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Front cover images top to bottom: 1. Stephen Kenealy agus Bharat Sharma, comhbhunaitheoirí Monsoon Consulting, Baile Átha Cliath, a d’oibrigh le rannán onnmhaireoirí féideartha Fhiontraíocht Éireann agus a ghlac páirt sa chlár Lean Business i rith
2015. 2. Tá deis á cur ar fáil don tionscal ag tairseach Aistrithe Eolais Fhiontraíocht Éireann, a fheidhmítear i gcomhar le Irish Universities Association, chun saineolaithe, ionaid taighde, deiseanna ceadúnaithe agus conarthaí samhlacha a aithint. 3. Bobby
Healy, Príomhoifigeach Teicneolaíochta i gcliantchuideachta de chuid Fhiontraíocht Éireann CarTrawler, an t-ardán teicneolaíochta taistil B2B is mó sa domhan. 4. Tá roinnt cliantchuideachtaí de chuid Fhiontraíocht Éireann ag obair sna réimsí margaidh
réaltacht bhreisithe agus réaltacht fhíorúil, atá ag fás.
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BUAICPHOINTÍ 2015
Cliantchuideachtaí De Chuid Fhiontraíocht Éireann

192,223
FOSTAITHE FAOI
LÁTHAIR

10,169

GLANPHOST NUA
CRUTHAITHE NUAIR A
CHUIRTEAR CAILLTEANAIS
POIST SAN ÁIREAMH

64%

LASMUIGH DE BHAILE
ÁTHA CLIATH A BHÍ 64 %
DE NA GLANPHOIST NUA

€23.7bn

CAITEACHAS €23.7BN
I nGEILLEAGAR NA
hÉIREANN
MÉADÚ

3.9%

DÍOLACHÁN

€39.3bn
AG CLIANTCHUIDEACHTAÍ

AR ONNMHAIRÍ

€20.6bn

(52%) DÍOBH

Ó LEIBHÉIL 2014

MÉADÚ

10%

AR DHÍOLACHÁIN
ONNMHAIRITHE Ó LEIBHÉIL 2014
AG TACÚ LE

300,000+
POST (FOSTAÍOCHT DHÍREACH
AGUS INDÍREACH)
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FÁS

ONNMHAIRÍ I NGACH
EARNÁIL

2015 HIGHLIGHTS

€100k +

BHÍ CLIANTCHUIDEACHTAÍ PÁIRTEACH
I MÓRTHIONSCADAIL TAIGHDE &
FORBARTHA, INAR CAITHEADH OS
CIONN €1M IN AGHAIDH NA
BLIANA €1M +

134

€1m +

BHÍ CLIANTCHUIDEACHTAÍ PÁIRTEACH
I MÓRTHIONSCADAIL TAIGHDE &
FORBARTHA, INAR CAITHEADH OS
CIONN €100K IN AGHAIDH NA
BLIANA €100K+

937

ÁR nINFHEISTÍOCHT I dTRÁCHTÁLÚ
TAIGHDE AGUS TAIGHDE &
FORBAIRT CHOMHOIBRÍOCH
DON TIONSCAL

€72m

€100k +

MÉID IOMLÁN NA gCISTÍ, MAIDIR LE CISTÍ
A BUNAÍODH FAOI NA SCÉIMEANNA
CAIPITIL SÍL AGUS FIONTAIR

€1.5bn

MÉID IOMLÁN FAOI BHAINISTIÚ
I gCISTÍ A BUNAÍODH FAOIN
SCÉIM CAIPITIL FORBARTHA

€490m

ÁR INFHEISTÍOCHT I gCUMAS
CEANNAIREACHTA I bhFIONTAR
ÉIREANNACH A NEARTÚ

€25m
€1m +

PRÍOMHFHEIDMEANNAIGH AGUS
BAINISTEOIRÍ ATÁ RANNPHÁIRTEACH I
gCLÁIR BHAINISTÍOCHTA CEANNAIREACHTA
FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN

959
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Chomh maith le tacaíocht a thabhairt
do ghnó faoi úinéireacht Éireannach
• Mheall Fiontraíocht Éireann
infheistíochtaí díreacha eachtracha
san earnáil bia chun na hÉireann:
fuarthas tionscadail úrnua ó Edlong
(SAM) agus ó Amazon Investments (an
Tuirc) agus leathnú suntasach Taighde
& Forbartha i mbainne foirmle do
naíonáin ó Nestlé.
• Chuir Éire chun cinn mar cheann
scríbe d’ardoideachas agus staidéir
teanga ar fud an domhain tríd an
mbranda Oideachas in Éirinn: Bhí
méadú 37% ar víosaí staidéir ón tSín
faoi dheireadh Ráithe 3. Bhí Éire ar
an seachtú áit is mó tóir le haghaidh
staidéar thar lear i measc mic léinn ó na
Stáit Aontaithe agus an ceathrú áit is
mó tóir do chlár na Brasaíle, Eolaíocht
gan Teorainneacha. Bronnadh 1,077
scoláireacht chun na hÉireann chuig 23
fhoras ardoideachais, arb fhiú os cionn
€25m iad.

RÁITEAS AN CHATHAOIRLIGH
Uaillmhian, cumas agus tiomantas – chomh
maith le rochtain ar an tacaíocht, cúnamh
agus maoiniú ceart; na huirlisí agus an
oiliúint chun barr feabhais a chur ar chumas
ceannaireachta agus bainistíochta agus an
lúfaireacht chun iomaíochas eagraíochtúil a
chur i ngníomh – sin é a chruthaíonn agus a
chumasaíonn ceannairí gnó agus fiontraithe
den scoth.
Cuir leis sin an timpeallacht cheart do
ghnónna le bheith faoi rath: éiceachóras
nuálaíochta ina n-oibríonn cuideachtaí agus
taighdeoirí a fhaigheann maoiniú poiblí
le chéile; agus príomh-idirghabhálacha
margaidh chun leas a bhaint as uaillmhian,
cumas agus tiomantas ghrúpaí tearcionadaithe, mar shampla mná, daoine óga,
agus fiontraithe atá lonnaithe thar lear nó
sna réigiúin.
Sin iad na comhábhair do bhunús
fiontraíochta faoi úinéireacht Éireannach a
bheidh in ann tosú, scálú agus dul i mbun
nuálaíochta chun freastal ar riachtanais an
mhargaidh agus le bheith rathúil i margaí
domhanda, ag cruthú saibhris agus post sa
bhaile. Go hachomair, is é sin bunús straitéis
Fhiontraíocht Éireann.

Ba é 2015 an dara bliain inár straitéis trí
bliana do 2014 go 2016 – Driving Enterprise,
Delivering Jobs. Trí acmhainní a dhíriú
ar chuideachtaí ag trí phríomhphointe
idirghabhála – Tosaigh, Nuáil agus Scálaigh
– is léir go bhfuil sé ag cur a ghealltanais i
gcrích.
I measc thoscairí feidhmíochta ardlíne don
bhliain bhí:
An líon ab airde post lánaimseartha
cruthaithe sa bhliain ab fhearr riamh
i stair Fhiontraíocht Éireann maidir le
cruthú post.
Méadú 10% ar onnmhairí i gcomparáid
le leibhéil 2014 go dtí €20.6bn, an
chéad uair a sháraigh siad €20bn – agus
beagnach dhá oiread is a bhí iontu deich
mbliana ó shin.
Caitear comhghairdeas a dhéanamh lenár
gcliaintchuideachtaí go háirithe – chuaigh
siad amach go dtí an margadh, dhíol siad
agus chruthaigh siad poist.
Tá aitheantas mór ag dul freisin do
Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Fhiontraíocht Éireann, Julie Sinnamon, agus
a foireann feidhmeannaigh – as a bhfís agus
a gceannaireacht maidir leis na tacaíochtaí
agus idirghabhálacha ríthábhachtacha a
mhúnlú chun cabhrú le gnónna Éireannacha
tosú, nuáil agus scálú – agus d’fhoireann
Fhiontraíocht Éireann as a dtiomantas maidir
leis na príomhghnóthachtála a léirítear sa
tuarascáil seo a bhaint amach.
Ach céard is rath ann d’Fhiontraíocht
Éireann? In 2015, chaith cliaintchuideachtaí
€23.7bn sa gheilleagar náisiúnta, ag cruthú
agus ag cothabháil os cionn 300,000 post,
trí fhostaíocht dhíreach agus indíreach.
Lasmuigh de Bhaile Átha Cliath a bhí os
cionn dhá thrian de na poist a cruthaíodh
agus sna réigiúin a bhí 47% de na Gnólachtaí
Nuathionscanta Ardacmhainne ar tugadh
tacaíocht dóibh.
Anuas air sin, ba sna réigiúin a bhí 62% de
na gnólachtaí nuathionscanta ar tugadh
tacaíocht dóibh tríd an gciste Tús Iomaíoch.
Chun cur leis an bhfuinneamh sin, agus
chun buntáistí a thabhairt chuig gach cuid
d’Éirinn, thacaigh Fiontraíocht Éireann le
forbairt na n-ocht bPlean Gníomhaíochta
Réigiúnacha do Phoist de chuid an Rialtais
in 2015. Tá ról tábhachtach á imirt ag na

RÁITEAS AN CHATHAOIRLIGH

31 Oifig Fiontair Áitiúil, ag obair le hIonad Barr
Feabhais Fhiontraíocht Éireann, maidir leis an
gcuspóir seo freisin.
Tá Fiontraíocht Éireann tiomanta do
smaointeoireacht fiontraíochta comhtháite. I measc
na bpríomhstraitéisí Rialtais ar chabhraíomar lena
múnlú i rith 2015 bhí: Straitéis Seirbhísí Airgeadais
Idirnáisiúnta 2020; Nuálaíocht 2020; FoodWise
2025; An Straitéis Náisiúnta Scileanna 2025 agus
Fiontraíocht 2025. Chomh maith leis sin, thacaíomar
le forbairt an Phlean Gníomhaíochta do Phoist
2016 agus d’oibríomar le Comhairle Dearaidh agus
Ceardaíochta na hÉireann chun Bliain de Dhearadh
na hÉireann a sholáthar, le béim faoi leith ar
chabhrú le dearadh na hÉireann a chur chun cinn
thar lear agus spreagadh a thabhairt do SME-anna
na hÉireann an dearadh a úsáid mar bhuntáiste
iomaíoch.
I bhfianaise vóta na RA chun an AE a fhágáil,
bhíomar ullamh lenár bplean achoimre agus
d’fhoilsíomar 5 Chroíghné de Thacaíocht
Fhiontraíocht Éireann – Treoir Faisnéise
d’Onnmhaireoirí na hÉireann chuig an RA an lá
céanna ar foilsíodh an toradh.
Thar ceann an bhoird, is mian liom mo bhuíochas a
chur in iúl do na ranna Rialtais, na gníomhaireachtaí
stáit, na hinstitiúidí ardoideachais agus na grúpaí
tionscail go léir a d’oibrigh le Fiontraíocht Éireann

in 2015, don chomhlacht uile-oileáin,
InterTradeIreland, agus dár gcontrapháirteanna i
dTuaisceart Éireann, go háirithe Invest Northern
Ireland. Ar deireadh, mar Chathaoirleach, is mian
liom buíochas a ghlacadh le gach comhalta
d’Fhiontraíocht Éireann as an ról tábhachtach a bhí
acu oibriú le Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus
le Coiste Feidhmiúcháin Fhiontraíocht Éireann chun
straitéis a mhúnlú agus chun luach ar airgead agus
an toradh is mó is féidir ar infheistíocht do mhaoiniú
poiblí a chinntiú. Go sonrach, is mian liom aitheantas
a thabhairt do sheirbhísí Bob Savage, a scoir den
bhord i rith na bliana 2015/16, agus fáilte a chur
roimh Lisa Dillon, Dave Shanahan agus David Walsh,
a ceapadh chuig an mbord in 2015.
Maidir leis an todhchaí, tá cúis mhaith againn a
bheith muiníneach as ár gcumas dúshláin nua a
shárú bunaithe ar láidreachtaí ár ngníomhaireachta,
ár mbainistíochta agus ár mball foirne, mar a léirigh
ár bhfeidhmíocht in 2015.

Terence O’Rourke
Cathaoirleach
Fiontraíocht Éireann
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Méadú 10% ar
onnmhairí i
gcomparáid le leibhéil
2014 go dtí €20.6bn,
an chéad uair ar
sháraigh siad €20bn
– agus beagnach dhá
oiread is a bhí iontu
deich mbliana ó shin.

RÉAMHRÁ AN PHRÍOMHOIFIGIGH FEIDHMIÚCHÁIN
Mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin
Fhiontraíocht Éireann, tá bród orm a chur
in iúl gur chruthaigh ár gcliaint an líon
post ab airde riamh agus gur dhíol siad
an líon onnmhairí ab airde riamh i stair na
gníomhaireachta. Chomh maith leis sin,
chonacthas an caillteanas onnmhairí ab ísle
riamh agus an ghnóthachtáil onnmhairí ab
airde riamh.
Is mar thoradh, i bpáirt, ar choinníollacha
margaidh beagán níos fearr ná mar a bhí
ann in 2014 é sin, agus go príomha, mar
gheall ar ár straitéis a thacaigh le Plean
Gníomhaíochta an Rialtais maidir le Poist.
Táimid ag tacú le níos mó fiontraithe ná
riamh ar mhaithe le bheith san iomaíocht
ar fud an domhain agus le poist ardluacha
a chruthú, agus táimid ag obair leo chun
rátaí marthanais a uasmhéadú agus chun an
rath a bhrostú. Tá torthaí á mbaint amach
ag ár ngníomhartha spriocdhírithe chun
fiontraíocht a chur chun cinn i measc grúpaí
tearc-ionadaithe.
Táimid ag tabhairt faoin gclár oibre seo,
ní hamháin mar gurb é an rud ceart le
déanamh é, ach chun an leas is fearr is féidir
a bhaint amach d’Éirinn.

Ní mór dúinn leanúint ar aghaidh ag tacú leo
sin a bhfuil tallann, díograis agus tiomantas
acu chun gnónna rathúla a thosú agus a
reáchtáil – cuma cé acu fir nó mná iad,
le taithí nó gan taithí, ina gcónaí laistigh
nó lasmuigh de chathracha, nó más cuid
dár ndiaspóra nó más soghluaiste go
hidirnáisiúnta iad.
Táimid ag tacú le haistir nuálaíochta,
ó chuideachtaí atá i mbun a gcéad
chéimeanna a thabhairt go dtí iad sin a
bhfuil cumas mór Taighde & Forbartha intí
á thógáil acu nó atá i mbun comhoibriú
idirnáisiúnta chun dúshláin ollmhóra sa
tsochaí a réiteach agus chun fás gnó a bhrú
chun cinn. Chuireamar clár píolótach nua
ar bun in 2014-15, Innovation4Growth, chun
na scileanna agus na huirlisí a thabhairt
do bhainisteoirí chun nuálaíocht ina
gcuideachtaí a bhainistiú. Táimid ag obair
leis an gcóras ardoideachais freisin chun
rochtain ar shaoráidí agus saineolas a chur ar
fáil - mar shampla trí Ionaid Teicneolaíochta
a mhaoiniú - agus chun feasacht
fiontraíochta a ardú i measc taighdeoirí a
fhaigheann maoiniú poiblí.
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Tá níos mó cuideachtaí ar scála faoin
úinéireacht Éireannach ag teastáil uainn
freisin. Chun cabhrú leis sin a bhaint amach,
tá cláir cheannaireachta agus bhainistíochta
a chur ar fáil againn, táimid ag tacú le
nuálaíocht agus iomaíochas, tá leathnú á
chómhaoiniú againn trí thacaíocht agus
infheistíocht dhíreach, agus táimid ag cabhrú
le deiseanna a nochtadh trínár bhfoirne in
Éirinn agus thar lear.

Léargas Idirnáisiúnta
D’ainneoin fás lag domhanda agus tionchar
praghsanna ísle déiríochta go hidirnáisiúnta,
tháinig fás 10% ar onnmhairí chliaint
Fhiontraíocht Éireann, rud a léirigh a gcuid
athléimneachta agus a gcumas feidhmiú
níos fearr ná iomaitheoirí idirnáisiúnta.
Tá ardú tagtha le blianta beaga anuas ar
an líon onnmhairí ag cliantchuideachtaí
chuig Meiriceá Thuaidh, Limistéar an Euro
agus an Meánoirthear. Chomh maith leis
sin, rachaidh athdhíriú gheilleagair na
Síne agus roinnt de náisiúin na Murascaille
chun leas láidreachtaí na hÉireann i réimsí
mar bhogearraí agus seirbhísí. In 2015,
bhain cliaint leas as dollar SAM láidir agus

RÉAMHRÁ AN PHRÍOMHOIFIGIGH FEIDHMIÚCHÁIN

punt steirling láidir. Tháinig ardú 27% agus 12% ar
dhíolacháin chuig SAM agus an RA faoi seach.
Tá dúshláin nua amach romhainn, áfach. De bharr
gur vótáil an RA an AE a fhágáil, tá steirling níos
laige. Táthar ag súil le luaineacht sa ghearrthéarma.
Maidir le hÉirinn, beidh tionchar ar éascaíocht na
trádála leis an Ríocht Aontaithe amach anseo ag
toradh na hidirbheartaíochta maidir le caidreamh
trádála na RA leis an AE i ndiaidh an scartha.
Cé go gcruthóidh imeacht an RA ón AE dúshláin dár
gcliaint, chuamar i mbun gnímh láithreach, ag cur i
bhfeidhm pleananna chun cabhrú leis na cuideachtaí
sin a láithreacht a choimeád agus athrú isteach i
margaí idirnáisiúnta eile.
I ndomhan atá ag éirí níos luainí i gcónaí, tá straitéisí
fadbhreathnaitheachta á bhforbairt againn chun
cabhrú lenár gcliaint teacht roimh threochtaí,
agus tá ár gclár Gnó Barainneachta ag tabhairt
na hiomaíocht, na lúfaireachta agus na n-uirlisí
táirgiúlachta do ghnónna le freagra a thabhairt ar
dhinimic margaidh atá ag athrú.

Acmhainní a Chur ar Fáil
Is mian liom mo bhuíochas a ghlacadh le foireann
iomlán Fhiontraíocht Éireann as an obair chrua
agus an méid ríthábhachtach a chuir siad le rath ár
gcliant. In 2015, chailleamar níos mó dár bpríomhphearsanra faoin gClár Fágála Deonaí. Mar sin féin,
cuireadh tús an athuair le hearcaíocht oscailte
spriocdhírithe agus le harduithe céime den chéad
uair ón gcosc in 2009. Fáiltímid roimh an méid sin
a chuireann ar ár gcumas scileanna agus saineolas
nua a thabhairt isteach san eagraíocht chun freastal
ar riachtanais na gcliant agus chun dul chun cinn
gairme a thabhairt don fhoireann reatha.
Ar deireadh, is mian liom buíochas a ghlacadh le
Cathaoirleach agus le Board Fhiontraíocht Éireann
as an méid ríthábhachtach a chuir siad le forbairt
straitéise agus le rialachas corparáideach. In 2016,
oibreoimid le chéile chun straitéis a mhúnlú go dtí
2020 agus chun bealaí nua chun oibriú le cliaint
a leathadh amach, bealaí a dhíríonn acmhainní ar
an toradh is mó is féidir a fháil do gheilleagar na
hÉireann.

Julie Sinnamon
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Fiontraíocht Éireann
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Tá dúshláin nua
romhainn, áfach. De
bharr gur vótáil an
RA an AE a fhágáil, tá
steirling níos laige.

AN MÉID A
DHÉANAIMID
Is é Fiontraíocht Éireann an
ghníomhaireacht Rialtais ar
a bhfuil freagracht maidir
le fás agus forbairt fiontair
Éireannacha i margaí
an domhain. Oibrímid i
gcomhpháirtíocht le fiontair
Éireannacha chun cabhrú
leo tosú, nuáil, scálú agus
díolacháin onnmhairí a
ghnóthú i margaí domhanda.
Ar an tslí sin, tacaímid le fás
eacnamaíoch inbhuanaithe,
forbairt réigiúnach agus
fostaíocht seasmhach.

Ag tacú le gnólachtaí Éireannacha trí

CHOMHAIRE AR
STRAITÉIS, STRUCHTÚR
EAGRAÍOCHTÚIL AGUS
SAMHLACHA GNÓ

FAISNÉIS MAIDIR LE
DEISEANNA AGUS
COINNÍOLLACHA
MARGAIDH

ROCHTAIN AR MHAOINIÚ
CHUN TOSÚ, NUÁIL AGUS
SCÁLÚ A DHÉANAMH

CUMAS CEANNAIREACHTA
AGUS BAINISTÍOCHTA A
THÓGÁIL

TACÚ LE ÉICEACHÓRAS ATÁ
DÍRITHE AR FHIONTRAÍOCHT
CHUN TAIGHDE AGUS NUÁIL
A DHÉANAMH

CEANNAITHEOIRÍ, COMHPHÁIRTITHE, MEANTÓIRÍ AGUS
INFHEISTEOIRÍ IDIRNÁISIÚNTA
A CHUR IN AITHNE

CUR CHUN CINN AGUS LÍONRÚ THAR LEAR TRÍ MHISIN
FAOI STIÚIR AIRÍ; CUAIRTEANNA Ó/AR CHEANNAITHEOIRÍ,
ÓCÁIDÍ IN AMBASÁIDÍ AGUS SEASTÁIN ‘ÉIREANN’ AG
OLLTAISPEÁNTAIS TIONSCAIL
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AN MÉID A DHÉANAIMID

Táimid ag obair le cliaint trí líonra comhairleoirí margaidh agus earnála atá lonnaithe i
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LÁTHAIR IN
ÉIRINN

32

LÁTHAIR
IDIRNÁISIÚNTA

Chun

TOSAIGH
START

GNÓLACHTAÍ NUA
A THIONSCAIN
A CHRUTHÓIDH
FOSTAÍOCHT IN ÉIRINN
AGUS A GHNÓTHÓIDH
GNÓ Ó THAR LEAR

NUÁIL
INNOVATE

NUÁIL A DHÉANAMH
CHUN TÁIRGÍ, SEIRBHÍSÍ
AGUS PRÓISIS NÍOS
FEARR A FHORBAIRT

SCÁLAIGH
SCALE

SCÁLÚ A DHÉANAMH TRÍ
CHUMAS CEANNAIREACHTA
AGUS BAINISTÍOCHTA A
FHORBAIRT, AG TACÚ LE
hIDIRNÁISIÚNÚ AGUS AG
CINNTIÚ ROCHTAIN AR
CHAIPITEAL

Tá sainchúram speisialta againn maidir le
OIBRIÚ LEIS AN LÍONRA DE
31 OIFIG FIONTAIR ÁITIÚIL
TRÍNÁR NIONAD BARR
FEABHAIS D’FHONN TACÚ LE
GNÓLACHTAÍ BEAGA AGUS
LE MICREAGHNÓLACHAÍ

INFHEISTÍOCHT
DHÍREACH EACHTRACH
(FDI) SA TIONSCAL BIA
A MHEALLADH CHUN NA
hÉIREANN

9

ÉIRE A CHUR CHUN CINN
THAR LEAR MAR AN ROGHA
CEANN SCRÍBE CHUN STAIDÉAR
THAR LEAR A DHÉANAMH
ARDOIDEACHAS

Chun tacú le gnólachtaí
nuathionscanta a bhfuil mar
aidhm leo poist a chruthú agus
éirí leo i margaí domhanda,
rinneamar na nithe seo a leanas
START

START
TOSAIGH
START

START

START

Thugamar tacaíocht airgeadais do
217 ngnólacht nuathionscanta
Rinneamar infheistiú i 105
Ghnólachtaí Nuathionscanta
Ardacmhainne nua (HPSU-anna) a
bhfuil pleananna acu os cionn 1,500
post nua a chruthú faoi 2018
Cheadaíomar 112 ghnólacht
luathchéime nua maidir le
hinfheistíochtaí suas le €50,000 an
ceann a fháil trí shraith ghlaonna
do mhaoiniú Tús Iomaíoch,
lena n-áirítear an chéad cheann
d’fhiontraithe idirnáisiúnta agus
d’fhiontraithe ban agus do
dhearthóirí tráchtála.

105

47%

GHNÓLACHT NUATHIONSCANTA
ARDACMHAINNE CEADAITHE LE
hAGHAIDH INFHEISTÍOCHTA

Ó TAOBH AMUIGH
DE BHAILE ÁTHA
CLIATH

112

62%

GHNÓLACHT LUATHCHÉIME
NUA CEADAITHE LE hAGHAIDH
MAOINIÚ TÚS IOMAÍOCH

Ó TAOBH AMUIGH
DE BHAILE ÁTHA
CLIATH

12

15

HPSU-ANNA MHACCHUIDEACHTA A
BHUÍOCHAS DO THAIGHDE

TACAÍOCHT nGNÓLACHT
NUATHIONSCANTA Ó
FHIONTRAITHE THAR LEAR DO 15

61

Sheolamar an clár SPRINT i
gcomhar le hIonad Nuálaíocht
Ghnó Bhaile Átha Cliath d’fhonn
gnólachtaí luathchéime a ullmhú le
haghaidh infheisteoirí.

TACAÍOCHT DO
61 GHNÓLACHT
NUATHIONSCANTA Ó
FHIONTRAITHE BAN
10

BHÍ SEIRBHÍSÍ AIRGEADAIS
AGUS BIA I MEASC NA bPRÍOMH
SPRIOC-EARNÁLACHA

TOSAIGH

START

START

Sheolamar an dara glao iomaíoch faoin
Scéim Caipiteal Síl agus Fiontair (2013 –
2018), a chuir cistí breise suas le €65m ar
fáil do chomh-infheistíocht i gcistí síl.
Thug an t-ardán infheistíochta
idirnáisiúnta ceannródaíochta, PitchBook,
rangú ag Uimhir 3 ar fud an domhain
d’Fhiontraíocht Éireann maidir le
hinfheistíocht síl

START

START

START

Threoraigh forbairt ar na hocht bPlean
Gníomhaíochta Réigiúnacha do Phoist,
a bhfuil mar aidhm leo cur le líon agus
marthanas na ngnólachtaí nuathionscanta;
feidhmíocht ó thaobh scálú a fheabhsú
agus FDI a mhealladh
Chuireamar os cionn €1m de mhaoiniú an
ceann ar fáil do na gorlanna gnó in Ollscoil
na hÉireann Má Nuad agus in Institiúid
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath
Sheolamar glao nua do chistiú iomaíoch,
Tionscnamh Fiontair Pobail, arbh fhiú €5m
é, agus a mheall 118 togra ó ar fud na tíre

Mná a bhí i gceannas ar 61 de na gnólachtaí nuathionscanta (os cionn 28%) ar
thugamar tacaíocht dóibh, i gcomparáid le 7% de na HPSU-anna go dtí 2011. I measc
na mbuaicphointí eile bhí an chéad Chomhdháil Idirnáisiúnta do Mhná Gnó i gcomhar
le Féile Rós Thrá Lí agus tacaíocht do roinnt príomhghradam fiontraíochta ban agus
réamh-luasairí gnó. Sa phictiúr: Sinéad Kenny, bunaitheoir DiaNia Technologies, a
dhéanann teicneolaíocht ábhar d’fheistí leighis, a fuair tacaíocht trí Thús Iomaíoch.

START

START

START

Leanamar orainn ag cur oiliúint ar fáil do
bhaill foirne na 31 Oifig Fiontair Áitiúil
d’fhonn leanúnachas seirbhíse dá 6,000
cliant ar fud na tíre a bhrú chun cinn
Sheolamar clár píolótach Gnó
Barainneachta d’fhiontair bheaga agus
do mhicrifhiontair le seacht nOifig
Fiontair Áitiúil
D’oibrigh leis an ngréasán LEO chun an
comórtas An Fiontraí Óg is Fearr in Éirinn
(IBYE) a eagrú. Chuir os cionn 1,400
duine isteach ar an gcomórtas.

Chuir Comhairle Dearaidh agus Ceardaíochta na hÉireann dearadh na hÉireann chun cinn go
hidirnáisiúnta, tríd an gclár Bliain de Dhearadh na hÉireann, agus spreag níos mó SME-anna
chun an dearadh a úsáid mar bhuntáiste iomaíoch. Thug Fiontraíocht Éireann maoiniú €5m mar
thacaíocht don fheachtas bliana agus rinne Fiontraíocht Éireann comhordú ar go leor de na
gnéithe den chlár a dhírigh ar an bhfiontraíocht. Sa phictiúr: an haitéir Martha Lynn, mar chuid
de thaispeántas grianghrafadóireachta in Aerfort Bhaile Átha Cliath chun dearadh na hÉireann a
chur chun cinn.
11

896

Chun tacú le nuálaíocht faoi
chinnireacht an mhargaidh,
rinneamar na nithe seo a leanas
INNOVATE

INNOVATE
NUÁIL

INNOVATE

INNOVATE

INNOVATE

TIONSCADAL I gCOMHAR, AN LÍON
IS MÓ FÓS, IDIR CUIDEACHTAÍ AGUS
ARDOIDEACHAS, LENA n-ÁIRÍTEAR

Cheadaigh 86 infheistíocht Taighde
& Forbartha arbh fhiú os cionn
€100k iad do chliantchuideachtaí
An tIonad Teicneolaíochta Próiseála
Déiríochta €35m an phríomhinfheistíocht a rinneamar in 2015
in ionaid Taighde & Forbartha agus
teicneolaíochta faoi chinnireacht an
tionscail
Bhí 937 gcliantchuideachtaí
páirteach i dtionscadail Taighde &
Forbartha lenar bhain caiteachas
bliantúil os cionn €100k
Bhí sraith uachtarach de 134 chliant
páirteach i dtionscadail Taighde &
Forbartha lenar bhain infheistíocht
os cionn €1m in aghaidh na bliana

12

12

424

AÍ TEICNEOLAÍOCHTA
SNA hINSTITIÚIDÍ
TEICNEOLAÍOCHTA AG OBAIR
LE CUIDEACHTAÍ

CUIDEACHTAÍ AG
OBAIR LE IONAID
TEICNEOLAÍOCHTA

530

70

DEARBHÁN
NUÁLAÍOCHTA ÚSÁIDTE
CHUN FADHBANNA
gNÓLACHTAÍ BEAGA A
RÉITEACH

CHOMHPHÁIRTÍOCHTAÍ
NUÁLAÍOCHTA IDIR
gNÓLACHTAÍ AGUS
ARDOIDEACHAIS

NUÁIL

FIONTRAÍOCHT ÉIREANN
ATÁ I gCEANNAS AR
RANNPHÁIRTÍOCHT NA
hÉIREANN I CLÁR FÍS 2020 NA
hEORPA
INNOVATE

INNOVATE

Ghnóthaigh cuideachtaí agus
lucht acadúil Éireannacha
€135m i maoiniú Fís 2020 in
2015
Fuair 10 SME os cionn €1m an
ceann, rud a d’fhág feidhmíocht
SME-anna na hÉireann ar
cheann de na cinn ab airde san
Eoraip

Déanann Fiontraíocht Éireann
rannpháirtíocht na hÉireann i
nGníomhaireacht Spáis na hEorpa
(ESA) a chomhordú. In 2015, ghnóthaigh
cuideachtaí Éireannacha conarthaí ESA
arbh fhiú €12.2m iad.

CHUN AN LEAS IS FEARR A BHAINT AS
TRÁCHTÁLÚ AN TAIGHDE A MHAOINÍTEAR GO
POIBLÍ, RINNEAMAR NA NITHE SEO A LEANAS
INNOVATE

INNOVATE

INNOVATE

Thacaíomar leis an gcóras aistrithe eolais agus
tráchtálaithe, lenar cruthaíodh 31 chuideachta
ón ardoideachas 31 mhac-chuideachta nua as
taighde
Thacaigh le 81 teicneolaíocht lena mbaineann
luach tráchtála a aistriú chuig cuideachtaí in Éirinn
Rinne maoirsiú ar an gcéad bhliain oibríochta
iomlán ag Aistriú Eolais Éireann (KTI) i gcomhar
le Cumann Ollscoileanna Éireann, ag ceadú don
tionscal saineolaithe, ionaid taighde, deiseanna
ceadúnaithe agus samhlacha de chonarthaí a
aithint

Ag Innovation Showcase 2015, bhí deis ag os cionn
2,000 toscaire eolas agus aithne a chur ar an raon
iomlán taighdeoirí a fhaigheann maoiniú poiblí,
chomh maith leis na hionaid teicneolaíochta agus
nuálaíochta agus na tacaíochtaí airgeadais atá ar fáil
in Éirinn.
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CHUN CUR LE CUMAS BAINISTÍOCHTA
NUÁLAÍOCHTA, RINNEAMAR NA NITHE SEO A
LEANAS
INNOVATE

INNOVATE

INNOVATE

Bhunaíomar Líonraí Nuálaíochta SME
Réigiúnacha san iarthar agus san iardheisceart, ar
bhonn píolótach, chun piarfhoghlaim agus líonrú
leis an gcóras taighde poiblí a chur chun cinn go
réigiúnach
Thug 57 bainisteoir as 19 cuideachta céim a dó
dár gclár píolótach nua, Innovation4Growth,
chun críche d’fhonn cur le cumas bainistíochta
nuálaíochta
Tá ár Scrúdú Sláinte Nuálaíocht nua á roinnt
anois le seacht dtír san AE

Tá sé chuideachta cinnireachta bia agus cothaithe ag obair leis an speisialtóir bogearraí
Creme Global, atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath, agus leis an gColáiste Ollscoile Baile
Átha Cliath, ar Chomhpháirtíocht Nuálaíochta ar fiú €1.7m í, chun bogearraí réamhmheastach a fhorbairt ar mhaithe le cáilíocht agus sábháilteacht bia níos fearr. (C-D)
Cian O’Mahony, Príomhoifigeach Eolaíochta, Creme Global; Anja Wittke, Bainisteoir,
Teicneolaíocht agus Comhábhar Nua, Mead Johnson Nutrition; an tOllamh Séamus
Fanning, Ollamh le Sábháilteacht Bia UCD; agus Gearóid Mooney, Stiúrthóir Taighde agus
Nuálaíocht, Fiontraíocht Éireann.

Chuireamar daoine in aithne dá chéile chun
cabhrú lenár gcliaint scálú trí thuilleadh
díolacháin agus gnó idirnáisiúnta

Chun rochtain leordhóthanach ar
mhaoiniú a chinntiú do chliaint le
go ndéanfaidís scálú, rinneamar
na nithe seo a leanas
SCALE

SCALE
SCÁLAIGH
SCALE

SCALE

CUIREADH

7,612

Chuireamar maoiniú cothromais
dírigh ar fáil do mhéadú, Taighde &
Forbairt agus oiliúint

CHLIANT AGUS CEANNAITHEOIR IN
AITHNE DÁ CHÉILE, INA MEASC,

Thug poist agus ceadú
infheistíochta Fhiontraíocht Éireann
chun cur le cumas tacaíocht do
6,871 ghealltanas nua maidir
le poist agus ghiaráil €582m in
infheistíocht bhreise ó chliaint in
2015
Rinne cistí arna dtacú ag
Fiontraíocht Éireann tríd an Scéim
Caipitil Forbartha Fáis os cionn
€75m a infheistiú i gcuideachtaí
Éireannacha meánmhéide
seanbhunaithe
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324

1,064 174

Cuireadh deiseanna
soláthair chuig
cuideachtaí ilnáisiúnta
in iúl do 324 chliant
trínár dTionscnamh
Foinsiú Domhanda le
IDA Ireland

Tugadh 1,064
cheannaitheoir
idirnáisiúnta d’Éirinn
le haghaidh imeachtaí
tionscail, ón olltaispeántas
ceardaíochta agus
earraí tomhaltóirí,
Showcase Ireland (thart
200 cheannaitheoir
idirnáisiúnta) go
MedInIreland, le 300
ceannaitheoir idirnáisiúnta

Cuireadh 174 SME agus
ceannaitheoir in earnáil
phoiblí na hÉireann in
aithne dá chéile

SCÁLAIGH

CHUN CUR LE HUAILLMHIAN AGUS
CHUN CUMAS CEANNAIREACHTA
AGUS BAINISTÍOCHTA A FHORBAIRT,
RINNEAMAR NA NITHE SEO A LEANAS
SCALE

SCALE

SCALE

SCALE

Chuir na príomh-dhianchláir na huirlisí,
na teicnící agus an uaillmhian ar fáil do
290 bainisteoir as 165 chuideachta a
gcuid gnó a fhás
Thug na cláir ghearra deis do 669
mbainisteoir as 401 cuideachta mearthionchar a imirt
Sholáthair an clár Platform4Growth cur
chuige na foghlama cumaisc píolótach ar
fhorbairt bainistíochta
Aithníodh Graduates4International
Growth mar ‘An Clár Forbartha &
Oiliúna Céimithe is Fearr’ ag Gradaim
Earcaíochta Céimithe GradIreland 2015

CHUN IOMAÍOCHAS A BHRÚ CHUN CINN,
RINNEAMAR NA NITHE SEO A LEANAS
SCALE

SCALE

Thembi Malebye as Fiontraíocht Éireann ag cur cainteoirí i láthair ag ócáid líonraithe sa Nigéir i rith an chéad mhisin
trádála Stáit chuig an Afraic Thiar, faoi stiúir an Aire Simon Coveney.

Le tacaíocht ó Fhiontraíocht
Éireann, d’oscail ABP, próiseálaí
mairteola atá lonnaithe sa
Chathair, monarcha úrscothach
gur fiú €50m í agus a
tháirgeann cnámha glóthacha.
Táthar ag tuar go mbeidh
tionchar eacnamaíoch €1bn
measta* ag an monarcha sa
réigiún sna chéad cúig bliana
amach romhainn. (*ag Oxford
Economics agus KPMG)

Cheadaíomar maoiniú do 156 chuideachta
chun táirgiúlacht, brabúsacht agus
dea-chleachtas comhshaoil a fheabhsú,
lenár dtairiscintí maidir le gnólachtaí
Barainneacha agus Glasa
Tá macasamhail á déanamh dár samhail
tacaíochta chun gnólachtaí barainneacha
a chur chun cinn agus tá sí á leathadh
amach chuig cliaint de chuid IDA Ireland
15

IDIRNÁISIÚNÚ

Onnmhairí Cliant
2015 De Réir Críche

Thacaíomar le hidirnáisiúnú
chuideachtaí na hÉireann
Sháraigh onnmhairí
€20bn: an líon is airde
gnóthachtála agus an líon is
ísle caillteanais ó onnmhairí
riamh
Fuarthas 1,239 gconradh
nua thar lear le cúnamh ó
Fhiontraíocht Éireann
Bhunaigh 429 gcuideachta
láithreacht thar lear
Onnmhairí €2.5bn chuig
margaí ardfháis
1,064 ceannaitheoir
idirnáisiúnta tugtha go
hÉirinn
Os cionn 120 mhisean
trádála agus ócáid eolais
thar lear, lena n-áirítear
na chéad mhisin faoi
chinnireacht an Stáit chuig
an Afraic Thiar agus na Stáit
Bhaltacha

RA

€7.52bn

+12%

(37% D’ONNMHAIRÍ)

Bhí caidreamh suntasach
ag 588 gcuideachta lenár
rannán Onnmhaireoirí
Féideartha

TUAISCEART NA hEORPA

€4.17bn

+8%

(20% D’ONNMHAIRÍ)

SAM/CEANADA

1,829 cruinniú duine-leduine le cuideachtaí i rith
Sheachtain na Margaí
Idirnáisiúnta

€2.92bn

+27%

(14% D’ONNMHAIRÍ)

DEISCEART NA hEORPA/
MEÁNOIRTHEAR/AFRAIC

Ceadaíodh 224 dheontas
maidir le hidirnáisiúnú,
rochtain ar mhargaí,
athbhreithniú ar mhargaí
agus naisc ghnó

€2.07bn

+1%

(10% D’ONNMHAIRÍ)

AN ÁISE/AN TAIGÉAN CIÚIN

€1.59bn

66 luasaire gnó ceaptha
chun cabhrú le cuideachtaí
iontráil ar an margadh a
bhrostú

+11%

(8% D’ONNMHAIRÍ)

MEIRICEÁ LAIDINEACH

€0.20bn

-8%

(1% D’ONNMHAIRÍ)

AN RÚIS /CIS/ LÁIR/
THOIR EORAIP

€0.65bn
(3% D’ONNMHAIRÍ)
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-7%

IDIRNÁISIÚNÚ

BOGEARRAÍ &
SOLÁTHAR POIBLÍ

€1.84bn

IOMLÁN

€20.59bn

+10%

+32%

FOIRGNÍOCHT &
TOMHALTÓIRÍ

€2.87bn

+21%

SEIRBHÍSÍ ARNA dTRÁDÁIL
GO hIDIRNÁISIÚNTA

€1.84bn

EOLAÍOCHTAÍ BEATHA,
INNEALTÓIREACHT,
PÁIPÉAR, PRIONTÁIL &
PACÁISTIÚ, LEICTREONAIC
& TEICNEOLAÍOCHT GHLAN

€3.44bn

+17%

+11%

BIA

NEAMHSHONRAITHE

€0.64bn
(3% D’ONNMHAIRÍ)

€10.59bn

DÍOLACHÁN CHUIG ORNUA

+12%

€0.84bn

-5%

(4% D’ONNMHAIRÍ)
(AN BORD BAINNE ROIMHE SEO)
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+3%

LEITHDHÁILEADH CISTÍ
FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN
2015

Maoiniú le haghaidh Forbairt Fiontair

1
2

4

IOMLÁN
€233m

€45m
CISTÍ ARNA
RIAR THAR
CEANN TRÍÚ
PÁIRTITHE

3

1

Tógáil Cumais

€25m

2

Tógáil Acmhainne

€33m

3

Cistí Cothromais agus Caipiteal Fiontair

€82m

4

Bonneagar Teicneolaíochta agus Eolaíochta

€93m

Iomlán

€233m

Líonra Seirbhísí Corparáideacha agus Cliaint
5

€77m
SEIRBHÍSÍ
CLIAINT AGUS
CORPARÁIDEACHA

1

IOMLÁN
€355m

IOMLÁN
€77m

4

3

€233m

2

MAOINIÚ LE
hAGHAIDH
FORBAIRT
FIONTAIR
1

IOMLÁN
€45m

1

Líonra Seirbhísí Cliaint

€26m

2

Líonra Oifigí Thar Lear

€21m

3

Líonra Oifigí Réigiúnacha

€6m

4

Tacaíocht Eolaíochta & Nuálaíochta

€11m

5

Tacaíocht Seirbhísí Corparáideacha

€13m

Iomlán

€77m

Cistí arna Riar thar ceann Gníomhaireachtaí Tríú Páirtí
2
3

1

Ciste Infheistíochta Mairteola agus Caoireola

€3m

2

Ionaid Nuálaíocht Ghnó

€2m

3

Comhairle Dearaidh agus Ceardaíochta na
hÉireann

€8m

4

Oifigí Fiontair Áitiúil

€32m

Iomlán

€45m

4
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LEITHDHÁILEADH CISTÍ FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN 2015

Miondealú ar mhaoiniú do
chliantchuideachtaí de réir réigiúin*
Beagnach 70% den mhaoiniú chuig réigiúin

IOMLÁN

€96m

An Costas in aghaidh an Phoist
Ríomhtar an costas in aghaidh an
phoist trí chaiteachas iomlán na
gníomhaireachta ar gach gnólacht sa
tréimhse a chur san áireamh. Ní chuirtear
san áireamh ach na poist a cruthaíodh le
linn gach tréimhse seacht mbliana agus
atá ann fós ag an deireadh.

Miondealú ar
phoist de réir
réigiúin

AN tIARTHUAISCEART+

AN tIARTHUAISCEART

9%

11

5%

10

LÁR-TÍRE

€6.1m

30%

€6.8m

8

€8,140

€29.2m

7
6

4
AN tOIRDHEISCEART+

3

16%

2

€14.9m

LÁR-TÍRE

AN LÁRIARTHAR

12%

AN tOIRDHEISCEART

11%

2009/15

2008/14

2007/13

2006/12

2005/11

2004/10

2003/09

€0.4m

36%

AN
DEISCEART
2000/06

THAR
LEAR

BAILE
ÁTHA CLIATH
AN LÁROIRTHEAR

3%

1

AN
DEISCEART

11%

5%

€4,468

5

2002/08

AN LÁROIRTHEAR

7%

€10.4m

8%

AN
tIARTHAR

6%

€6,680

BAILE
ÁTHA CLIATH

2001/07

11%

AN tOIRTHUAISCEART

9

6%

€10.9m

2%

€11,167

€4.9m

€12,910

12

€12,609

AN tOIRTHUAISCEART

€9.0m

AN
tIARTHAR

€12,354

13

€12,241

4%

€12,799

14

€13,717

€3.4m

AN LÁRIARTHAR

64%

LASMUIGH DE
BHAILE ÁTHA
CLIATH A BHÍ
64 % DE NA
GLANPHOIST
NUA

17%

0.4%

* Áirítear deontais do thionscal, maoiniú cumais, tacaíocht don Chiste
Taighde & Forbartha agus tacaíocht don Chiste Mairteola agus Caoireola.
Ní áirítear maoiniú ó Fhiontraíocht Éireann do Ghorlanna Campais agus do
Chistí Síl agus Fiontair.
+ Fuair na réigiúin sin tacaíocht do thionscadal Ciste Mairteola agus Caoireola

Foinse: An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta: Ríomhanna an
Chostais in aghaidh an Phoist.
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Tabhair ar aird go léiríonn na figiúirí % d’fhostaíocht iomlán treochtaí bunaithe ar
fhigiúirí fostaíochta iomlán na bliana reatha agus níl aon choigeartú déanta orthu.

MAOINIÚ AGUS
INFHEISTÍOCHT
Tacaíocht d’earnáil caipitil fiontair na hÉireann

Infheistíochtaí Cothromais Díreacha

D’fhonn rochtain ar chaipiteal riosca a chinntiú do chliaint, trí
Fhiontraíocht Éireann, tá infheistíocht déanta ag Rialtais i ndiaidh a
chéile in earnáil caipitil fiontair na hÉireann le 20 bliain anuas.

Nuair a dhéanaimid infheistíochtaí díreacha i gcuideachtaí
nuathionscanta agus scálaithe, an straitéis a bhíonn againn ná leas
cothromais a thógáil ann, mar chúiteamh ar an maoiniú. Cinntíonn
an cur chuige luaíochta ar riosca sin gur féidir leis an Stát luaíochtaí
féideartha a fháil ó rath na cuideachta.

Faoi na Scéimeanna Caipiteal Síl & Fiontair éagsúla, thacaíomar
le 47 gciste go dtí seo, a raibh cistí os cionn €1.5bn faoi
bhainistíocht mar thoradh orthu.

In 2015, cheadaíomar 314 infheistíocht cothromais dírigh
luathchéime, arbh fhiú €27.6m iad, i cliantchuideachtaí, ó
ghnólachtaí nuathionscanta ardacmhainne go dtí gnólachtaí
seanbhunaithe. Chuir infheisteoirí eile sa bhaile agus thar lear
maoiniú seachtrach meaitseála suntasach leis sin.

In 2015, d’infheistigh Fiontraíocht Éireann €54m i gcistí
cothromais phríobháidigh agus gheall €65m eile do roinnt
bainisteoirí cistí san earnáil phríobháideach mar thoradh ar an
dara glao faoin Scéim Caipiteal Síl agus Fiontair (2013-2018)

Tá os cionn 2,236 infheistíocht ag Punann Cothromais Dhírigh
Fhiontraíocht Éireann in os cionn 1,224 chliantchuideachta
anois.

D’éascaigh an Halo Business Angel Network, a ndéanann
Fiontraíocht Éireann a pháirtmhaoiniú, infheistíocht €10.8m
san iomlán, infheistíocht €10.8m i 50 cuideachta ar oileán na
hÉireann, suas ó €9m i 48 gcuideachta in 2014.

In 2015, ghin an phunann toradh €29m ó dhíolacháin scaireanna,
ó fhuascailt scaireanna agus ó dhíbhinní – méadú 15% ar thorthaí
infheistíocht cothromais dhíreach a gineadh in 2014.

Tá cistí fáis caipitil iomlána os cionn €490m faoi bhainistíocht ag
trí chiste a dtacaíonn Fiontraíocht Éireann leo faoin Scéim Ciste
Caipitil Forbartha. In 2015, d’infheistigh siad os cionn €75m i
gcuideachtaí Éireannacha.
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MAOINIÚ AGUS INFHEISTÍOCHT

Luach a réadú trí infheistíochtaí agus
díolacháin trádála
Sa toradh is mó riamh a bhí ag Fiontraíocht Éireann as infheistíocht,
cheannaigh Rapid7 Logentries, rud a rinne tuairim is €1.25m mar
chúiteamh ar infheistíocht €25,000 an Stáit.
I measc na gceannachán eile in 2015 bhí: 3V Technologies
ceannaithe ag SafeCharge sa RA; Duolog Technologies ceannaithe
ag ARM, an déantóir sliseanna fóin chliste is mó sa domhan;
Amartus ceannaithe ag Huawei, an tSín; Aran Chemicals ceannaithe
ag Almac; Brown Bag Films ceannaithe ag 9 Story Media Group;
Creagh Medical ceannaithe ag SurModics; Powervation ceannaithe
ag Rohm, an tSeapáin; Celtrak ceannaithe ag Thermoking; agus
Trustev ceannaithe ag TransUnion.

Athruithe ar bhonn cliant Fhiontraíocht
Éireann mar thoradh ar aistriú taobh istigh
den ghníomhaireacht
D’aistrigh Fiontraíocht Éireann 25 chliant a fhostaíonn os
cionn 2,037 duine chuig IDA Ireland mar thoradh ar chumaisc
agus éadálacha.
Aistríodh ceithre chliant de chuid IDA, a fhostaíonn 163
dhuine, chuig Fiontraíocht Éireann mar thoradh ar aistrithe
chuig úinéireacht Éireannach.
Aistríodh 26 chliant de chuid Oifigí Fiontair Áitiúil chuig
Fiontraíocht Éireann, agus aistríodh 22 chliantchuideachtaí
de chuid Fiontraíocht Éireann chuig an líonra LEO.

D’fhógair ár cliantchuideachta Movidius, speisialtóir i bhfís meaisíní ardteicneolaíochta,
pleananna chun 100 post a chruthú tar éis $40 milliún a bhailiú trí infheistíocht faoi cheannas
Summit Bridge, ciste teicneolaíochta á chomhbhainistiú ag WestSummit Capital agus Atlantic
Bridge Capital, a fhaigheann tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann. Sa phictiúr: Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin Movidius, Remi El-Ouazzane.
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RIALACHAS
CORPARÁIDEACH
Is comhlacht corpraithe í Fiontraíocht Éireann
a bunaíodh faoin Acht um Fhorbairt Tionscail
(Fiontraíocht Éireann), 1998. Mar chomhlacht
reachtúil, tá pearsantacht dlí agus comharbas
suthain dá cuid féin aici. Tá sé d’acmhainn
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 leis an reachtaíocht a rialaíonn
an ghníomhaireacht féin a chomhlíonadh,
éilítear uirthi freisin réimse leathan ceanglas
riaracháin agus reachtúla (náisiúnta agus
ón AE) eile a chomhlíonadh. Go háirithe,
tá nósanna imeachta i bhfeidhm aici lena
chinntiú go gcomhlíontar na ceanglais
shonracha seo a leanas:

An Cód Cleachtais um Rialachas
Comhlachtaí Stáit, 2009
Ghlac an bord leis an gCód Cleachtais um
Rialachas Comhlachtaí Stáit, 2009, agus chuir
sé nósanna imeachta agus athbhreithnithe
i bhfeidhm chun comhlíonadh iomlán a
fhorálacha a chinntiú.
Deimhníonn Cathaoirleach an Bhoird, i
dtuarascáil ar leith a thugtar don Aire Post,
Fiontar agus Nuálaíochta gach bliain, go bhfuil
ceanglais aonair an Chóid á gcomhlíonadh.
Tá Fiontraíocht Éireann deimhnithe do Swift
3000:2010, an Cód Cleachtais um Rialachas
Corparáideach a Mheasúnú in Éirinn.

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
cláir deontas caipitiúil a mheasúnú agus
a bhainistiú. Cloínn na nósanna imeachta
sin leis na prionsabail a leagtar amach sna
treoirlínte.
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An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014
Síníodh an tAcht um Shaoráil Faisnéise
(FOI) ina dhlí sa bhliain 2014 Tugtar ceart
dlí san Acht sin do dhaoine rochtain a fháil,
a oiread agus is féidir, ag teacht le leas an
phobail agus le ceart príobháideachta, ar
fhaisnéis atá á choinneáil ag comhlachtaí
poiblí. Mar sin féin, foráiltear do dhíolúintí
san Acht ag an eagraíocht gan taifid áirithe
atá ag Fiontraíocht Éireann a scaoileadh
ar faisnéis rúnda, íogair ó thaobh tráchtála
de nó pearsanta nó eile a bheadh i gceist.
Ní ceadmhach faisnéis den chineál sin a
scaoileadh faoin Acht um Shaoráil Faisnéise
gan dul i gcomhairle leis an té a sholáthar
an fhaisnéis. Tá de cheart ag an duine
a dhéanann an iarraidh achomharc a
dhéanamh in aghaidh aon chinnidh gan taifid
a scaoileadh chuig ball foirne sinsearach i
bhFiontraíocht Éireann ar dtús agus ansin
chuig an gCoimisinéir Faisnéise, atá ina údarás
neamhspleách ar chúrsaí Saorála Faisnéise.
Tá tuilleadh eolais faoin Acht um Shaoráil
Faisnéise a chur i bhfeidhm i bhFiontraíocht
Éireann ar fáil ón Oifig Saorála Faisnéise agus
Caidreamh Rialtais, Fiontraíocht Éireann, an
Plaza, Páirc Ghnó an Phointe Thoir, Baile Átha
Cliath 3 agus tá sé ar fáil freisin ar ár suíomh
idirlín ag www.enterprise-ireland.com. Anseo

freisin tiocfaidh tú ar Scéim Foilseacháin ina
gcuirtear faisnéis ghinearálta agus faisnéis a
iarrtar go minic faoi Fhiontraíocht Éireann ar
fáil de réir oibleagáidí na heagraíochta faoin
Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014.

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 sainchomhairleachta i bhfeidhm ag
Fiontraíocht Éireann a mbíonn ceardchumainn
na foirne rannpháirteach ann.

Íoc Pras Cuntas

soláthar do theidlíocht uathoibríoch ar ús
agus cúiteamh sa chás go bhfuil íocaíocht
as idirbhearta tráchtála déanach (i ndiaidh
30 lá ón dáta a fuarthas iad). Is é beartas
Fhiontraíocht Éireann a chinntiú go n-íoctar
gach sonrasc go pras agus tá gach iarracht
á déanamh, ag teacht le nósanna imeachta
airgeadais cearta, a chinntiú go n-íoctar gach
soláthraí laistigh den fhráma ama seo. Tá
rialuithe i bhfeidhm chun dearbhú réasúnach,
in éagmais dearbhú iomlán, a chur ar fáil go
gcomhlíontar an t-acht agus na rialacháin.

Íocaíocht Phras le Soláthraithe
Tá Fiontraíocht Éireann tiomanta dá
hoibleagáidí a chomhlíonadh faoin Riail um
Íocaíocht Phras laistigh de 15 lá, a tháinig
i bhfeidhm an 1 Iúil 2011. Cinntítear leis
an bhforáil sin go ndéantar 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 laistigh de 15 lá ar a suíomh idirlín. Sa
tábla thíos, léirítear feidhmíocht Fhiontraíocht
Éireann maidir leis an riachtanas íocaíochta
laistigh de 15 lá ó tugadh isteach é.

An tAcht um Íoc Pras Cuntas, 1997, arna leasú
ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach
(Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta Tráchtála)
2012 - I.R. 580 de 2012, a rialaíonn íocaíocht
sonrasc ag Fiontraíocht Éireann. Déanann na
rialacháin, atá i bhfeidhm go comhionann leis
na hearnálacha poiblí agus príobháideacha,
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Mionsonraí
Líon na
n-íocaíochtaí a
rinneadh laistigh
de 15 lá

Líon

Luach €

11,115

39,303,381.41

Laistigh de 16 go
30 lá

128

395,925.24

Níos mó ná 30 lá

9

36,815.37

Íocaíochtaí
iomlána

11,252

39,736,122.02

Cód na hÍocaíochta Praise
Sínitheoir ar an gcód iompair d’íocaíocht
phras í Fiontraíocht Éireann.

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 de 2004) le
héifeacht ón 1 Eanáir, 2005. Soláthraíonn
comhaltaí boird Fhiontraíocht Éireann ráitis
faoi leasanna don Rúnaí gach bliain agus
cuireadh 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

Na hAchtanna um Chomhionannas
Fostaíochta 1998 agus 2004

Tá Fiontraíocht Éireann cláraithe mar rialtóir
sonraí faoi na nAchtanna um Chosaint Sonraí.
Baineann cosaint sonraí le ceart bunúsach
an duine chun an phríobháideachais a
chosaint agus leis an gcaoi a n-úsáidtear
faisnéis phearsanta a rialú. Is féidir iarratais
a bhaineann le faisnéis phearsanta a
dhéanamh faoi na nAchtanna um Shaoráil
Faisnéise nó faoi na nAchtanna um Chosaint
Sonraí. Tá tuilleadh eolais ar fáil ón Oifig
Saorála Faisnéise agus Caidreamh Rialtais,
Fiontraíocht Éireann, an Plaza, Páirc Ghnó an
Phointe Thoir, Baile Átha Cliath 3.

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.

Beartas maidir le Nochtadh
Íocaíochtaí agus Infheistíochtaí

Coimisiún an Aontais Eorpaigh

Is é beartas Fhiontraíocht Éireann faisnéis a
chur ar fáil maidir le híocaíochtaí tacaíochta
airgeadais a rinneadh le cliantchuideachtaí. Tá
tuarascáil a thugann gach íocaíocht den sórt
sin a rinne Fiontraíocht Éireann i mbliain ar
bith i ndiaidh an tuarascáil bhliantúil a eisiúint
ar fáil ach í a iarraidh.

An tAcht um Nochtadh Cosanta,
2014
Ní dhearnadh aon nochtadh cosanta le
Fiontraíocht Éireann in 2015.

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

Riar Fiontraíocht Éireann raon clár in 2014
atá i dteideal cómhaoiniú a fháil ó Chistí
Struchtúracha an AE lena n-áirítear Ciste
Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa, an Clár
Oibriúcháin don Earnáil Tháirgiúil, an Clár
Oibriúcháin Forbartha Fostaíochta agus
Acmhainní Daonna, agus an 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 a chuireann creat
reachtúil ar fáil do sholáthar seirbhísí trí
Ghaeilge. De réir Alt 10 den Acht, is i nGaeilge
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agus i mBéarla a fhoilsítear an tuarascáil
bhliantúil seo.

Cairt Cliant
Leagtar amach i gCairt Cliant Fhiontraíocht
Éireann ár dtiomantas do sheirbhís
d’ardchaighdeán dár gcustaiméirí ar fad agus
tá sí ar fáil sa rannán ‘Maidir Linne’ ar an
suíomh idirlín.

Éifeachtúlacht agus Caomhnú
Fuinnimh
Tá Fiontraíocht Éireann tiomanta dá dícheall a
dhéanamh bheith tíosach ar fhuinneamh agus
tá sí ag obair go dlúth le SEAI chun sprioc
an Rialtais de laghdú fuinnimh 33% a bhaint
amach faoi 2020. Tá an ghníomhaireacht ar
an mbóthar ceart chun a hídiú fuinnimh a
laghdú 33% i gcomparáid lena bonnlíne in
2009. Tá an ghníomhaireacht páirteach freisin
i gcreatchomhaontuithe maidir le soláthar
fóntas mar leictreachas agus gás a fhaigheann
an Oifig um Sholáthar Rialtais go lárnach dá
hoifigí i mBaile Átha Cliath agus sna réigiúin.
Is ceanglas é go mbeidh teastas fuinnimh
ar taispeáint i bhfoirgnimh phoiblí a bhfuil a
achar os cionn 1,000 méadar cearnach iontu.
Tá rátáil teastas fuinnimh C3 agus D2 ar
taispeáint i bhfoirgnimh na gceannoifigí faoi
seach, rátáil atá cosúil le rátáil na bliana seo
caite, ar an meán, thar an dá fhoirgneamh.

Julie Sinnamon
Chief Executive Officer

BORD FHIONTRAÍOCHT
ÉIREANN 2015
Tá Bord Fhiontraíocht Éireann freagrach
as straitéis agus beartais fhorleathana na
heagraíochta a shocrú. 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.
Tarmligeann sé an cúram as a gcur i bhfeidhm
chuig an lucht bainistíochta agus chuig na
fochoistí.
Tá údarás reachtúil ag an mbord maoiniú a
fhaomhadh atá chomh hard leis na leibhéil
a leagtar 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 maoinithe os cionn na leibhéal
sin. Tá sé d’údarás ag Bord Fhiontraíocht
Éireann agus ag a choistí ábhartha scaireanna
a cheannach (idir ghnáthscaireanna 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.
De réir an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí,
1995 agus an Chóid Cleachtais um Rialachas
Comhlachtaí Stáit, éilítear ar chomhaltaí
boird Ráiteas Leasanna 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
príomhoifigigh feidhmiúcháin agus fostaithe
de chuid comhlachtaí stáit agus le treoirlínte
an Rialtais maidir le táillí a íoc le comhaltaí
boird.

25

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
cuimsitheach faoin ngníomhaireacht agus
faoina cuid oibríochtaí.
Faoin mbord atá sé rúnaí an bhoird a
cheapadh agus a bhaint. Tá teacht ag gach
comhalta boird ar an rúnaí, atá freagrach as a
chinntiú go gcomhlíontar nósanna imeachta
an bhoird.

Bord Fhiontraíocht Éireann amhail an 1 Bealtaine 2016

Terence O’ Rourke,
(Cathaoirleach),
Iar-Chomhpháirtí
Bainistíochta, KPMG

Julie Sinnamon,

Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin,
Fiontraíocht Éireann

Ceaptha: 29 Iúil 2013

Ceaptha: 3 Samhain 2013

Lisa Dillon,

Patrick Flynn,

Leas-Uachtarán Díolacháin,
Oracle
Ceaptha: 17 Samhain 2015

Bainisteoir agus Comhpháirtí
Bunaitheora, Flynn O’Driscoll,
Dlí Tráchtála & Corparáideach

Clare Dunne,

Geoff Meagher,

Rúnaí Cúnta, an Roinn Post,
Fiontar agus Nuálaíochta

Sainchomhairleoir

Ceaptha: 15 Deireadh Fómhair 2012

Ceaptha: 10 Deireadh Fómhair 2012

rúnaí an bhoird

Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin, InverCloud
Ceaptha: 15 Deireadh Fómhair 2012

Dave Shanahan,

Bunaitheoir agus
POF, Adagio Ventures
Commercialisation Partners
Ceaptha: 23 Deireadh Fómhair 2015

Helen Ryan,

John McMahon,

Stiúrthóir, Hakata Holdings
Limited

Sainchomhairleoir

Ceaptha: 26 Márta 2014

Ceaptha: 24 Márta 2014

Elaine Coughlan,

Comhpháirtí Ginearálta,
Atlantic Bridge, Baile Átha
Cliath
Ceaptha: 12 Bealtaine 2014

Ceaptha: 8 Iúil 2014

Joe Healy

Colum Horgan,

David Walsh,

Comhbhunaitheoir agus
POF, Netwatch
Ceaptha: 23 Deireadh Fómhair
2015

Athruithe ar an mbord le linn 2015
Chuaigh Bob Savage ar scor ón mbord in 2015. Ceapadh Lisa Dillon, Dave Shanahan agus David Walsh chuig an mbord.
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COMHALTACHT FHO-CHOISTÍ AN BHOIRD
amhail an 15 Bealtaine 2016
An Coiste Iniúchóireachta
Cabhraíonn 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 Bainistíochta Riosca i
bhFiontraíocht Éireann.
Geoff Meagher, (Cathaoirleach),
Sainchomhairleoir
Colum Horgan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin,
InverCloud
Helen Ryan, Stiúrthóir, Hakata Holdings Limited
David Walsh, Comhbhunaitheoir agus
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin an Ghrúpa,
Netwatch
Joe Healy, Rúnaí an Choiste Iniúchóireachta

An Coiste Athbhreithnithe ar an
bPunann Infheistíochta

An Coiste Feidhmíochta agus
Pleanála Acmhainní

Tá an Coiste Athbhreithnithe ar an bPunann
Infheistíochta freagrach as maoirsiú a
dhéanamh ar bhainistíocht phunann
infheistíochta Fhiontraíocht Éireann agus as
maoirsiú ar ghníomhaíocht infheistíochta na
gcistí a dtacaíonn Fiontraíocht Éireann leo
faoi na cláir éagsúla caipiteal síl agus fiontair a
choinneáil.

Déanann an Coiste Feidhmíochta agus Pleanála
Acmhainní athbhreithniú ar fheidhmíocht
na foirne ardbhainistíochta agus pleanáil
d’fhorbairt agus do chomharbas bainistíochta.
Déanann an Coiste athbhreithniú freisin ar
luach saothair na foirne ardbhainistíochta i
gcomhthéacs threoirlínte an Rialtais.

John McMahon, (Cathaoirleach),
Sainchomhairleoir
Clare Dunne, Rionn Iomaíochas agus Poist,
Fiontar agus Nuálaíochta
Tony Haslam, Sainchomhairleoir
Niall O’Donnellan, Bainisteoir Rannáin,
Daoine, Beartas & Iomaíochas agus Réigiúin &
Fontraíocht, Fiontraíocht Éireann

Terence O’Rourke, (Cathaoirleach), IarChomhpháirtí Bainistíochta, KPMG
Elaine Coughlan, Comhpháirtí Ginearálta,
Atlantic Bridge
Patrick Flynn, Bainisteoir agus Comhpháirtí
Bunaitheora, Flynn O’Driscoll, Dlí Tráchtála &
Corparáideach
Joe Healy, Rúnaí an Choiste Feidhmíochta agus
Pleanála Acmhainní

Julie Sinnamon, Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin, Fiontraíocht Éireann

Chuaigh an comhalta seo a leanas ar scor ón
gcoiste le linn 2015:

Joe Healy, Rúnaí an Choiste Athbhreithnithe ar
an bPunann Infheistíochta

Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta
Ionad Barr Feabhais Éireann, EMC Corporation
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Coiste na Straitéise 2020
Tá Coiste na Straitéise 2020 freagrach as an
straitéis d’Fhiontraíocht Éireann 2017 - 2020 a
fhorbairt.
Helen Ryan, Stiúrthóir, Hakata Holdings
Limited
Lisa Dillon, Leas-Uachtarán Díolacháin, Oracle
John McMahon, Sainchomhairleoir
Dave Shanahan, Bunaitheoir agus POF, Adagio
Ventures Commercialisation Partners
David Walsh, Comhbhunaitheoir agus POF,
Netwatch
Joe Healy, Rúnaí an Choiste Chomhairligh
Speisialta

COMHALTACHT DE CHOISTÍ
BAINISTÍOCHTA FHIONTRAÍOCHT
ÉIREANN
An Coiste Feidhmiúcháin
Bainistíonn agus rialaíonn an Coiste
Feidhmiúcháin riar bhuiséad Fhiontraíocht
Éireann, déanann sé maoirseacht ar an dul
chun cinn a dhéantar le hais spriocanna
na heagraíochta, agus déanann sé nithe a
bhaineann leis an mbeartas corparáideach a
bhreithniú, lena n-áirítear treoirlínte maidir
le táirgí airgeadais, beartais agus straitéisí
earnála, straitéis réigiúnach, agus cláir agus
scéimeanna nua agus leasaithe.

Julie Sinnamon, (Cathaoirleach),
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Fiontraíocht
Éireann
Orla Battersby, Stiúrthóir, Meiriceá Thuaidh,
Enterprise Ireland
Michael Cantwell, Bainisteoir Rannáin, an
Rannán Bia, Fiontraíocht Éireann
Brendan Flood, Bainisteoir Rannáin, Díolacháin
& Comhpháirtíocht Idirnáisiúnta, Fiontraíocht
Éireann
Joe Healy, Rúnaí an Bhoird agus Bainisteoir
Luathú ICT, Fiontraíocht Éireann
Walter Hobbs, Stiúrthóir Feidhmiúcháin,
Infheistíocht & Airgeadas, Fiontraíocht Éireann
Tom Kelly, Bainisteoir Rannáin, Tionscal &
Eolaíochtaí Beatha & Tomhaltóirí, Fiontraíocht
Éireann

Chuaigh an comhalta seo a leanas ar scor ón
gcoiste le linn 2015/2016:
Tom Hayes, Bainisteoir Rannáin, Réigiúin &
Fiontraíocht, Fiontraíocht Éireann

An Ciste Infheistíochta
Tá an chumhacht ag an gCoiste Infheistíochta
pacáistí maoinithe suas go €1.25 milliún a
fhaomhadh, i gcás tionscadal nár faomhadh
maoiniú níos mó ná €3.25 milliún dóibh le
haghaidh gnóthas amháin sa dá bhliain roimhe
sin.
Julie Sinnamon, (Cathaoirleach),
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Fiontraíocht
Éireann
Marian Byrne, Príomhoifigeach, an Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Mara

Leo McAdams, Bainisteoir Rannáin, Seirbhísí
Idirnáisiúnta & ICT, Fiontraíocht Éireann

Michael Cantwell, Bainisteoir Rannáin, an
Rannán Bia, Fiontraíocht Éireann

Gearoid Mooney, Bainisteoir Rannáin, Taighde
agus Nuálaíocht, Fiontraíocht Éireann

Bernie Cullinan, Sainchomhairleoir, an Earnáil
Phríobháideach

Niall O’Donnellan, Bainisteoir Rannáin,
Daoine, Beartas & Iomaíochas agus Réigiúin &
Fontraíocht, Fiontraíocht Éireann

Eugene Forde, Príomhoifigeach, an Roinn
Post, Fiontar agus Nuálaíochta

Kevin Sherry, Stiúrthóir Feidhmiúcháin,
Forbairt Gnó Domhanda, Fiontraíocht Éireann

Niall O’Donnellan, Bainisteoir Rannáin,
Daoine, Beartas & Iomaíochas agus Réigiúin &
Fontraíocht, Fiontraíocht Éireann

Mairead Hennessy, únaí an Choiste
Feidhmiúcháin

Liam Ryan, Sainchomhairleoir, an Earnáil
Phríobháideach
Liam Shanahan, Sainchomhairleoir, an Earnáil
Phríobháideach
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Kevin Sherry, Stiúrthóir Feidhmiúcháin,
Forbairt Gnó Domhanda, Fiontraíocht Éireann
Eileen McGoldrick, Rúnaí an Choiste
Infheistíochta

An Coiste Taighde agus Forbartha
I rith 2015, Tá cur chuige Fhiontraíocht
Éireann i leith taighde agus forbartha
agus na nuálaíochta faoi threoir ag an
Straitéis um Eolaíocht, Teicneolaíocht agus
Nuálaíocht 2006-2013 de chuid an Rialtais, a
chomhordaíonn an Roinn Post, Fiontar agus
Nuálaíochta. Seoladh straitéis Rialtais nua,
Nuálaíocht 2020, ag deireadh 2015. Seoladh
an Ciste Taighde agus Forbartha go luath
sa bhliain 2008 agus tá sé mar chuspóir
aige tacú leis an taighde, leis an bhforbairt
agus leis an nuálaíocht teicneolaíochta a
bhíonn ábhartha ag gach céim d’fhorbairt
cuideachta. Cuireann sé tacaíocht ar fáil le
cur ar chumas cuideachtaí céim ar aghaidh a
dhéanamh ón tionscadal taighde tosaigh go
dtí gníomhaíochtaí nuálaíochta agus taighde
agus forbartha ar leibhéal ard.
Niall O’Donnellan, (Cathaoirleach), Bainisteoir
Rannáin, Daoine, Beartas & Iomaíochas agus
Réigiúin & Fontraíocht, Fiontraíocht Éireann
Tom Beresford, Ceann Ionad Taighde Bia na
Cloiche Léithe, Teagasc
James Conway, Rannán Comhordaithe Codex
agus Bia, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

Brian Dalton, Cláir Forbartha, Taighde agus
Nuálaíochta, an Roinn Post, Fiontar agus
Nuálaíochta
Orla Donohoe, Bainisteoir Earnála –
Báicéireacht, Bia agus Deochanna, An Bord
Bia
Denis Hayes, Bainisteoir Ginearálta, Grúpa
Taighde agus Forbartha Tionscail
Brian McCoy, Sainchomhairleoir
Gearoid Mooney, Bainisteoir Rannáin, Taighde
agus Nuálaíocht, Fiontraíocht Éireann
Miriam Ní Néill, Forbairt Fiontair Fuaime/
Físe, Údarás na Gaeltachta
Aidan O’Connor, Sainchomhairleoir
Johnnie Phillips, Sainchomhairleoir
Padraig Somers, Bainisteoir Ginearálta,
Helsinn Birex Pharmaceuticals
Zoë Deane, Rúnaí an Choiste Taighde agus
Forbartha
Chuaigh na comhaltaí seo a leanas ar scor ón
gcoiste le linn 2015/2016:
Tom Hayes, Bainisteoir Rannáin, Réigiúin &
Fiontraíocht, Fiontraíocht Éireann
Denise Murphy, Bainisteoir Rannáin –
Deochanna, An Bord Bia
Michael Devitt, Cláir Forbartha, Taighde agus
Nuálaíochta, an Roinn Post, Fiontar agus
Nuálaíochta

An Coiste Cistí Caipiteal Síl agus
Fiontair
Is iad cuspóirí chláir Caipiteal Síl agus Fiontair
Fhiontraíocht Éireann earnáil caipiteal fiontair
na hÉireann a fhorbairt tuilleadh, caipiteal
riosca a chur ar fáil d’fhiontair bheaga
agus mheánmhéide sna céimeanna síl,
nuathionscanta agus forbartha, infheistíocht
phríobháideach agus institiúideach a ghiaráil
agus cistí atá inmharthana ó thaobh tráchtála
de a fhorbairt. Is scéim iomaíoch í.
Kevin Sherry, (Cathaoirleach) Stiúrthóir
Feidhmiúcháin, Forbairt Gnó Domhanda,
Fiontraíocht Éireann
Donnchadh Cullinan, Bainisteoir Rannóige,
Caipiteal Fáis & Caidreamh Baincéireachta,
Fiontraíocht Éireann
Don Harrington, Stiúrthóir Airgeadais
Chorparáidigh, Goodbody Stockbrokers, an
Earnáil Phríobháideach
Tony Haslam, Sainchomhairleoir, an Earnáil
Phríobháideach
Páraig Hennessy, Príomhoifigeach, an Roinn
Post, Fiontar agus Nuálaíochta
Walter Hobbs, Stiúrthóir Feidhmiúcháin,
Infheistíocht & Airgeadas, Fiontraíocht Éireann
Niall O’Donnellan, Bainisteoir Rannáin,
Daoine, Beartas & Iomaíochas agus Réigiúin &
Fontraíocht, Fiontraíocht Éireann
Folúntas, an Earnáil Phríobháideach
Eileen McGoldrick, Rúnaí an Choiste Cistí
Caipiteal Síl agus Fiontair
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An Coiste Taighde Thionsclaíoch
agus Tráchtálaithe
Faomhann an Coiste Taighde Thionsclaíoch
agus Tráchtálaithe maoiniú suas go €1.25
milliún don taighde feidhmeach agus don
tráchtálú lena mbaineann na hollscoileanna
agus na hinstitiúidí teicneolaíochta, taighde
comhoibritheach agus líonraí faoi treoir an
tionscail. Díríonn sé ar thionscadail atá faoi
treoir an tionscail nó a bhféadfadh toradh
díreach tráchtála a bheith orthu in Éirinn.
Gearóid Mooney, (Cathaoirleach), Bainisteoir
Rannáin, an tAonad Gnó Taighde agus
Nuálaíochta, Fiontraíocht Éireann
Mike Brosnan, An E arnáil Phríobháideach
Joseph Curtis, Bainisteoir Rannóige,
Taighde agus Nuálaíocht agus Seirbhísí
Corparáideacha, Fiontraíocht Éireann
Seamas Grant, Sainchomhairleoir
Brian Dalton, Cláir Forbartha, Taighde agus
Nuálaíochta, an Roinn Post, Fiontar agus
Nuálaíochta /
Michael Davitt, Cláir Forbartha, Taighde agus
Nuálaíochta, an Roinn Post, Fiontar agus
Nuálaíochta
Barry Heavey, Ceann na nEolaíochtaí
Beatha, Teicneolaíocht Innealtóireachta &
Thionsclaíoch, IDA Ireland

Frank Kennedy, an Earnáil Phríobháideach
Graham Love, Príomhfheidhmeannach, an
Bord Taighde Sláinte
Darrin Morrissey, Stiúrthóir Clár, Fondúireacht
Eolaíochta Éireann
Niall O’Donnellan, Bainisteoir Rannáin,
Daoine, Beartas & Iomaíochas agus Réigiúin &
Fontraíocht, Fiontraíocht Éireann
Richard O’Kennedy, Stiúrthóir an
Ghrúpa Bithcheimice Feidhmí, Scoil na
Biteicneolaíochta agus an tIonad Náisiúnta le
haghaidh Taighde Braiteora, Ollscoil Chathair
Bhaile Átha Cliath
Kevin Sherry, Stiúrthóir Feidhmiúcháin,
Forbairt Gnó Domhanda, Fiontraíocht Éireann
Mary Shire, Leas-Uachtarán Taighde, Ollscoil
Luimnigh
Mairead Hennessy, Rúnaí an Choiste Taighde
Thionsclaíoch agus Tráchtálaithe

An Coiste Infheistíochta Caipitil
agus Méadaithe Post
Tom Kelly (Cathaoirleach), Bainisteoir
Rannáin, Tionscal & Eolaíochtaí Beatha &
Tomhaltóirí, Fiontraíocht Éireann
Leonard Carty, Bainisteoir Airgeadais,
Fiontraíocht Éireann
Stephen Hughes, Bainisteoir, Tógáil, Adhmad
& Miondíol Tomhaltóirí; Páipéar, Priontáil &
Pacáistiú, Fiontraíocht Éireann
John Geehan, An Earnáil Phríobháideach
Wendy Gray, Príomhoide Cúnta, An Roinn
Post, Fiontair agus Nuálaíochta
Niall McKeon, Príomhoifigeach, An Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Mara
Jenny Melia, Bainisteoir Roinne, Bia
Tomhaltóirí, Bia Mara agus Gairneoireacht,
Fiontraíocht Éireann
Tom Mulqueen, An Earnáil Phríobháideach

Chuaigh na comhaltaí seo a leanas ar scor ón
gcoiste le linn 2015/2016:

Karen Tyner, Bainisteoir Onnmhairithe, An
Bord Bia

Ruth Freeman, Stiúrthóir Straitéise agus
Cumarsáide, Fondúireacht Eolaíochta Éireann

Zoë Deane, Rúnaí an Choiste Infheistíochta
Caipitil agus Méadaithe Post

Muiris O’Connor, Ceann na gClár Taighde, an
tÚdarás um Ard-Oideachas

Richard Howell, Ceann Taighde, Rannán
Comhordaithe Codex agus Bia, an Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Mara
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RÁITIS
AIRGEADAIS
Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais
Fiontraíocht Éireann

Scóip Iniúchta na Ráiteas Airgeadais

Rinne mé iniúchadh ar ráitis airgeadais Fhiontraíocht
Éireann don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2015 faoi Acht
um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann) 1998. Tá
na ráitis airgeadais comhdhéanta den ráiteas ioncaim
agus caiteachais agus den chúlchiste ioncaim coinnithe,
an ráiteas ar ioncam cuimsitheach, an ráiteas ar staid
airgeadais, an ráiteas ar shreabhadh airgid agus na nótaí
gaolmhara.

I rith iniúchadh, ní mór fianaise a fháil faoi na méideanna
agus na nochtaí sna ráitis airgeadais, fianaise
leordhóthanach a thabharfadh deimhniú réasúnta go bhfuil
na Ráitis Airgeadais saor ó mhíráitis ábhartha, cibé ar
calaois nó earráid is cúis leo. Áirítear air sin measúnú ar

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais ar an mbealach a
fhorordaítear faoi Alt 22 den Acht agus de réir prionsabail
chuntasaíochta a nglactar leo go ginearálta.

• cibé an bhfuil na beartais chuntasaíochta oiriúnach
d’imthosca Fhiontraíocht Éireann agus ar cuireadh i
bhfeidhm go comhsheasmhach agus ar nochtadh ar
shlí leordhóthanach iad
• réasúnacht na meastachán cuntasaíochta suntasach a
ndéantar agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, agus
• cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais.

Freagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird
Tá an Bord freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú, as a
chinntiú go dtugann siad léargas fíor agus cothrom ar staid
ghnóthaí agus as rialtacht na n-idirbheart a chinntiú.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
An fhreagracht atá orm ná iniúchadh a dhéanamh ar na
ráitis airgeadais agus tuairisc a thabhairt orthu de réir dlí
infheidhme.
Déanaim m’iniúchadh trí thagairt a dhéanamh do
bhreithnithe speisialta a ghabhann le comhlachtaí Stáit
maidir lena mbainistíocht agus lena n-oibríocht.
Déanaim m’iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta
maidir le hIniúchadh (An Ríocht Aontaithe agus Éire) agus
cloím le Caighdeáin Eiticiúla d’Iniúchóirí de chuid an Bhoird
Chleachtais Iniúchta.

Lorgaím fianaise chomh maith faoi rialtacht na n-idirbheart
airgeadais le linn an iniúchta.
Ina theannta sin, léim tuarascáil bhliantúil Fhiontraíocht
Éireann chun aon neamhréireachtaí ábhartha leis na
ráitis airgeadais iniúchta a aithint agus chun aon eolas
a dhealraíonn sé go bhfuil sé mícheart go hábhartha
bunaithe ar an eolas a fuair mé le linn an t-iniúchadh seo
a chur i gcrích, nó nach bhfuil sé ag teacht go hábhartha
leis an eolas sin, a aithint. Má thugaim aon mhíráiteas nó
neamhréireachtaí ábhartha dealraitheacha faoi deara,
breithním na tionchair a bheidh acu sin ar mo thuarascáil.

Tuairim ar na Ráitis Airgeadais

• gur ullmhaíodh go cuí iad de réir chleachtas
cuntasaíochta a nglactar leor go ginearálta.
Is é mo thuairim go raibh taifid chuntasaíocht Fhiontraíocht
Éireann leordhóthanach le go bhféadfaí na ráitis airgeadais
a iniúchadh go réidh agus i gceart. Tá na ráitis airgeadais
ag teacht leis na leabhair chuntais.

Ábhair lena dtuairiscím trí eisceacht
Tuairiscím trí eisceacht mura bhfaighim an fhaisnéis agus
na mínithe go léir a theastaíonn uaim chun m’iniúchadh a
dhéanamh, nó má fhaighim
• aon chás ábhartha nár feidhmíodh airgead chun na
gcríoch a bhí beartaithe nó nár chloígh na hidirbhearta
le rialacha na n-údarás a rialaíonn iad, nó
• mura bhfuil an fhaisnéis a thugtar i dtuarascáil
bhliantúil Fhiontraíocht Éireann ag teacht leis na ráitis
airgeadais ghaolmhara nó leis an eolas a fuair mé le
linn dom an t-iniúchadh a dhéanamh, nó
• mura léiríonn an ráiteas ar rialú airgeadais inmheánach
comhlíonadh Fhiontraíocht Éireann leis an gCód
Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit, nó
• má tá nithe ábhartha eile ann a bhaineann leis an tslí a
ndearnadh gnó poiblí.
Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na cúrsaí sin a
dhéantar a thuairisciú trí eisceacht.

Is é mo thuairim go dtugann na ráitis airgeadais:
• léargas fíor agus cothrom ar shócmhainní, dliteanais
agus staid airgeadais Fhiontraíocht Éireann amhail an
31 Nollaig 2015 agus ar a ioncam agus caiteachas do
2015; agus
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Seamus McCarthy
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
15 Meitheamh, 2016

Tuarascáil na gComhaltaí Boird Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2015

Freagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird
Ráitis Airgeadais
Éilítear le hAlt 22 den Acht um Fhorbairt Tionscail
(Fiontraíocht Éireann), 1998 ar Fhiontraíocht Éireann na
cuntais go léir is cuí agus is gnách ar airgead a gheobhaidh
sí agus a chaithfidh sí a choimeád i cibé formáid a
cheadóidh an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta,
le toiliú an Aire Airgeadais.
Agus na ráitis airgeadais sin á n-ullmhú caithfidh
Fiontraíocht Éireann:
• Beartais oiriúnacha chuntasaíochta a roghnú agus iad
a chur i bhfeidhm go seasta

Tá an Bord freagrach as taifid chuntasaíochta imleora a
choinneáil a insíonn, le cruinneas réasúnach tráth ar bith,
a staid airgeadais agus a chuireann ar a chumas a chinntiú
go gcomhlíonann na ráitis airgeadais Alt 22 den Acht um
Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998. Tá an Bord
freagrach freisin as a shócmhainní a chosaint agus dá bhrí
sin as céimeanna réasúnacha a ghlacadh chun calaois agus
neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.

Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

• Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá
réasúnach agus ciallmhar
• Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais
leantaigh, ach amháin i gcás nach cuí a thoimhdiú go
leanfaidh sí de bheith i bhfeidhm
• A chur in iúl ar leanadh caighdeáin chuntasaíochta
is infheidhme, faoi réir ag aon athruithe ábhartha a
nochtar agus a mhínítear sna ráitis airgeadais

Julie Sinnamon,
An Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin

Terence O’Rourke,
An Cathaoirleach

8 Meitheamh 2016
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Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais

Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann, admhaím ár
bhfreagracht as an gcóras rialaithe inmheánaigh airgeadais
sa ghníomhaireacht agus as próisis agus nósanna imeachta
a chur i bhfeidhm lena chinntiú go bhfuil an córas
éifeachtach.
Ní féidir leis an gcóras ach deimhniú réasúnach seachas
deimhniú iomlán a sholáthar go gcosnaítear sócmhainní, go
n-údaraítear idirbhearta agus go ndéantar taifeadadh ceart
orthu, agus go gcoisctear nó go n-aimseofaí in am trátha
earráidí nó mírialtachtaí ábhartha.
Tá na céimeanna seo a leanas glactha ag an mBord chun
timpeallacht chuí rialaithe a chinntiú:
• Nósanna imeachta foirmiúla a bhunú trí fheidhmeanna
coiste éagsúla chun monatóireacht a dhéanamh
ar ghníomhaíochtaí na heagraíochta agus chun
sócmhainní na heagraíochta a chosaint
• Freagrachtaí agus cumhachtaí bainistíochta a
shainmhíniú agus a thaifeadadh go soiléir
• Cultúr láidir cuntasachta a fhorbairt i ngach leibhéal
den eagraíocht
Tá próisis bunaithe ag an mBord freisin chun rioscaí gnó a
aithint agus a mheas. Baintear sin amach ar roinnt bealaí,
lena n-áirítear:
• Cineál, méid agus impleachtaí airgeadais na rioscaí a
bhíonn le sárú ag Fiontraíocht Éireann a aithint
• An dóchúlacht go dtarlóidh rioscaí aitheanta a
mheasúnú
• Cumas Fhiontraíocht Éireann chun rioscaí a tharlaíonn
a bhainistiú agus a mhaolú a mheasúnú
• Oibriú go dlúth leis an Rialtas agus le gníomhaireachtaí
agus forais éagsúla chun a chinntiú go bhfuil tuiscint
mhaith ar spriocanna Fhiontraíocht Éireann agus go
dtacaítear le straitéisí na Gníomhaireachta chun na
spriocanna sin a bhaint amach
• Tabhairt faoi athbhreithnithe rialta ar phleananna
straitéiseacha, idir ghearrthéarmach agus
fhadtéarmach, agus na rioscaí a bhaineann leis na
pleananna sin a thabhairt i gcrích a mheas

• Spriocanna bliantúla agus níos fadtéarmaí a shocrú
do gach réimse gnó dár gcuid, agus tuairisciú rialta a
dhéanamh ar na torthaí a bhaintear amach ina dhiaidh
sin
• Forálacha agus nósanna imeachta fairsinge a bhunú
agus a chur i bhfeidhm faoina bhféadfaí cúnamh
airgeadais a chur ar fáil do thionscadail, lena n áirítear
forálacha a éilíonn aisíocaíocht mura gcomhlíonann an
tionscadal na gealltanais a thug an tionscnóir
• Nósanna imeachta a bhunú chun a chinntiú go bhfuil
na scéimeanna agus na cláir a riarann Fiontraíocht
Éireann de réir na reachtaíochta a rialaíonn a
n-oibríocht agus go bhfuil córais oiriúnacha
bainistíochta riosca i bhfeidhm
Tá an córas rialaithe airgeadais inmheánach bunaithe ar
fhráma eolais bainistíochta rialta, gnáthaimh riaracháin le
dualgais a roinnt san áireamh, agus córas dealagáideachta
agus freagrachta. Cuimsíonn sé na nithe seo a leanas go
háirithe:
• Córas cuimsitheach buiséadaithe le buiséad bliantúil
a athbhreithníonn agus a chomhaontaíonn Bord na
Stiúrthóirí
• Athbhreithniú rialta Bhord na Stiúrthóirí ar
thuarascálacha airgeadais bliantúla agus tréimhsiúla a
léiríonn feidhmíocht airgeadais i gcoinne réamhaisnéisí
• Spriocanna a leagan síos chun an fheidhmíocht
airgeadais agus eile a thomhas
• Treoirlínte rialaithe infheistíochta caipitil a
shainmhínítear go soiléir
• Smachta foirmiúla bainistíochta tionscadail
Tá rannóg iniúchóireachta inmheánaí ag Fiontraíocht
Éireann. Daoine a seachfhoinsíodh ó ghnólacht cuntasóirí,
i dteannta bainisteoir de chuid Fhiontraíocht Éireann ag a
bhfuil taithí, atá sa rannóg sin faoi láthair. Feidhmíonn an
rannóg seo de réir na Cairte Iniúchóireachta Inmheánaí
a d’fhaomh Coiste Iniúchóireachta an Bhoird. Tionóltar
an coiste sin go ráithiúil chun athbhreithniú a dhéanamh
ar thuarascálacha a réitíonn Iniúchóireacht Inmheánach
agus rannóga eile. Tuairiscíonn an Coiste Iniúchóireachta
go rialta don Bhord maidir leis na hábhair ar a ndearna sé
breithniú.
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Feidhmíonn an fheidhm iniúchóireachta inmheánaí de réir
an Chreat-Chóid um Dhea-Chleachtas a leagtar amach
sa Chód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit.
Faomhann an Coiste Iniúchóireachta Plean Straitéiseach
Iniúchóireachta trí bliana rollach d’Iniúchóireacht
Inmheánach agus athbhreithníonn sé go bliantúil é nuair
is gá. Áiríonn an plean oibre reatha na réimsí riosca
féideartha a sainaithníodh sa chleachtadh measúnaithe
riosca ar tugadh faoi leis an mbainistíocht ag tús an
timthrialla pleanála reatha. Cuireann an tIniúchóir
Inmheánach tuarascálacha ráithiúla faoi bhráid an Choiste
faoi thascanna ar tugadh fúthu. Leagann na tuarascálacha
sin béim ar easnaimh nó ar laigí, más ann dóibh, sa
chóras rialaithe inmheánaigh airgeadais agus ar na bearta
ceartaitheacha molta a gcaithfear tabhairt fúthu nuair is
gá. Faigheann an Coiste Iniúchóireachta tuarascáil ráithiúil
Bainistíochta ar stádas na saincheisteanna a tharraing
an tIniúchadh Inmheánach anuas. Athbhreithníonn
Iniúchóireacht Inmheánach an tuarascáil sin go rialta.
Maidir le monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird ar
éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais,
tarraingíonn sé ar obair an Iniúchóra Inmheánaigh, ar obair
an Choiste Iniúchóireachta a dhéanann maoirseacht ar
obair an Iniúchóra Inmheánaigh, ar obair na mbainisteoirí
feidhmiúcháin laistigh d’Fhiontraíocht Éireann a bhfuil
an fhreagracht orthu as an gcreat rialaithe airgeadais a
fhorbairt agus a bhainistiú, agus ar ráitis a dhéanann an
tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste ina litir bhainistíochta.
Dearbhaím go ndearna an Bord athbhreithniú ar an gcóras
rialaithe inmheánaigh airgeadais don bhliain go dtí an 31
Nollaig 2015.

Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Terence O’Rourke,
An Cathaoirleach

8 Meitheamh 2016

Ráiteas ar Ioncam Agus Caiteachas agus ar Chúlchistí Ioncaim Coinnithe
			
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2015

Athshonraithe
2015
2014
		
Nótaí
€’000
€‘000
Ioncam				
Deontais Oireachtais - an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta
2
277,532
260,509
Cistiú ó Ranna Rialtais eile
3
11,690
13,434
Acmhainní Dílse
4
9,751
12,480
Cistí na mBord Fiontar Contae (díscaoilte)
5
7,098
Glanchistiú Sochar Scoir Iarchurtha
9(d)
16,782
8,598
Brabús ar dhiúscairt/aistriú Sócmhainní Seasta (glan)
12
13,765
28,663
						
IONCAM IOMLÁN		
329,520
330,782

				
			
Caiteachas
Tacaíocht Airgeadais don Tionsclaíocht
6
196,037
186,918
Eisíocaíochtaí le Gníomhaireachtaí eile Stáit ar mhaithe le Tacaíocht Airgead
7
1,169
Riarachán, Oibriú agus Cur Chun Cinn
8
80,847
80,062
Costais Sochar Scoir
9(c)
18,285
8,232
Gluaiseacht i Luach na Sócmhainní Seasta
10
(4,887)
15,406
100
Laghdú ar Luach na nIasachtaí Lamhaltais d’Aonáin Leasa Pobail
11
1,747
						
CAITEACHAS IOMLÁN		
292,029
291,887

					
37,491
38,895
Barrachas roimh Leithreasaí		
Leithreasaí				
Ranníocaíocht leis an Státchiste
13
(2,863)
(4,381)
Aistriú (chuig) an gCuntas Caipitil
14
(40,131)
(37,764)
3,442
Aistriú ó Chuntas Airleacan an Stáit
15
5,827
						
Barrachas tar éis Leithreasaí		
324
192
Iarmhéid a Tugadh ar aghaidh ag Tús na Bliana 		

8,324

8,132

8,324
Iarmhéid a Tugadh ar aghaidh ag Deireadh na Bliana		
8,648
				
Le gníomhaíochtaí leantacha a bhaineann na suimeanna a thugtar faoi Ioncam agus Caiteachas.				
				
Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad nótaí 1 go 27.					
						
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Terence O’Rourke,
An Cathaoirleach

Julie Sinnamon,
An Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

8 Meitheamh 2016
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Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2015
2015
€’000

Athshonraithe
2014
€‘000

Barrachas tar éis Leithreasaí		

324

192

(Caillteanas)/Gnóthachain ó thaithí ar dhliteanais na Scéime Sochar Pinsin		

(3,264)

6,020

Caillteanas ó thaithí ar dhliteanas pinsin a aistríodh ó Fhorfás, mar a bhí		

-

(289,662)

Athruithe ar thoimhdí atá mar bhunús do luach reatha reatha na Sochar Scoir		

(6,934)

(5,846)

(Caillteanas) Achtúireach iomlán sa bhliain		

(10,198)

(289,488)

			
			

Coigeartú ar chistiú Sochair Scoir iarchurtha		
10,198
289,488
					
192
Ioncam cuimsitheach iomlán don bhliain		
324

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad nótaí 1 go 27.					
						
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Terence O’Rourke,
An Cathaoirleach

8 Meitheamh 2016

Julie Sinnamon,
An Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin
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Ráiteas ar Staid an Airgeadais amhail an 31 Nollaig 2015

Athshonraithe
			
2015
2014
		
Nótaí
€’000
€‘000
Sócmhainní Seasta				
Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh
17
1,902
4,868
Airgeadas
18
358,663
315,566
Iomlán na Sócmhainní Seasta		
360,565
320,434
						
				
14,921
Iasachtaí Lamhaltais d’Aonáin Leasa Pobail
19
12,548
						
						
Sócmhainní Reatha			
Infháltais

20

4,069

4,266

Airgead agus coibhéisí airgid		
12,717
15,073
						
			
16,786
19,339
						
Dliteanais Reatha			

11,015
Iníocaíochtaí (suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin)
21
8,138
					
8,648
8,324
Glansócmhainní Reatha		
Oibleagáidí Sochar Scoir

9(e)

(325,064)

(298,086)

Sócmhainn Cistiúcháin Iarchurtha

9(e)

325,064

298,086

381,761
343,679
Iomlán na nGlansócmhainní		
						
				
A léiríonn			
320,434
Cuntas Caipitiúil
14
360,565
Cuntas Airleacan an Stáit
15
12,548
14,921
Cúlchistí Ioncaim Coinnithe		
8,648
8,324
						
			
381,761
343,679
				
Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad nótaí 1 go 27.					
						
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Terence O’Rourke,
An Cathaoirleach

8 Meitheamh 2016

Julie Sinnamon,
An Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin
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Ráiteas ar Shreabhadh Airgid don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2015

			
			

2015
€’000

Athshonraithe
2014
€‘000

Sreafaí airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin		
Ioncam sa bhreis ar chaiteachas 		
37,491
38,895
Coigeartuithe le haghaidh
Ús Bainc a fuarthas 		
(1)
(1)
Díbhinní a fuarthas 		
(3,955)
(3,056)
Laghdú ar Luach na Sócmhainní Seasta		
(4,887)
15,406
(Brabús)/Caillteanas ar Dhiúscairt Réadmhaoine, Gléasra & Trealaimh		
2,220
(14)
Brabús/Caillteanas ar Shócmhainní Seasta Airgid a Chur de Láimh 		
(15,985)
(28,649)
Laghdú ar Luach na Sócmhainní Dreasachta Airgid		
1,747
100
(Méadú)/Laghdú ar Infháltais seachas Díbhinní		
344
(777)
Méadú/(Laghdú) ar Iníocaíochtaí seachas Ranníocaíocht leis an Státchiste 		
(359)
621
Ranníocaíocht leis an Státchiste		
(5,381)
(900)
Tionchar athruithe ar ráta malairte eachtraí		
(107)
(139)
Glan-Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin		
11,127
21,486
Sreafaí airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta
Íocaíochtaí chun Sócmhainní Seasta a fháil
Réadmhaoin, Gléasra & Trealamh		
Airgeadas:
Infheistíochtaí i Scaireanna 		
Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair		
Iasachtaí Lamhaltais d’Aonáin Leasa Pobail a rinneadh		
Fáltais ó Shócmhainní Seasta a dhiúscairt
Réadmhaoin, Gléasra & Trealamh 		
Airgeadas:
Infheistíochtaí i Scaireanna		
Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair 		
Iasachtaí Lamhaltais d’Aonáin Leasa Pobail a fuarthas 		

(428)

(341)

(27,619)
(54,102)
-

(31,275)
(45,720)
(40)

8

14

25,008
35,654
4,080

21,266
31,549
3,382

Glansreafaí airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta 		
(17,399)
(21,165)
Sreafaí airgid ó Ghníomhaíochtaí Cistiúcháin
Ús Bainc a fuarthas 		
1
1
Díbhinní a fuarthas 		
3,808
3,551
Glansreafaí airgid ó Ghníomhaíochtaí Cistiúcháin 		

3,809

3,552

Glanmhéadú (Glanlaghdú) ar airgead agus ar choibhéisí airgid		
(2,463)
3,873
Airgead agus coibhéisí airgid amhail tús na bliana 		
15,073
11,061
Tionchar athruithe ar ráta malairte eachtraí		
107
139
Airgead agus coibhéisí airgid amhail dheireadh na bliana		 12,717
Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad nótaí 1 go 27.
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Terence O’Rourke,
An Cathaoirleach

8 Meitheamh 2016

Julie Sinnamon,
An Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin

37

15,073

Beartais Chuntasaíochta don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2015

1. Beartais Shuntasacha Chuntasaíochta
Seo a leanas an bunús cuntasaíochta agus na beartais
shuntasacha chuntasaíochta ar ghlac Fiontraíocht Éireann
leo: Cuireadh iad uile i bhfeidhm go leanúnach i rith na
bliana agus i rith na bliana roimhe seo.

(a) Eolas Ginearálta
Bunaíodh Fiontraíocht Éireann faoin Acht umFhorbairt
Tionscail (Fiontraíocht Éireann) 1998. Tá a ceannoifig suite i
bPáirc Ghnó an Phointe Thoir, Baile Átha Cliath 3.
Is Aonán Leasa Pobail (PBE) í Fiontraíocht Éireann.
Cuireann aonán leasa pobail earraí nó seirbhísí ar fáil chun
leasa an phobail i gcoitinne, pobal nó na sochaí agus, i gcás
go gcuirtear aon chothromas ar fáil, déantar é sin chun
tacú le príomhchuspóirí an aonáin seachas ag féachaint
d’fháltas airgid a chur ar fáil do sholáthróirí cothromais, do
scairshealbhóirí nó do bhaill.
Is é príomhchuspóirí Fhiontraíocht Éireann arna leagan
amach i gCuid II S7(1) den Acht um Fhorbairt Tionscail
(Fiontraíocht Éireann) 1998:
• tionsclaíocht agus fiontraíocht a fhorbairt sa Stát
• margaíocht earraí agus tionscail seirbhíse a chothú, a
fhorbairt agus cuidiú leo
• fiontair a chothú maidir le meastóireacht straitéise agus
tionscnaíocht
• bonn teicneolaíochta agus cumas fiontar a fhorbairt
ionas gur féidir leo dul i mbun nuálachta agus taighde,
forbartha agus dearaidh

Cé go ndéanann Fiontraíocht Éireann infheistíocht
cothromais i gcliantchuideachtaí, ní hé fáltas airgid a
dhéanamh ar an infheistíocht sin an chúis is bonn leis an
infheistíocht a dhéanamh agus baintear leas as aon fháltas
airgid a fhaighrear chun príomhchuspóir Fhiontraíocht
Éireann a mhaoiniú.

(C) Ioncam
Cuirtear ioncam san áireamh ar bhonn fabhraithe ach
amháin:
Deontais Oireachtais
Déantar cuntasaíocht ar dheontais Oireachtas ar bhonn
fáltais airgid tirim.

(b) Ráiteas maidir le Comhlíonadh agus Bunús an 		
Ullmhúcháin
Ullmhaíodh na ráitis airgeadias faoin gcoinbhinsiún costais
stairiúil, arna leasú chun ítimí áirithe a chur san áireamh ar
luach cóir, de réir an Chaighdeáin um Thuairisciú Airgeadais
(FRS 102) a d’eisigh an Chomhairle um Thuairisciú
Airgeadais agus a d’fhaomh an tAire Post, Fiontraíochta
agus Nuálaíochta le comhthoil an Aire Airgeadais faoin
Acht um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann) 1998.
Is é seo an chéadtacar de ráitis airgeadais a ullmhaíodh
faoi FRS 102.Déantar ráitis airgeadais na bliana roimhe
seo a athshonrú ar mhaithe le coigeartuithe ábharacha
ach ar glacadh le FRS 102 sa bhliain reatha. Roimhe
seo, ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir Cleachtais
ghinearálta chuntasaíochta a nglactar leis go Coitianta leis
in Éirinn. Tá eolas breise air seo le fáil i nóta 26.
In euro a chuirtear ráitis airgeadais Fhiontraíocht Éireann
i láthair. Meastar gurb é an euro airgeadra feidhmeach
Fhiontraíocht Éireann toisc gurb é sin an t-airgeadra atá sa
phríomhthimpeallacht gheilleagrach ina bhfeidhmíonn an
ghníomhaireacht.

Ioncam ó Dhíbhinní
Aithnítear ioncam ó dhibhinní nuair a bhunaítear an ceart
maidir le híocaíocht a fháil, nuair is dóichí go bhfaighfear
an t-ioncam agus nuair is féidir an méid a thomhas go
hiontaofa. Cé go n-eisíonn Fiontraíocht Éireann sonrasc
díbhinní, ní fios an bhfuil cúlchistí indáilte leordhóthanacha
ag an gcuideachta infheistiúcháin agus dá bhrí sin ní
bhunaítear an ceart i leith íocaíochta a fháil. Dá réir sin,
aithníonn Fiontraíocht Éireann ioncam a fhaightear sa
bhliain airgeadais chuí nó ar eisíodh sonrasc ina leith sa
bhliain airgeadais chuí agus a fhaightear sa chéad ráithe
den bhliain dar gcionn.
Aisíocaíochtaí tacaíochta airgeadais in-aisíoctha
Bíonn Tacaíocht Airgeadais don Tionsclaíocht inaisíoctha má tharlaíonn cúinsí áirithe arna leagan amach
sa litirthairisceana, cuir i gcás leachtú/scor. Cuirtear
aisíocaíochtaí tacaíochta airgeadais in-aisíoctha san
áireamh ar bhonn fáltais airgid tirim.

(d) Tacaíocht Airgeadais don Tionsclaíocht
Fabhraítear dliteanas sna Ráitis Airgeadais nuair a
chomhlíontar an sainmhíniú agus na critéir aitheantais
do dhliteanas, arb é an oibleagáid atá ann nach féidir le
Fiontraíocht Éireann tarraingt siar go réalaíoch uaidh agus
nuair a chomhlíonna n deontaí na coinníollacha sainluaite
uile.

• acmhainn scileanna na tionsclaíochta a threisiú
• infheistiú i ngnóthais tionsclaíocha agus tacaí a chur
ar fáil dóibh a thagann le ceanglais na n-achtúchán
infheidhmithe don am i láthair
• cibé scéileanna, deontais agus saoráidí airgeadais eile a
riaradh dá n-éilítear éisíoc cistí an Aontais Eorpaigh agus
eile arna n-údarú ag an Aire ó am go chéile le comhthoil
an Aire Airgeadais
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(e) Tacaíochtaí Airgeadais In-aisíoctha don Tionscal Iasachtaí Lamháltais d’Aonáin Leasa Pobail
Caitear le deontais in-aisíoctha mar iasachtaí lamháltais
d’aonáin leasa pobail, i.e. iasachtaí a thugtar ar mhaithe
le cuspóirí aonáin leasa pobail a chur chun cinn, agus
ní bhíonn siad in-aisíoctha ar éileamh agus dámhtar
iad faoi bhun ráta reatha úis an mhargaidh nó saor ó
ús. Fabhraítear deontais in-aisíoctha ar dtús sa Ráiteas
ar Staid an Airgeadais ag an luach a íocadh, agus ina
dhiaidh sin coigeartaítear an suim ghlanluacha sna ráitis
airgeadais d’fhonn aon ús fabhraithe iníoctha nó infhaighte
a léiriú. Déantar deontais infhaighte a athbhreithniú gach
bliain le haghaidh léirithe bearnúcháin agus déantar aon
chaillteanais bhearnúcháin a aithint sa Ráiteas ar Ioncam
agus Caiteachas agus sna Cúlchistí Ioncaim Choinnithe.
Is iad seo a leanas na tacaíochtaí airgeadais in-aisíoctha
don tionscal:
Taighde & Forbairt agus Tacaíocht Airgeadais Caipitil
Tá clásal in-aisíoctha ag roinnt comhaontuithe a bhaineann
le Taighde & Forbairt agus Tacaíocht Airgeadais Caipitil
a fhorálann don chuid den tacaíocht airgeadais atá le
haisghabháil.
Deontais in aisíoctha a d’eisigh na hiar-Bhoird Fiontar
Contae agus Cathrach agus na hOifigí Fiontair Áitiúil
D’fhoráil an tAcht um Boird Fiontar Contae (Díscaoileadh),
2014 do dhíscaoileadh na mBord Fiontar Contae
agus Cathrach agus d’aistriú a bhfeidhmeanna agus a
sócmhainníagus a ndliteanas chuig Fiontraíocht Éireann an
14 Aibreán2014. Seachadtar feidhmeanna na mBord Fiontar
ón 14 Aibreán 2014 trí shocrú oibríochta trí na húdaráis
áitiúla ó bunaíodh líonra Oifigí Fiontair Áitiúil.
Tá clásal in aisíoctha ag deontais bheart 1 a d’eisigh na
Boird Fiontar agus a eisíonn na hOifigí Fiontair Áitiúil anois
a fhorálann don chuid den tacaíocht airgeadais atá le
haisghabháil. Sócmhainní de chuid Fhiontraíocht Éireann
iad na deontais in-aisghabhála sin agus léirítear iad dá réir
ar Ráiteas ar Staid an Airgeadais na gníomhaireachta.
Léirítear an méid is in-aisghabhála i leith tacaíochta
airgeadais in-aisíoctha don tionscal sa Ráiteas ar Staid an
Airgeadais mar Iasachtaí Lamhaltais d’Aonáin Leasa Pobail
agus cuirtear an cistiú gaolmhar san áireamh i gCuntas
Airleacan an Stáit.

(f) Cuntas Airleacan an Stáit

Comhdhlúthú

Léiríonn Cuntas Airleacan an Stáit airgead a réamhíocadh
le cliantchuideachtaí de chuid Fhiontraíocht Éireann agus
na mBord Fiontar Contae agus Cathrach/na nOifigí Fiontair
Áitiúil trí thacaíocht airgeadais in-aisíoctha arna meas mar
iasachtaí lamhaltais d’aonáin leasa pobail.

Ní léiríonn na ráitis airgeadais comhdhlúthú thorthaí na
gcuideachtaí infheistiúcháin. Tá Fiontraíocht Éireann den
tuairim go mbeadh a leithéid de chomhdhlúthúmíthreorach,
ag féachaint do chineál ilghnéitheach ghnó na gcuideachtaí
lena mbaineann agus dá dualgas ginearálta ráitis
airgeadais a ullmhú a thugann léargas fírinneach cóir ar a
gníomhaíochtaí cur chun cinn tionscail.

(g) Infheistíochtaí
Infheistíochtaí Luaite

(h) Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh

Luaitear infheistíochtaí a liostaítear ar stocmhalartán
aitheanta ag an luach cóir agus déantar gluaiseachtaí a
thaifeadadh tríd an Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas
agus na Cúlchistí Ioncaim Coinnithe.
Infheistíochtaí Eile
Déantar Infheistíochtaí eile a thomhas de réir costais lúide
bearnúchán toisc nach féidir a luach cóir a thomhas go
hiontaofa.
Díscríobh Infheistíochtaí

Luaitear Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh ag costas
lúide dímheas carntha agus aon fhoráil do bhearnúchán.
Déantar dímheas a ríomh ar gach Réadmhaoin, Gléasra
agus Trealamh, seachas talamh ruílse agus saothar ealaíne,
ag rataí a ríomhtar chun an costas a dhíscríobh, lúide luach
iarmharach measta, do gach sócmhainn ar bhonn líne
dhíreach thar a saolré úsáideach mheasta mar seo a leanas:
• Mótarfheithiclí

20% sa bhliain

• Foirgnimh

2% sa bhliain *

Sa chás go measann an bhainistíocht gur ionann luach na
n-infheistíochtaí agus nialas, de bharr dócmhainneachta nó
eile, díscríobhtar na hinfheistíochtaí sin.

• Athchóiriú ar Fhoirgnimh Reatha

20% sa bhliain

• Feabhsuithe Léasachta

20% sa bhliain

• Daingneáin & Fearais

25% sa bhliain

Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair

• Ríomhairí

33% sa bhliain

Tuairiscítear réamhíocaíochtaí leis na cistí sin ag luach cóir
agus déantar gnóthachain nó caillteanais sa luach cóir a
thaifeadadh tríd an Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas
agus na Cúlchistí Ioncaim bunaithe ar ar luacháil na
mBainisteoirí Ciste a úsáideann na cuntais bhainistíochta
nó iniúchta is deireanaí. Tá na treoirlínte a leanann na
Bainisteoirí Ciste chun na luachálacha a oibriú amach de
réir phrionsabail luachála na gCumann CaipitealFiontair in
Éirinn agus san Eoraip.

• Trealamh Teicniúil

25% sa bhliain

Gnóthachain agus Caillteanais
Aithnítear gnóthachain agus caillteanais réadaithe agus
foráil d’athrú ar luach na n-infheistíochtaí sa Chuntas
Ioncaim agus Caiteachais agus sna Cúlchiste Ioncaim
Coinnithe.
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• Talamh

0% sa bhliain

• Saothar Ealaíne

0% sa bhliain

* Dhéantaí Foirgnimh a dhímheas ar 4% sa bhliain roimhe
seo. Tháinig athrú ar an ráta dímheasa go 2% sa bhliain le
héiteacht ón 1 Eanáir 2015.
Léiríonn luach iarmharach an tsuim mheasta a gheofaí faoi
láthair de bhun dhiúscairt na sócmhainne, ar éis costais
mheasta na diúscartha a bhaint, sa chás go mbeadh an
tsócmhainn ag an aois agus sa riocht a mbeifí ag súil leis
ag deireadh a saolré úsáidí.
Caitear caiteachas ar shócmhainní ag a bhfuil costas aonair
faoin tairseach caipitlithe (€2,500) sa Ráiteas ar Ioncam
agus Caiteachas agus sna Cúlchistí Ioncaim i mbliain an
cheannacháin

Beartais Chuntasaíochta don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2015

(i) Bearnú Sócmhainní
Déantar sócmhainní, seachas na cinn sin a thomhaistear
ag luach cóir, a mheas do léiriú bearnúcháin ag deireadh
gach bliana. Má bhíonn fianaise oibiachtúil ar bhearnúchán
ann, déantar foráil do bhearnúchán a aithint sa sa Ráiteas
ar Ioncam agus Caiteachas agus sna Cúlchistí Ioncaim an
bhliain sin.

(j) Foráil d’Fhiacha Amhrasacha
Féichiúnaithe Trádála
Foráiltear d’fhiacha amhrasacha trí bhíthin foráil shonrach.

(k) Sochair Scoir
Rinneadh dlí den Acht um Fhorbairt Tionscail (Forfás a
Dhíscaoileadh) 2014 (Uimh. 13 de 2014) an 16 Iúil 2014, agus
rinneadh foráil ann do dhíscaoileadh Forfás agus foráladh
le haghaidh bhunú Fhiontraíocht Éireann mar fhostóir
dlíthiúil ar leith (bhíodh foireann Fhiontraíocht Éireann ar
iasacht ó Forfás roimhe sin). De réir na reachtaíochta:
(i) Bhunaigh Fiontraíocht Éireann a scéim Sochar Scoir
féin (a mhaoinítear go bliantúil ar bhonn íoc mar a
úsáidtear ó airgead a sholáthraíonn an Roinn Post,
Fiontar agus Nuálaíochta). Chuaigh comhaltaí foirne
Fhiontraíocht Éireann a bhí ina mbaill de scéimeanna
pinsean Forfás isteach i scéim nua Sochar Scoir
Fhiontraíocht Éireann (a ritear ar bhonn riaracháin
faoi láthair) ar théarmaí aoisliúntais nach lú fabhar ná
na téarmaí a bhí acu faoi Scéim Forfás díreach roimh
dháta an aistrithe

(ii) Tá Fiontraíocht Éireann freagrach as costais Sochar
Scoir na foirne a théann ar scor i ndiaidh an 31 Iúil 2014.

(l) Léasanna

(iii) Glacann an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta
le freagracht dhlíthiúil as scéimeanna Sochar Scoir
reatha Forfás agus as pinsinéirí reatha Fhiontraíocht
Éireann agus as iarchomhaltaí foirne ag a bhfuil sochair
chaomhnaithe.

Mar léasóir

Feidhmíonn Fiontraíocht Éireann Scéim Aonair Sochar Scor
na Seirbhísí Poiblí (an Scéim Aonair), arb é atá ann scéim
sochairshainithe do státseirbhísigh inphinsin a ceapadh an 1
Eanáir 2013 nó ina dhiaidh sin. Íoctar ranníocaíochtaí bhaill
na Scéime Aonair leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.
Léiríonn costais Sochar Scoir a thuill fostaithe agus léirítear
iad glan ó ranníocaíochtaí sochar scoir na foirne aíocann
an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta. Aithnítear suim a
chomhfhreagraíonn don mhuirear sochar scoir mar ioncam
sa mhéid is gur féidir é a aisghabháil, agus déantaré a
fhritháireamh le deontais a fhaightear sa bhliain chun
íocaíochtaí sochar scoir a íoc.
Léirítear gnóthachain nó caillteanais achtúireacha ar
dhliteanais na scéime sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach
agus aithnítear coigeartú comhfhreagrach sa tsuim atá inaisghabhála ón Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta.
Léiríonn dliteanais sochar scoir luach reatha íocaíochtaí
sochar scoir amach anseo atá tuillte ag an bhfoireann
go dtí seo. Léiríonn maoiniú sochar scoir iarchurtha
an tsócmhainn chomhfhreagrach atá le haisghabháil
i dtréimhsí amach anseo ón Roinn Post, Fiontar agus
Nuálaíochta.
Déantar dliteanais na Scéime Sochair Scoir a thomhas ar
bhonn achtúireach ag baint leasa as modh na n-aonad
creidmheasa réamh-mheasta.
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Léasanna oibriúcháin
Maidir le léasanna lena gcoinníonn Fiontraíocht Éireann
go substaintiúil rioscaí agus sochair uile na húinéireachta
tar éis dul i mbun comhaontú léasa, caitear leor mar
léasanna oibriúcháin. Déantar luach (tugtha) anonn sna
sócmhainní léasaithe a thaifeadadh sa Ráiteas ar Staid an
Airgeadais agus déantar iad a chuntas de réir an bheartais
chuntasaíochta do Réadmhaoin, Gléasta agus Trealamh.
Déantar ioncam ó chíos a aithint mar bhonn líne dírí sa
Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus sna Cúlchistí
Ioncaim Coinnithe.
Mar léasaí
Cuirtear caiteachas cíosa faoi léasanna oibriúcháin
chun cuntais Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas gus
sna Cúlchistí Ioncaim Coinnithe ar bhonn líne dírí thar
thréimhse an léasa ach amháin sa chás go bhfuil méaduithe
ar chíos nasctha le boilsciú ionchais ginearálta, agus
sa chás sin déantar na méaduithe sin a aithint nuair a
thabhaítear iad.

(m) Airgeadra Coigríche
Déantar sócmhainní agus dliteanais airgid in airgeadraí
coigríche a aistriú ag na rátaí malairte a bhíonn i bhfeidhm
ar dháta an Ráitis ar Staid an Airgeadais. Aistrítear
idirbhearta in airgeadraí coigríche ag na rátaí malartaithe
tráth na n-idirbheart bunaidh. Déileáiltear leis na
gnóthachain nó caillteanais dá mbarr sa Ráiteas ar Ioncam
agus Caiteachas agus sna Cúlchistí Ioncaim Coinnithe.

Beartais Chuntasaíochta don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2015

(n) Breithiúnais chriticiúla chuntasaíochta agus
príomhfhoinsí na héiginnteachta meastacháin
Éilíonn ullmhú na Ráiteas Airgeadais go ndéanfadh lucht
bainistíochta breithiúnais, meastacháin agus toimhdí
a théann i bhfeidhm ar na suimeanna a thuairiscítear
do shócmhainní agus do dhliteanais amhail an dáta
tuairisciúcháin agus na suimeanna a thuairiscítear d’ioncam
agus caiteachas i rith na bliana. Mar sin féin, de bhrí gur
meastacháin a bhíonn ann seans go mbeadh difríocht idir
na hiarmhairtí iarbhír agus na meastacháin sin.
Is iad seo a leanas na breithiúnais is mó a chuaigh
i bhfeidhm ar na suimeanna a aithnítear sna Ráitis
Airgeadais.

Oibleagáid um Shochar Scoir

Bearnú Sócmhainní

Déantar na toimhdí is bunús le luachálacha achtúireacha
dá ndéantar suimeanna aitheanta sna Ráitis Airgeadais a
chinneadh (ina measc rátaí lascaine, rátaí um méadú ar
leibhéil chúitimh amach anseo, rátaí básmhaireachta) a
thabhairt cothrom le dáta gach bliain bunaithe ar chúinsí
reatha geilleagracha, agus d’aon athruithe ábhartha ar
théarmaí na bpleananna sochar scoir agus iarscoir.

- Infheistíochtaí Eile

(i) an ráta lascaine, athruithe sa rata faltais ar bhannaí
corparáide ardchaighdeáin

Déantar Infheistíochtaí eile a thomhas de réir costais
lúide bearnúchán tráth dháta an tuairisciúcháin. Tá léirithe
bearnúcháin bunaithe ar phróiseas athbhreithniúcháin a
úsáideann na cuntais inúchta nó bhainistíochta is déanaí
de chuid na gcuideachtaí infheistíochta nó eolas ábhartha
eile gnó. Má bhíonn fianaise ar bhearnúchán ann, déantar
foráil do bhearnúchán a aithint sa Ráiteas ar Ioncam agus
Caiteachas agus sna Cúlchistí Ioncaim Coinnithe don
bhliain sin. I gcás go bhfuil fianaise ann nach bhfuil feidhm
le foráil bearnúcháin roimhe seo, déantar na forálacha sin a
aisiompú.

(ii) leibhéil chúitimh amach anseo, cúinsí an mhargaidh
fostaíochta amach anseo

- Iasachtaí Lamhaltais d’Aonáin Leasa Pobail

Is féidir leis na nithe seo a leanas dul i bhfeidhm ar na
toimhdí:

Sócmhainní Seasta Airgeadais Neamhthrádála Ciste Caipiteal Síl agus Fiontair

Caitear le deontais in-aisíoctha mar Iasachtaí Lamhaltais
d’Aonáin Leasa Pobail (PBE). Déantar iasachtaí lamhaltais
PBE a athbhreithniú gach bliain do léirithe bearnúcháin
bunaithe ar stair aisíoca an deontaí ahis ar dhearcadh lucht
bainistíochta maidir le hinbhailitheacht na féiche. Aithnítear
foráil shonrach sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus
sna Cúlchistí Ioncaim sa chás go bhfuiltear in amhras faoi
aisíoc na féiche.

Déantar luach Sócmhainní Seasta Airgeadais (Ciste
Caipiteal Síl agus Fiontair) nach dtrádáiltear i margaí
gníomhacha a chinneadh trí úsáid a bhaint as na teicnící
luachála a chuireann Bainsteorí Ciste i bhfeidhm agus iad
ag déanamh breithiúnais chun raon modhanna a roghnú
agus toimhdí a dhéanamh a bhíonn bunaithe ar shonraí
agus ar chúinsí inbhraite a bhíonn i bhfeidhm ar gach dáta
tuairisciúcháin. Tá na treoirlínte a leanann Bainisteoirí Ciste
agus iad ag teacht ar luachálacha ag teacht le prionsabail
luachála Chumainn Caipitil Fiontair na hEorpa agus na
hÉireann.
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Deontais Oireachtais - an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta (Vóta 32)

			
(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’Fhiontraíocht Éireann, GFT Éireann agus Fondúireacht Eolaíochta Éireann le cur ar a gcumas a ndualgais agus a ndliteanais Chaipitil a chomhlíonadh. €5.521 billiún
		 (2014 - €5.190 billiún) a bhí sa mhéid comhiomlán an 31 Nollaig 2015 a cuireadh ar fáil do na trí Ghníomhaireacht, as a bhfuair Fiontraíocht Éireann agus Forbairt, mar a bhí, €1.306
		 billiún (2014 - €1.253 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’Fhiontraíocht Éireann, GFT Éireann agus
Fondúireacht Eolaíochta Éireann 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 (2014 - €13.547m) a bhí sa mhéid comhiomlán an 31
Nollaig 2015 a cuireadh ar fáil ar an gcaoi sin, suim a bhain go hiomlán le cliaint de chuid Fhiontraíocht Éireann.

(c) Luaitear an deontas don Chaiteachas ar Chur Chun Cinn agus ar Riarachán €71.229m glan ar ranníocaíochtaí sochar scoir fostaithe arbh ionann iad agus €2.244m chuig an Roinn Post,
		 Fiontar agus Nuálaíochta (i leith dréachtscéime sochar scoir foirne Fhiontraíocht Éireann) agus an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (i leith na scéime pinsin seirbhíse
		aonaraigh).
		
		 Seo a leanas na Deontais Oireachtais a vótáladh le Fiontraíocht Éireann ón Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta, arna léiriú sna ráitis airgeadais:

				
		
Nótaí
Vóta

2015
€’000

2014
€‘000

Deontas do Thacaíochtaí Airgeadais don Tionsclaíocht		

37,593

A7.2

52,755

Deontais do Bhoird Fiontar Contae agus Cathrach (díscaoilte)

6(c)

A8

-

7,876

Deontas d’Oifigí Fiontar Áitiúil

6(c)

A8

29,280

21,428

Deontas don Chaiteachas ar Chur Chun Cinn agus ar Riarachán

69,657

2(c)

A7.1

71,229

Deontas don Trealamh Caipitil		

A7.3

700

700

An Clár Forbartha Eolaíochta agus Teicneolaíochta		

B4.1

123,568

123,255

277,532

260,509
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Cistiú ó Ranna Rialtais eile
			
		
Nótaí

2015
€’000

2014
€‘000
4,260

An Ciste Infheistíochta Mairteola agus Caoireola - An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

6(b)

3,270

An Ciste um Iomaíochas Bia - An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara

3(b)

2,407

3,270

An Ciste Náisiúnta Oiliúna - An Roinn Oideachais agus Scileanna		

3,500

3,500

Tionscadail Chomh-Choimisiúin Eacnamaíochta - An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála		

67

99

An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú - An Roinn Oideachais agus Scileanna

3(a)

93

144

An Lárionad Idirnáisiúnta um Thaighde Fuinnimh - An Roinn Cumarsáide Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha

3(c)

531

1,507

Scéim na nDearbhán Trádála Ar Líne LEO - An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha		

1,822

654

11,690

13,434

			

(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
anngeilleagar domhandaithe. Bhain na cistí a fuarthas faoin gciste sin in 2015 le Lufthansa Technik agus Anderson Ireland (2014 - Talk Talk) agus íocadh an cistiú sin amach leis na
hOifigí Fiontair Áitiúil. Is é 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 do thionscal an bhia chun tacú le tionscnaimh, ina measc Déantúsaíocht bharainneach, Taighde & Forbairt agus
Tionscnaimh Mhargaíochta. An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara a chuireann an maoiniú ar fáil.

(c)

Tionscadal IERC

		

Is éard atá san Ionad Taighde Idirnáisiúnta Fuinnimh, IERC, ionad comhoibríoch taighde tionscail agus teicneolaíochta nuálaíochta a fheidhmíonn i spás comhtháite córas fuinnimh
inbhuanaithe. TD’fhógair an Rialtasan tIonad i mí Aibreáin 2010 le hinfheistíocht phoiblí €20 milliún, arna gcómhaoiniú ag an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus ag an Roinn
Cumarsáide, Fuinnimh agus AcmhainníNádúrtha.
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Acmhainní Dílse
			
		
Nótaí
Aisíocaíochtaí Tacaíocht Airgeadais		

2015
€’000

Athshonraithe
2014
€‘000

1,884

4,566

3,955
3,056
Díbhinní		
Ioncam ó Tháillí Gairmiúla

4(a)

2,743

Ioncam Cíosa

4(b)

455

437

Ioncam Eile

4(c)

714

2,290

9,751

12,480

			

2,131

		

De réir pholasaí cuntasaíochta Fhiontraíocht Éireann, déantar ioncam ó Dhíbhinní a aithint nuair a bhunaítear an ceart maidir le híocaíocht a fháil, nuair is dóichí go bhfaighfear an t-ioncam
agus nuair is féidir an tsuim a thomhas go hiontaofa. Tugadh fógra d’Fhiontraíocht Éireann in 2015 go ndearnadh leachtú/díscaoileadh foirmiúil ar 25 cuideachta (2014 - 44) lenar bhain
Díbhinní gan íoc arbh ionann a luach agus €1.606m (2014 - €2.898m). Ní féidir an méid sin a bhailiú dá bhrí sin.

		

De réir pholasaí cuntasaíochta Fhiontraíocht Éireann, déantar ioncam ó Aisíocaíochtaí Tacaíocht Airgeadais a aithint nuair is dóichí go bhfaighfear an t-airgead tirim agus gur féidir an tsuim a
thomhas go hiontaofa. Éiríonn tacaíochtaí airgeadais iníoctha sa chás godtagann cúinsí áirithe aníos, amhail leachtú/díscaoileadh, faoi mar atá leagtha amach sa litir thairisceana. Le linn 2014,
fuarthas Aisíocaíochtaí Tacaíocht Airgeadais arbh ionann a luach agus €1.884m (2014 - €4.566m). Tugadh fógra d’Fhiontraíocht Éireann in 2015 go ndearnadh leachtú/díscaoileadh foirmiúil ar
13 chuideachta (2014 - 25) ag a raibhTacaíocht Airgeadais inaisíoctha arbh ionann a luach agus €4.236m (2014 - €3.193m). Ní féidir an méid sin a bhailiú dá bhrí sin.

a) 		

Ioncam ó Tháillí Gairmiúla
			
			

2015
€’000

2014
€‘000

Seirbhísí Gairmiúla		

441

348

Ioncam Tionscadal Margaidh		

2,302

1,783

			

2,743

2,131

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.
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b)

Ioncam Cíosa
			
			

c) 		

2015
€’000

2014
€‘000

Foligean Oifigí		

455

437

			

455

437

2015
€’000

2014
€‘000

Ioncam Eile
			
			
Ús Bainc ar Thaisc		

1

1

Ranníocaíocht Eagraíochtaí Eile i leith Forchostas Lárnach		

158

90

Ranníocaíocht le Education in Ireland		

389

383

166
1,816
Eile		
			

714

2,290

Le linn 2015, rinne an Roinn Oideachais agus Scileanna ranníocaíochtaí arbh fhiú €0.190m (2014 - €0.190m) iad le ‘Education in Ireland’, agus rinne institiúidí tríú leibhéal
ranníocaíochtaí arbh fhiú€0.199m iad (2014 - €0.193m) iad. Is scáthbhranda é Education in Ireland chun earnáil ardoideachais na hÉireann agus an earnáil Bhéarla a mhargú go
hidirnáisiúnta. Tá an branda ar cheann de na tiomantais sa Chlár Rialtas Náisiúnta 2011-2016.

5 		

Cistí na mBord Fiontar Contae (díscaoilte)
			
		
Nótaí

2015
€’000

2014
€‘000

5(a)

-

534

Iarmhéideanna Bainc ó Chúnamh In-aisíoctha CEB a aistríodh chuig Fiontraíocht Éireann tráth a díscaoileadh iad 5(b)

-

6,564

			

-

7,098

Iarmhéid Bainc CEB Neamh-Státchiste a aistríodh chuig Fiontraíocht Éireann tráth a díscaoileadh iad

a)		 Ioncam ó Chuntais Bainc CEB Neamh-Státchiste a aistríodh chuig Fiontraíocht Éireann tráth a díscaoileadh iad
		

Bhí na Boird Fiontar Contae agus Cathracha (díscaoilte) rannpháirteach i roinnt clár nach raibh cistithe ag an Státchiste, cur i gcás Trade Links, Harnessing Natural resources, Eiris Initiative
agustionscadail éagsúla trasteorann. Aistríodh an t-airgead tirim sna bainc éagsúla a bhain leis na cláir sin chuig Fiontraíocht Éireann tráth a díscaoileadh na CEBanna. Tá na cláir sin á gcur i
gcríoch ag na hOifigí Fiontair Áitiúil agus d’aistrigh Fiontraíocht Éireann an t-airgead tirim chuig na LEOanna in 2014 chun freastal ar na riachtanais chistithe chuí. Áirítear an €0.534m airgead
tirim sa chistiú €31.161m a cuireadh ar fáil do na hOifigí Fiontair Áitiúil in 2014. (Féach Nóta 6 b).

b) 		Iarmhéideanna Bainc ó Chúnamh In-aisíoctha CEB a aistríodh chuig Fiontraíocht Éireann tráth a díscaoileadh iad
		

D’eisigh na Boird Fiontar Contae agus Cathracha (díscaoilte) deontais do chliaint le heilimint in-aisíoctha (Cúnamh In-aisíoctha). Coinníodh an Cúnamh In-aisíoctha a fuarthas i gcuntais bainc
ar leith agus bhain na CEBanna úsáid astu chun íocaíochtaí Deontais Bheart 1 a chistiú. Aistríodh an t-airgead tirim sna cuntais bainc a bhain le cúnamh airgid chuig Fiontraíocht Éireann.
D’aistrigh Fiontraíocht Éireann an t-airgead tirim sin chuig na hOifigí Fiontair Áitiúil chun freastal ar na riachtanais chistithe maidir le gealltanais deontais Bheart 1. Áirítear an t-airgead tirim
€6.564m sa chistiú €31.161m a cuireadh ar fáil do na hOifigí Fiontair Áitiúil in 2014 (Féach Nóta 6 b).
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6 		

Tacaíocht Airgeadais don Tionsclaíocht
				
			
Nótaí
(i)		

2015
€’000

2014
€‘000

Forbairt Cuideachtaí			
14,876

11,960

		

An Ciste Infheistíochta Mairteola agus Caoireola

6(a)

3,270

4,260

		

Tacaíocht Sócmhainní Seasta		

17,450

8,636

		Fostaíocht		

74

-

13,805

12,646

		Féidearthacht		

3,248

3,743

		

6,914

8,341

		Bonneagar Teicneolaíochta		
		

Tacaíocht don Mhargaíocht & d’Aistriú Eolais 		
Forbairt agus Oiliúint Bhainistíochta		

		Deontais Chomhairleachta		

973

786

		

640

1,086

61,250

51,458

Ionaid Fiontar Pobail		

				
				
(ii)

Tríú Páirtithe			

		

Ionaid Nuálaíochta Gnó		

2,211

2,200

		

Comhairle Dearaidh agus Ceardaíochta na hÉireann		

7,753

3,469

		

Boird Fiontar Contae agus Cathrach (díscaoilte)

6(b)

-

4,595

		

Oifigí Fiontar Áitiúil

6(b)

31,576

31,161

41,540

41,425

				

						
			
(iii) Forbairt Eolaíochta & Teicneolaíochta
		

Gníomhaíocht T&F a Bhunathrú san Fhiontraíocht

6(c)

20,870

23,622

		

Comhoibriú Tionscail leis an Earnáil Tríú Leibhéal

6(d)

42,042

42,053

		

Acmhainneacht Tráchtála Phobal Taighde na hÉireann a Réadú

6(e)

30,335

28,360

93,247

94,035

				

						
			
Arna chur chun dochair an Ráitis ar Ioncam agus Caiteachas agus sna Cúlchistí Ioncaim Coinnithe 		

196,037

186,918

Tacaíocht Airgeadais don Tionsclaíocht a caipitlíodh ar an Ráiteas ar Staid an Airgeadais 		
		

Infheistíochtaí i Scaireanna

6(f)

27,619

31,275

		

Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair		

54,102

45,720

		

Iasachtaí Lamhaltais d’Aonáin Leasa Pobail

3,454

2,296

19

Iomlán na dTacaíochta Airgeadais don Tionsclaíocht		
281,212
266,209
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a)		 An Ciste Infheistíochta Mairteola agus Caoireola
		

Sheol an tAire Talmhaíochta, Bia agus na Mara an Ciste Infheistíochta Mairteola agus Caoireola i mí na Nollag 2008 agus is é Fiontraíocht Éireann a dhéanann riarachán ina leith.Is é is cuspóir
leis an gciste tacú le hinfheistíochtaí caioitil, ar mian leo úsáid níos fearr a bhaint as acmhainn an tionscail trí chéile trí scála níos mó na príomhphróiseála, trí bhreisluach níos mó i próiseála
breise agus trí éifeachtachtaí feabhsaithe a chuirfeadh ar chumas chuideachtaí na hÉireann dul san iomaíocht go hidirnáisiúnta.

b)		

Boird Fiontar Contae agus Cathrach agus Oifigí Fiontair Áitiúil

		

I rith 2007 thug an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta údarú do Fiontraíocht Éireann feidhm a bhaint as na feidhmeanna a thug an tAire di faoin Acht um Fhorbairt Tionscail 1995 i dtaca leis
an Boird Fiontar Contae agus Cathrach (CEBanna) arb é sin cúram an aonaid bheartais um Micrifhiontraíochta sa Roinn Post, Fiontraíochta agus Nuálaíochta roimhe sin.

		

Ba é an toradh a bhí ar chinneadh an Rialtais an tAcht um Boird Fiontar Contae (Díscaoileadh), 2014 a chur i bhfeidhm gur díscaoileadh na CEBanna an 14 Aibreán 2014 agus gu aistríodh
a gcuid feidhmeanna, sócmhainní agus dliteanas chuig Fiontraíocht Éireann. Bunaíodh Oifigí Fiontair Áitiúil (LEO) i ngach Údarás Aitiúil agus cuireann siad raon tacaíochta deontais agus
feidhmeanna forbartha acmhainneachta ar fáil d’earnáil na micreathionscadal thar ceann Fhiontraíocht Éireann.

c)		 Gníomhaíocht T&F a Bhunathrú san Fhiontraíocht
		

Cuimsíonn an ghníomhaíocht seo na fo-bhearta seo a leanas: Ciste 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 a chuireann oiliúint agus comhairleacht ar fáil do chuideachtaí i réimsí T&F agus bainistíocht nuálaíochta.

d)		

Comhoibriú Tionscail leis an Earnáil Tríú Leibhéal

		

Cuimsíonn an ghníomhaíocht seo na fo-bhearta seo a leanas: Tairseacha Teicneolaíochta, arb aidhm dóibh tacú le líonraí taighde fheidhmigh na 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 aguscoláistí,
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; Comhoibriú Idirnáisiúnta, lena soláthraítear
tacaíocht do ghníomhaíochtaí abhaineann le Horizon 2020 san earnáil tríú leibhéal; Dearbháin Nuálaíochta, lena n-éascaítear rochtain cuideachtaí ar sholáthraithe eolais sna coláistí tríú
leibhéal agus clár Teorainneacha Nua,lena soláthraítear oiliúint, tacaíocht agus meantóireacht d’fhiontraithe a dteastaíonn uathu dlús a chur le forbairt a ngnó nua.

e)		 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 ninstitiúidí tríú
leibhéal, lena chinntiú go mbaintear an leas is fearr is féidir as torthaí taighde a bhfuil acmhainneacht tráchtála iontu; agus Gorlanna, lena dtacaítear le costas tógála agus bainistithe na n-ionad
gorlainne a bhaineann leis na hollscoileanna agus leis na hinstitiúidí teicneolaíochta, d’fhonn seachthairbhe na teicneolaíochta a chur chun cinn, mar aon leis an gcomhoibriú struchtúrtha
idirghnólachtaí an cheantair agus an coláiste féin.

f)		 Infheistíochtaí i Scaireanna
		

Tagraíonn an infheistíocht i scaireanna do 270 gnóthas (2014 - 276).
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7 		

Eisíocaíochtaí le Gníomhaireachtaí eile Stáit
				
				
			
Nótaí
				

Udárás
na Gaeltachta
€’000

Iomlán
€‘000

6(c)

-

-

-

				

-

-

-

2014
IDA
Éire
€‘000

Iomlán
€‘000

Ciste T&F

					
				
Udárás
			
Notes
na Gaeltachta
				
€’000
Ciste T&F

8 		

2015
IDA
Éire
€‘000

6(c)

1,169

-

1,169

				

1,169

-

1,169

				
			
Nótaí

2015
€’000

Athshonraithe
2014
€‘000

Luach Saothair agus Costais Phá Eile

55,164

57,188

Riarachán, Oibriú agus Cur Chun Cinn

8(a)

An Clár Fágála Deonaí		

2,730

-

Seirbhísí Leabharlainne agus Costais eile a bhaineann le cliaint		

721

748

Cíosanna, Rátaí, Táillí Seirbhíse & Árachas		

8,539

8,484

Costais Taistil		

4,087

4,231

Clódóireacht, Postas agus Stáiseanóireacht		

609

590

Costais Chumarsáide agus TF		

3,055

3,093

Deisiúcháin, Cothabháil & Táillí Léasúcháin		

598

638

Solas, Teas & Glantóireacht		

927

1,084

8(d)

308

285

Taillí Gairmiúla		

2,460

2,083

Luach Saothair Chomhaltaí an Bhoird (Luach Saothair an POF san áireamh)

90

79

8(e)

354

317

Fógraíocht agus Margaíocht		

633

661

Speansais Oibriúcháin Eile		

572

581

80,847

80,062

Táille Iniúchóireachta		
Réadmhaoin, Gléasra & Trealamh faoi bhun na Tairsí Caipitliúcháin
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a)		 Luach Saothair agus Costais Phá Eile
				
2015
				
€’000
Luach Saothair agus Costais Phá Eile 			
Tuarastail 		

50,652

Athshonraithe
2014
€‘000
51,942

Costais Phá Eile:			
		

Ranníocaíocht an Fhostóra leis an Leas Sóisialach		

2,700

		

Ranníocaíocht an Fhostóra leis na Scéimeanna Pinsin		

153

401

		

Oiliúint agus Forbairt Foirne		

511

546

		

Costais Earcaíochta/Athlonnúcháin		

692

664

		

Costais Eile a Bhaineann leis an bhFoireann		

456

430

55,164

57,188

				

3,205

Baineann costais Earcaíochta agus Athlonnúcháin den chuid is mó leis an athshannadh foirne i Líonra na nOifigí Thar Lear/Réigiúnacha. Ar chostais eile a bhaineann leis an bhfoireann tá:
Fóirdheontas ceaintín, síntiúis ghairmiúla (faoi réir sochar comhchineáil), an Clár Cúnaimh i gComhair Fostaithe, Scagthástáil Sláinte agus Pleanáil Scoir.

b)		

Mionsonraí Luach Saothair

		Sochair d’fhostaithe

Líon na bhFostaithe

Líon na bhFostaithe

2015

2014

		

€60,000 go €70,000

88

100

		

€70,001 go €80,000

105

114

		

€80,001 go €90,000

118

112

		

€90,001 go €100,000

41

42

		

€100,001 go €110,000

17

15
5

		

€110,001 go €120,000

3

		

€120,001 go €130,000

1

2

		

€130,001 go €140,000

3

3

		

€140,001 go €150,000

4

6

		

€150,001 go €160,000

-

1

		

€160,001 go €170,000

-

-

		

€170,001 go €180,000

-

-

		

€180,001 go €190,000

1

1

c)		 Asbhaint a Bhaineann le Sochar Scoir
		

Le linn 2015 rinneadh asbhaintí €2.833m (2014 - €2.991m) a bhain le sochair scoir ó fhoireann Fhiontraíocht Éireann agus íocadh an tsuim sin leis an Roinn Post, Fiontar agus Nualaíochta.
Rinne na hOifigí Fiontar Áitiúil agus Comhairle Dearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann asbhaintí €0.139m agus €0.029m (2014 - €0.025m) faoi seach a bhain le sochair scoir óna
bhfoireann. Rinne na Boird Fiontar agus Cathrach (díscaoilte) asbhaintí €0.199m in 2014 a bhain le sochair scoiróna bhfoireann. Íocadh na hasbhaintí sin le Fiontraíocht Éireann, a chuir ar
aghaidh iad chuig an Roinn Post, Fiontar agus Nualaíochta.
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d) 		Comhalta an Bhoird Bhoird
				
Táille Boird
Speansais Chúitithe
				
€
€
						

Líon na gCruinnithe ar
freastalaíodh
orthu in 2015

Terence O’Rourke (Cathaoirleach)
20,449
10
							

Comhaltacht eile de Choistí Fhiontraíocht Éireann

Pleanáil Acmhainní agus Feidhmíochta; Sainchoiste			
Comhairleach & Coiste Chiste Nuálaíochta Éireann

-

4,662

10

Coiste Athbhreithnithe na bPunann Infheistíochta

Elaine Coughlan

11,929

-

10

An Coiste Pleanála Acmhainní agus Feidhmíochta

Lisa Dillon

1,560

-

1

Julie Sinnamon (POF)

-

244

10

Patrick Flynn

11,929

-

10

Colum Horgan

11,929

7,004

9

John Mc Mahon

11,929

325

10

Coiste Athbhreithnithe na bPunann Infheistíochta

Geoff Meagher

11,929

1,932

10

An Coiste Iniúchta agus an Sainchoiste Comhairleach

Helen Ryan

11,929

3,692

9

Bob Savage

6,607

-

6

Dave Shanahan

2,340

-

2

David Walsh

2,340

151

2

104,870

18,010

Clare Dunne

Iomlán

Coiste Athbhreithnithe na bPunann Infheistíochta
An Coiste Iniúchóireachta

An Coiste Iniúchóireachta

Lean Ms Sinnamon ar aghaidh ag fáil a Tuarastail mar Stiúrthóir Feidhmiúcháin nó gur tugadh conradh an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin chun críche an 25 Bealtaine 2015. Íocadh riaráiste
€12,442 le Ms Sinnamon in 2015 a bhain lena ról mar POF don tréimhse 4 Samhain 2013 go 31 Nollaig 2014. Ba é a bhí i bpacáiste luacha saothair an POF sa bhliain 2015: buntuarastal bliantúil
€168,210, gnáthshocruithe do shochair scoir san earnáil phoiblí agus carr cuideachta atá faoi réir sochair chomhchineáil (€12,375). Ní bhfuair an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin aon phá
feidhmíocht-choibhneasta in 2015.							
Ba é an cúiteamh iomlán a íocadh le príomhphearsanra bainistíochta (an POF agus comhaltaí an Bhoird) in 2015 €307,700.							
Le linn 2015, tionóladh deich gcruinniú Boird. Ceapadh triúr nua ar an mBord, Ms Lisa Dillon, an tUas. Dave Shanahan agus an tUas. David Walsh. D’éirigh an tUas. Bob Savage as oifig. Ní
fhaigheann Clare Dunne Uasal, Rúnaí Cúnta, an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta aon táille boird. Ní bhfuair Julie Sinnamon, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, táille boird ar aon dul leis an
bprionsabal ‘Duine Amháin Tuarastal Amháin’.								
								

e) 		

Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh faoi bhun na Tairsí Caipitliúcháin

		

Cuirtear an caiteachas ar shócmhainní ar lú a luach aonair ná an tairseach caipitlithe €2,500 sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus agus sna Cúlchistí Ioncaim Coinnithe i
mbliain an cheannaigh.
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9 		

Scéim na Sochar Scoir

a)
		
		
		
		
		

Rinneadh dlí den Acht um Fhorbairt Tionscail (Forfás a Dhíscaoileadh) 2014 (Uimh. 13 de 2014) an 16 Iúil 2014, agus rinne sé foráil do Forfás a dhíscaoileadh agus foráil do:
Fiontraíocht Éireann a bhunú mar fhostóir dlíthiúil ar leithligh; Fiontraíocht Éireann ag forbairt a scéime sochar scoir féin á thabhairt san áireamh go mbeadh comhaltaí foirne a bhí ina
mbaill de Scéim sochar scoir Forfás ina mball de Scéim nua Fhiontraíocht Éireann (arna feidhmiú faoi láthair ar bhonn riaracháin) ar théarmaí aoisliúntais nach lú fabhar ná na téarmaí
sin a bhí acu faoi Scéim Fhorfás díreach roimh dháta an aistrithe agus Fiontraíocht Éireann ag cur na nDliteanas a ghabhann leis na Sochair Scoir chun cuntais. Tá freagracht dhlíthiúil ar
an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta as scéimeanna sochar scoir reatha Fhorfás, agus as pinsinéirí agus iarbhaill foirne ag a bhfuil sochair choinnithe. Tá Fiontraíocht Éireann
freagrach as costais sochar scoir na mball foirne a bheidh ag dul ar scor ó Fhiontraíocht Éireann i ndiaidh 31 Iúil 2014, faoin Acht um Fhorbairt Tionscail (Forfás a Dhíscaoileadh) 2014.
Scéim

Comhaltaí Foirne Clúdaithe

Cineál

Fiontraíocht Éireann

(a) Baill foirne earcaithe ó iar-Forfás suas go dtí 5 Aibreán 1995 ar fhostaithe inphinsin iad tar éis an dáta sin,

Sochar Sainithe Neamhchistithe
Ranníocach agus Neamh-ranníocach

(b) Baill foirne a d’earcaigh iar-Forfás tar éis an 5 Aibreán 1995
(c) Líon beag foirne a bhí clúdaithe ag Scéimeanna FÁS / AnCo roimhe seo,
(d) Líon beag foirne a bhí clúdaithe ag Scéim Aoisliúntais Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustaim na
Sionainne roimhe seo.
(e) Líon beag foirne a bhí clúdaithe ag Scéimeanna na mBord Fiontar Contae agus Cathrach

a.1)

Baill foirne den iar-IDA agus iad siúd a d’earcaigh iar-Forfás
sna gráid chuí idir an 1 Eanáir 1994 agus 5 Aibreán 1995

Sochar Sainithe Ranníocach cistithe go
dtí an 31/12/2009 féach nóta (a.2)

Baill foirne den iar-Eolas (seachas iad siúd a chlúdaítear le scéim an iar-NBST thío
agus iad siúd a d’earcaigh iar-Forfás sna gráid chuí idir 1 Eanáir 1994 agus 5 Aibreán 1995

Sochar Sainithe Neamhchistithe Sochar
Sainithe

Líon beag foirne den iar-NBST i mbun seirbhíse an 31 Nollaig 1987

Ranníocach Neamhchistithe Sochar Sainithe

Líon beag foirne d’iar-chomhaltaí Chomhairle Earraí na hÉireann i mbun seirbhísí an 31 Lúnasa 1991

Sochar Sainithe Ranníocach cistithe go dtí an
31/12/2009. Féach nóta (a.2)

Baill foirne den iar-Bhord Tráchtála (seachas iad siúd a chlúdaítear le scéim Chomhairle Earraí na hÉireann
thuas) arbh fhostaithe inphinsin iad an 23 Iúil 1998

Sochar Sainithe Ranníocach Neamhchistithe
Sochar

Tá Fiontraíocht Éireann freagrach chomh maith as costais sochar scoir na mball foirne atá ina mbaill de scéim sochar scoir aonair na seirbhíse poiblí (scéim aonair).

a.2) Faoin Acht um Bearta Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009, aistríodh sócmhainní an dá scéim pinsin 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 sochar scoir ar scor le Deontas ón Oireachtas fomhírcheann A7-1 anois.
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b)

Sochair Scoir a Fhaisnéisiú faoi FRS 102

		
		

Éilíonn Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 102 (FRS 102) go léireoidh na ráitis airgeadais luach cóir na sócmhainní agus na ndliteanas a eascraíonn as oibleagáidí aoisliúntais an fhostóra a
agus aon mhaoiniú gaolmhar, agus na costais a bhaineann le sochair aoisliúntais a chur ar fáil a aithint sna tréimhsí cuntasaíochta ina dtuilleann fostaithe iad.

c) 		

Anailís ar an muirear sochar scoir iomlán
				
				

2015
€’000

Athshonraithe
2014
€‘000

Costais Seirbhíse		

13,682

5,422

Ús ar Dhliteanais na Scéime Sochar Scoir		

6,845

3,822

Ranníocaíochtaí Fostaithe		

(2,242)

(1,012)

18,285

8,232

2015
€’000

2014
€‘000

				

d) 		Glanchistiú Iarchurtha do shochair scoir sa bhliain
				
				
Cistiúchán in-aisghabhála i ndáil le costais sochar scoir na bliana reatha		

20,529

9,244

Cistiú chun sochair scoir a íoc		

(3,747)

(646)

16,782

8,598

				

52

Nótaí Leis na Ráitis Airgeadais don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2015

				
				
e) 		

2015
€’000

Athshonraithe
2014
€‘000

(325,064)
(298,086)
Oibleagáidí Sochar Scoir		
a chuimsíonn:
(298,086)
Luach reatha maidir le Dliteanais na Scéime Sochar Scoir		
(325,064)
			
Athrú ar Dhliteanais na Scéime Sochar Scoir			
Luach reatha oibleagáidí na scéime ag tús na bliana		

(298,086)

-

Dliteanas Sochar Scoie a aistríodh ó Fhorfás mar a bhí - an 31 Iúil 2014		

-

(289,662)

Costas na Seirbhíse Reatha		

(13,682)

(5,422)

Costais Úis		

(6,845)

(3,822)

Íocaíochtaí le pinsinéirí		

3,747

646

(Caillteanas)/Gnóthachain ó thaithí ar Oibleagáidí Sochar Scoir		

(3,264)

6,020

Athruithe ar thoimhdí atá mar bhunús do luach reatha na dhliteanais na sochar scoir		

(6,934)

(5,846)

Luach reatha oibleagáidí na scéime ag deireadh na bliana		

(325,064)

(298,086)

Aithníonn Fiontraíocht Éireann mar shócmhainn suim a chomhfhreagraíonn do dhliteanas iarchurtha neamhchistithe maidir le sochair scoir ar bhonn an tacair toimhdí a bhfuil cur síos orthu
thíos agus roinnt imeachtaí a tharla roimhe seo. Áirítear ar na himeachtaí sin an bonn reachtúil do bhunú na scéimeanna aoisliúntais, agus an beartas agus cleachtas atá i bhfeidhm faoi láthair
maidir le cistiú na seirbhíse poiblí. Níl aon fhianaise ag Fiontraíocht Éireann go gcomhlíonfaidh an beartas cistiúcháin seo na suimeanna sin de réir cleachtais reatha.
Ba ionann an tsócmhainn chistithe iarchurtha le haghaidh sochar scoir amhail an 31 Nollaig 2015 agus €325.1 milliún. Tá cainníochtú an dliteanais bunaithe ar thoimhdí airgeadais mar atá
leagtha amach i Nóta 9 (f). Cuirtear na toimhdí a úsáidtear, atá bunaithe ar chomhairle achtúireach ghairmiúil, in iúl don Roinn Post, Fiontair agus Nuálaíochta.
f) 		

Tá an luacháil a úsáidtear maidir le faisnéisithe FRS 102 bunaithe ar luacháil achtúireach iomlán amhail an 31 Nollaig 2015. Is iad na toimhdí airgeadais a úsáidtear chun dliteanais na
scéime a ríomh faoi FRS 102 amhail an 31 Nollaig 2015:									

					
Aonad Teilgthe:
Aonad Teilgthe:
Modh Luachála:		
2015
2014
Ráta Lascaine		

2.65%

Arduithe Tuarastail sa todhchaí		

3.20%

2.75%

Arduithe Sochar Scoir sa todhchaí		

2.70%

2.25%

Ráta Boilscithe		

1.70%

1.25%

2.30%

Ionchas saoil meáin ualaithe do tháblaí básmhaireachta a úsáidtear chun oibleagáidí sochair a dhéanamh amach amhail:			
Ball in aois a 65 (Ionchas saol reatha i mblianta)
Fear
20.9
20.8
				

Bean

23.5

23.4

Ball in aois a 45 (ionchas saoil ag aois 65 i mblianta)

Fear

23.5

23.3

				

Bean

25.6

25.5

g)
Sochair Scoir a Chistiú
		Is dóigh gurbh ionann na híocaíochtaí maidir le oibleagáidí neamh-chistithe agus €2.6m in 2015.
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10 		Gluaiseacht i Luach na Sócmhainní Seasta
				
			
Nótaí

Athshonraithe
2014
€‘000

17

1,166

1,190

Gluaiseacht i Luach Cóir na gCistí Caipiteal Síl agus Fiontair

18(a)

(31,431)

(17,526)

Dímheas Réadmhaoine, Gléasra & Trealaimh
Gluaiseacht i Luach Cóir Infheistíochtaí Luaite

18(b)

(1,371)

(27)

Foráil do Bhearnú i Luach na nInfheistíochtaí Luaite

18(c)

26,723

31,327

Laghdú ar luach na nInfheistíochtaí - Díscríobh maidir le Comhlachtaí leachtaithe/díscaoilte

18(c)

				

11 		

2015
€’000

26

442

(4,887)

15,406

2015
€’000

2014
€‘000

Laghdú ar Luach na nIasachtaí Lamháltais d’Aonáin Leasa Pobail
				
			
Nótaí
Díscríobha don bhliain

19

251

231

Gluaiseacht sa soláthar in aghaidh fiach amhrasach don bhliain

19

1,496

(131)

1,747

100

2015
Brabús/(Caillteanas)
ar Dhiúscairt
€’000

2014
Brabús/(Caillteanas)
ar Dhiúscairt
€‘000

				

12 		Brabús ar dhiúscairt Sócmhainní Seasta (glan)
				
				
				
				
Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh		

(2,220)

14

Sócmhainní Seasta Airgeadais		

15,985

28,649

				

13,765

28,663
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a) 		

Brabús/(Caillteanas) ar Dhiúscairt Réadmhaoine, Gléasra & Trealaimh a chuimsíonn:
				

2015			2014

Glanluach de réir
na Leabhar Méid
€’000

Fáltais ó
Dhíolacháin
€’000

Brabús/(Caillteanas)
ar Dhiúscairt
€‘000

Glanluach de réir
na Leabhar Méid
€‘000

Fáltais ó
Dhíolacháin
€‘000

Brabús/(Caillteanas)
ar Dhiúscairtí
€‘000

Réadmhaoin, Gléasra & Trealamh Diúscairtí

2,228

8

(2,220)

-

14

14

		

2,228

8

(2,220)

-

14

14

			
			
			

Baineann an caillteanas ar dhiúscairt le Talamh agus Foirgnimh i nGlas Naíon a lig Fiontraíocht Éireann ar léas le hOllscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ar feadh 99 bliain ar chíos
piobarchaoire. Úsáidfear an tsaoráid mar Ionad Nuálaíochta agus Taighde. Baineadh luach na n-acmhainní gaolmhara de leabhair Fhiontraíocht Éireann.
b)

Brabús ar dhiúscairt Sócmhainní Seasta a chuimsíonn:
2015
							
				
Foráil roimhe seo
Glanluach de réir
Suim Ghlanluacha
			
Bunchostas
do Bhearnúchán
na Leabhar
Chóirluacha
			
€’000
€’000
€‘000
€‘000

Fáltais ó
dhíolacháin
€‘000

Brabús/(Caillteanas)
ar Dhiúscairtí (glan)

3,845

Sócmhainní Seasta Airgeadais:					
Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair

-

-

-

31,809

35,654

Infheistíocht i Scaireanna - luaite

-

-

-

518

956

438

18,122

5,772

12,350

-

24,052

11,702

18,122

5,772

12,350

32,327

60,662

15,985

Infheistíocht i Scaireanna neamhluaite
			

								
				
2014
		
				
Foráil roimhe seo
Glanluach de réir
Suim Ghlanluacha
Fáltais ó
			
Bunchostas
do Bhearnúchán
na Leabhar
Chóirluacha
dhíolacháin
				
roimhe seo
			
€’000
€’000
€‘000
€‘000
€‘000

Brabús/(Caillteanas)
ar Dhiúscairtí (glan)
€‘000

Sócmhainní Seasta Airgeadais					
Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair
Infheistíocht i Scaireanna neamhluaite
			

-

-

-

12,286

31,549

19,263

16,966

5,086

11,880

-

21,266

9,386

16,966

5,086

11,880

12,286

52,815

28,649

Bhí cistí €1.603m maidir le diúscairt infheistíochtaí sealbhaithe in eascró ag tríú páirtithe ar son Fhiontraíocht Éireann ag dáta an Ráitis ar an Staid Airgeadais. Níl na cistí sin léirithe sna
ráitis airgeadais do 2015. De réir pholasaí cuntasaíochta Fhiontraíocht Éireann, beidh na cistí sin aitheanta nuair a gheobhaidh Fiontraíocht Éireann
na cistí.
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13 		Ranníocaíocht leis an Státchiste
		
		

Fuair Fiontraíocht Éireann údarú ón Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta chun a hIoncam ó Acmhainní Dílse a ginneadh in 2015, is é sin €69.991m ( 2014 €65m), a choinneáil.
Tá ioncam barrachais ó acmhainní dílse sa bhreis ar an leibhéal seo in-aisíoctha leis an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta mar Ranníocaíocht leis an Státchiste. B’ionann an
ranníocaíocht iomlán leis an Státchiste in 2015 agus €2.863m (2014 - €4.381m) arb é atá ann:
2015
€’000

				
				

2014
€‘000

Fáltais Bharrachais sa bhreis ar an méid a d’údaraigh an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta		
Ioncam Caipitil ó Acmhainní Dísle (Fuascailt Scaireanna, Díbhinní, Aisíocaíochtaí Deontas agus Diúscairt Trealaimh)

1,448

666

Aisíoc Deontais ón Oireachtas - Oifigí Fiontar Áitiúil / Boird Fiontar Contae agus Cathrach (díscaoilte)		

1,415

3,669

Aisíoc Deontas Neamhúsáidte EGF - Oifigí Fiontar Áitiúil / Boird Fiontar Contae agus Cathrach (díscaoilte)		
				

14

-

46

2,863

4,381

Cuntas Caipitiúil

		
			
			

Nótaí

Athshonraithe
2015		
2014
€’000
€‘000
€’000
€‘000

Iarmhéid Tosaigh			

320,434 		276,103

Scaireanna a aistríodh ó CEBanna ar a ndíscaoilte - Costas Bunaidh			

-		5,261

Scaireanna a aistríodh ó SFADCo			

- 		

1,214

Glanluach de réir na leabhar i leith Réadmhaoine,
Gléasra agus Trealaimh a aistríodh ó CEBanna ar a ndíscaoilte			

- 		

92

Glanghluaiseachtaí i dtaca le:				
Réadmhaoin, Gléasra & Trealamh		

(2,966)		(849)

Infheistíochtaí i Scaireanna		

(10,627)		(12,347)

Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair		

53,724 		

50,960

Aistriú ón Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus ó na Cúlchistí Ioncaim Coinnithe			

40,131		37,764

Iarmhéid Deiridh			

360,565 		320,434

Léiríonn an Cuntas Caipitil airgead a Infheistíodh i Réadmhaoin, i nGléasra agus i dTrealamh, ina measc: Talamh agus Foirgnimh, Mótarfheithiclí,
Daingneáin agus Feistis, Scaireanna i gcuideachtaí luaite agus neamhluaite agus infheistíochtaí i gCistí Caipiteal Síl agus Fiontair.						

56

Nótaí Leis na Ráitis Airgeadais don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2015
15		

Cuntas Airleacan an Stáit
				
			
Nótaí

2015
€’000

2014
€‘000

Iarmhéid Tosaigh		

14,921

3,349

Deontais in-aisíoctha chuig EI ó CEBanna tráth ar díscaoileadh iad		

-

12,758

Deontais in-aisíoctha íoctha ag LEOanna		

3,454

2,256

(5,827)

(3,442)

12,548

14,921

Aistriú chuig an Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus chuig na Cúlchistí Ioncaim Coinnithe
i ndáil le hIasachtaí Lamhaltais d’Aonáin Leasa Pobail

19

Iarmhéid Deiridh		

		

Léiríonn Cuntas Airleacan an Stáit airgead a réamhíocadh le cliantchuideachtaí de chuid Fhiontraíocht Éireann agus na mBord Fiontar Contae agus Cathrach/na nOifigí Fiontair Áitiúil trí
thacaíocht airgeadais in-aisíoctha, agus atá fós gan íoc, lúide foráil d’fhiacha amhrasacha.

16		 Cánachas
		
		Section 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 Ráitis ar Ioncam agus Caiteachas agus na gCúlchistí Ioncaim Coinnithe.
		

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 ábhartha faoi chánachas
dúbailte. 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 díolúineroimhe seo.
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17		

Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh
				
				
				
				

Costas

Talamh, Foirgnimh		
& Feabhsuithe		
Léasachta
Mótarfheithiclí
€’000
€’000

Daingneáin, Feistí,		
Ríomhairí &		
Saothar ealaíne
Iomlán
€’000
€’000

				
61,173

Amhail 1 Eanáir 2015		

257

Breiseanna		
174
17

5,074

66,504

237

428

Diúscairtí		
(31,689)
(31)
(307)

(32,027)

							
29,658

Amhail 31 Nollaig 2015		

243

5,004

34,905

							
Dímheas				
Amhail 1 Eanáir 2015		

57,002

127

4,507

61,636

Muirear i gcomhair na bliana		

852

36

278

1,166

Diúscairtí		
(29,464)
(31)
(304)

(29,799)

							
28,390

Amhail 31 Nollaig 2015		

132

4,481

33,003

							
Glanmhéid na Leabhar				
Amhail 31 Nollaig 2015		

1,268

111

523

1,902

Amhail 31 Nollaig 2014		

4,171

130

567

4,868

Dhéantaí Foirgnimh a dhímheas ar 4% sa bhliain roimhe seo. Athraíodh an ráta dímheasa go 2% sa bhliain le héifeacht ón 1 Eanáir 2015.
Mar chuid den diúscairt Talún agus Foirgneamh tá maoin atá suite i nGlas Naíon a lig Fiontraíocht Éireann ar léas le hOllscoil Chathair Bhaile Átha Cliath ar feadh 99
bliain ar chíos piobarchaoire. Úsáidfear an tsaoráid mar Ionad Nuálaíochta agus Taighde.									
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18		

Sócmhainní Seasta Airgeadais
Seo a leanas achoimre ar shuim ghlanluacha shócmhainní airgeadais Fhiontraíocht Éireann
							
			
Nótaí
2015
				
€’000

Athshonraithe
2014
€’000

Sócmhainní Airgeadais ag Luach Cóir 				
Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair

18(a)

222,606

169,400

Infheistíochtaí i Scaireanna Luaite

18(b)

1,739

168

Sócmhainní Airgeadais ar Ionstraimí Cothromais iad arna dtomhas ag Costas lúide Bearnúchán 				
Infheistíochtaí i Scaireanna Neamhluaite
18(c)
134,318
145,998
Iomlán na Sócmhainní Seasta Airgeadais		

358,663

315,566

a) 		

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
earnáilphríobháideach. Bíonn Bainisteoir Infheistíochta i mbun gach ciste dá leithéid. Is mar seo a leanas a bhí toradh na bliana:
					
Athshonraithe
				
2015
2014
				
€’000
€‘000
Suim Ghlanluacha Chóir 			
Amhail an 1 Eanáir		

169,400

118,440

Aistriú chuig Infheistíochtaí Luaite		

(518)

-

Breiseanna		
54,102
45,720
Diúscairtí 		

(31,809)

Gnóthachan/(Caillteanas) i dtaca le gluaiseacht an Luacha Chóir i rith na bliana		

31,431

17,526

Amhail 31 Nollaig		

222,606

169,400

Rinneadh luach cóir na n-infheistíochtaí i gCistí Caipiteal Síl agus Fiontair a chinneadh de bhun meascáin de theicníochtaí luacha chóir a d’úsáid na Bainisteoirí Ciste..
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b)		

Infheistíochtaí i Scaireanna Luaite
Is éard is Infheistíochtaí Luaite scaireanna i gcuideachtaí atá luaite ar stocmhalartán aitheanta. Rinneadh Luach Cóir na n-infheistíochtaí liostaithe a chinneadh ag féachaint don phraghas
margaidh luaite amhail dháta an tuairiscithe. Ba é €1.739m (2014 - €0.168m) luach cóir na scaireanna liostaithe amhail an 31 Nollaig 2015.			
				
2015
2014

				
€’000
€‘000
Suim Ghlanluacha Chóir 			
Amhail an 1 Eanáir 		

168

141

Scaireanna athaicmithe ó Neamhluaite go Luaite - Costas		

225

500

Scaireanna athaicmithe ó Neamhluaite go Luaite - Bearnúchán		

(25)

(500)

Aistriú ó Caipiteal Fiontair agus Síl		

518

-

Breiseanna		

(518)
Diúscairtí		
Gnóthachan/(Caillteanas) i dtaca le gluaiseacht an Luacha Chóir i rith na bliana		

1,371

27

Amhail 31 Nollaig 		

1,739

168

Maidir leis an athrú sa tslí a chaitear ó thaobh cuntasaíochta de le Scaireanna Luaite ó cibé suim is ísle idir an costas agus an glanluach inréadaithe go luach cóir de bhun an aistrithe go
FRS102, ní raibh aon tionchar aige sin ar luach (tugtha) anonn na n-infheistíochtaí amhail dháta an aistrithe an 1 Eanáir 2014 nó amhail an 31 Nollaig 2014. Baineann gnóthachan luacha chóir in
2015 le scaireanna i: Rapid7 INC, React Energy PLC & REDT Energy PLC.				
						
c)		 Infheistíochtaí i Scaireanna Neamhluaite
			

Nótaí

2015

2014

				
€’000
€‘000
Costas 			
Amhail an 1 Eanáir 		

321,351

Scaireanna a aistríodh ó SFADCo 		

-

1,214

Scaireanna a aistríodh ó CEBanna ar a ndíscaoileadh		

-

5,261

Scaireanna athaicmithe ó Neamhluaite go Luaite		

(225)

(500)

320,837

Breiseanna		
27,619
31,275
10

(18,122)

(16,966)

Díscríobha i dtaca le cuideachtaí leachtaithe/díscaoilte		

(7,538)

(19,770)

Amhail 31 Nollaig 		

323,085

321,351

Diúscairtí

Soláthar i gcoinne bearnúcháin sa luach			
Amhail 1 Eanáir 2015		

175,353

Scaireanna athaicmithe ó Neamhluaite go Luaite		

(25)

(500)

Fuascailt Diúscairtí		

(5,772)

(5,086)
(19,328)

168,940

10

(7,512)

Méadú/(Laghdú) sa soláthar		

26,723

31,327

Amhail 31 Nollaig 		

188,767

175,353

Fuascailt Díscríobha i dtaca le cuideachtaí leachtaithe/díscaoilte

Glanmhéid na Leabhar			
Amhail 31 Nollaig 		

60

134,318

145,998
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Iasachtaí Lamháltais d’Aonáin Leasa Pobail
Bhí na hiasachtaí lamhaltais seo a leanas i seilbh 		
CEB/LEO
Fhiontraíocht Éireann ag deireadh na bliana		
Tacaíocht
				 Airgeadais In-aisíoctha
				
€’000

T&F
& Tacaíocht
Airgeadais Caipitil
€’000

13,230

3,825

(2,134)

Iarmhéid tosaigh amhail an 1 Eanáir 2015		

Foráil le haghaidh		
Fiacha		
Amhrasacha
Iomlán
€’000
€’000
14,921

Deontais in-aisíoctha íoctha ag cuideachtaí		

3,454

-

-

3,454

Deontais in-aisíoctha faighte ó chuideachtaí		

(3,051)

(1,029)

-

(4,080)

Díscríobha i rith na bliana		

(244)

(7)

-

(251)

Soláthar don bhliain		

-

-

(1,496)

(1,496)

Glanghluaiseacht don bhliain		

159

(1,036)

(1,496)

(2,373)

							
Iarmhéid deiridh amhail an 31 Nollaig 2015		

13,389

2,789

(3,630)

12,548

Infháltais laistigh de 12 mhí		

6,247

1,983

(3,630)

4,600

Infháltais tar éis 12 mhí		

7,142

806

-

7,948

Iomlán le híoc		

13,389

2,789

(3,630)

12,548

Caitear le deontais in-aisíoctha mar iasachtaí lamhaltais d’aonáin leasa pobail, i.e. iasachtaí a thugtar ar mhaithe le cuspóirí aonáin leasa pobail a chur chun cinn. Maidir le Deontais In-aisíoctha
a eisíonn Fiontraíocht Éireann agus Oifigí Fiontair Áitiúil le cliantchuideachtaí, ní bhíonn siad in-aisíoctha ar éileamh agus dámhtar iad faoi bhun ráta reatha úis an mhargaidh nó saor ó ús.		
								
		
20		Infháltais
					
2015
2014
					
€’000
€’000
Méideanna dlite laistigh de bhliain amháin:
Féichiúnaithe Trádála			

426

808

Réamhíocaíochtaí agus Ioncam Fabhraithe			

3,028

2,853

Asbhaintí Párolla			

19

-

Féichiúnaithe Eile			

596

605

4,069

4,266

					
		

I mí an Aibreáin 2010, bhunaigh an tAire Airgeadais an Oifig um Athbhreithniú Creidmheasa (CRO) mar phróiseas simplí agus éifeachtach athbhreithniúcháin d’fhiontar bheaga agus
mheánmhéide (SME), do thádálaithe aonair agus d’fhiontair feirme ar dhiúltaigh bainc atá páirteach i scéim NAMA creidmheas a thabhairt dóibh, agus chun polasaí creidmheasa a scrúdú
d’fhonn cuidiú leis an Aire cinneadh a dhéanamh faoi na gníomhartha a bheadh de dhíth san am atá romhainn amach chun an sreabhadh creidmheasa a mhéadú. Fiontraíocht Éireann a
reáchtálann an CRO agus is féidir na costais uile a aisghabháil ó na bainc rannpháirteacha. Amhail an 31 Nollaig 2015 bhí €0.198m (san áireamh i bhFéichiúnaithe Eile) dhite do Fiontraíocht
Éireann le haghaidh caipitil shealadaigh oibriúcháin.

61
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Iníocaíochtaí - Suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin
				
				

2015
€’000

Athshonraithe
2014
€‘000

Feichiúnaithe Trádala		

908

718

Asbhaintí Párolla		

-

839

Fabhruithe		
3,942
3,602
Creidiúnaithe Tacaíochta Airgeadais		

718

CBL Iníoctha		

64

75

Cáin Shiarchoinneálach um Sheirbhísí Gairmiúla (PSWT) dlite		

133

122

Ranníocaíocht leis an Státchiste		

1,863

4,381

510

1,215

8,138

11,015

Eile			
				

63
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Gealltanais

a) 		

Léasanna oibriúcháin									

		

€6.630m (2014 - €6.478m) a bhí sna híocaíochtaí a rinneadh de bhun Léasanna Oibriúcháin ar Fhoirgnimh agus a cuireadh do dhochar na ráiteas airgeadais. Tá íocaíochtaí dar luach
€6.590m dlite lena ndéanamh i leith Léasanna Oibriúcháin ar Fhoirgnimh in 2016. Is iad seo a leanas na híocaíochtaí íosta iomlána sa todhchaí faoi léasanna oibriúcháin neamhinchealaithe:										
Athshonraithe
										
				
2015
2014
				
€’000
€‘000
Laistigh de Bhliain Amháin		

6,590

6,830

Idir Bliain Amháin agus Cúig Bliana		

13,954

18,290

Tar éis Cúig Bliana		

33,534

38,339

				

54,078

63,459

b)		

Gealltanais Tacaíochta Airgeadais									

		

Meastar gur €408m (2014 - €389m) san iomlán a bheidh i gceist le híocaíochtaí a eascróidh amach anseo as gealltanais tacaíochta airgeadais a rinneadh faoi scéimeanna éagsúla
tacaíochta, lena n-áirítear scéimeanna de chuid an AE.										
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c)		 Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair									
		
		

Meastar gur €174m (2014- €196m) san iomlán a bheidh i gceist le híocaíochtaí a eascróidh amach anseo as gealltanais Chistí Caipiteal Síl agus Fiontair
a rinneadh de réir comhaontuithe conartha éagsúla.

d)		

Gealltanais Chaipitil									

		

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

23		

Maoin

a) 		

Talamh agus Foirgnimh Ruílse									

		

Tá Talamh agus Foirgnimh ag Fiontraíocht Éireann sna suíomhanna seo a leanas:
			
Suíomh
			
Baile Átha Luain
Corcaigh

Glanluach de réir na Leabhar
amhail an 31/12/2015
€’000

Glanluach de réir na Leabhar
amhail an 31/12/2015		
€’000

-

31

10

64

Dún Dealgan

-

1

Gaillimh

-

176

Glas Naíon

-

2,221

Sionainn

-

57

Sligeach

-

9

Port Láirge

-

44

10

2,603
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b)		

Maoin ar léas									

		

Tá spás oifige ar léas ag Fiontraíocht Éireann sna suíomhanna seo a leanas:
Suíomh
Dáta Scoir
Ceanncheathrú
Préimh Bhliantúil
					
€’000
Ceannoifig - Baile Átha Cliath			
1,335

An Pointe Thoir (P4A)

2031

2021

An Pointe Thoir (P4A)

2029

2016

66

An Pointe Thoir (P4C)

2031

2021

1,547

Carrchlós Imeachtaí an Phointe Thoir

2016		

52

						
Oifigí Réigiúnacha			
Leitir Ceanainn

2016		

24

Trá Lí

2019		

49

An Pháirc Thiar - Sionainn

2028

2022

337

						
Léasanna a aistríodh ó Bhoird Fiontar Contae agus Cathrach (díscaoilte)			
An Cabhán

2017		

24

Corcaigh Thuaidh

2016		

22

Corcaigh Theas

2016		

37

Dún na nGall

2016		

24

						
Oifigí Thar Lear			
Amstardam

2016		
82

Béising

2016

**

Bostún

2019

**

95

Doha		

2016		

60

161

Dubai

2016

*

79

Dusseldorf

2016

*

119

Hong Kong

2016		

89

Iostanbúl

2018		
45

Johannesburg

2016		
21

Londain

2016

*

441

Milano

2018

*

100

Mountain View

2019

**

196

Páras

2016		
115

Perth

2016		
10

Sao Paulo

2016

**

32

Toronto

2017

**

58
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b)		

Maoin ar léas									

		

Faigheann Fiontraíocht Éireann spás oifige ar léas, de bhun meabhráin tuisceana, ón Roinn Gnóthaí Eachtracha sna suíomhanna thíos:		
Location
Dáta Scoir
Ceanncheathrú
					

Préimh Bhliantúil
€’000

Austin			
45
Búdaipeist			11
An Bhruiséil			

44

Nua-Eabhrac		**

692

Maidrid			
56
Moscó			
21
Prág				

36

Riyadh			
12
Súl				

73

Shang-hai		**

70

Singeapór		**

74

Stócólm			
35
Sydney			
59
Tóiceo		**

89

Warsaw			
53
Vársá			
6,590
* 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.		
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Related Parties - Disclosure of Transactions

		

Is iad príomhphearsanra bainistíochta Fhiontraíocht Éireann an POF agus comhaltaí an Bhoird. €0.308m (2014 - €0.285m) san iomlán a íocadh mar chúiteamh le príomhphearsanra
bainistíochta, ina measc táillí agus speansais chomhaltaí an Bhoird agus luach saothair iomlán an POF. Tá mionsonraí luacha saothair agus na sochar a íocadh le príomhphearsanra
bainistíochta le fáil i Nóta 8 (d).

		

Ghlac Fiontraíocht Éireann le nósanna imeachta de réir na dtreoirlínte a d’eisigh an Roinn Airgeadais maidir le faisnéisiú leasanna chomhaltaí an Bhoird agus chloígh Fiontraíocht Éireann
leis na nósanna imeachta sin le linn na bliana.

		

Rinne comhaltaí an Bhoird agus Fiontraíocht Éireann de réir threoirlínte na Roinne Airgeadais i dtaca le leas pearsanta.I ngnáthchúrsa gnó, féadfaidh Fiontraíocht Éireann tacaíocht
airgeadais agus infheistíochtaí i scaireanna tosaíochta agus i ngnáthscaireanna a fhaomhadh agus tabhairt faoi shocruithe eile conartha ina mbíonn comhaltaí Bhord Fhiontraíocht
Éireann fostaithe nó ina mbíonn leas acu ar shlí eile.

		

I gcásanna a bhféadfadh coinbhleacht leasa a bheith i gceist, ní bhfuair comhaltaí an Bhoird cáipéisíocht a bhain leis an idirbheart beartaithe ná níor ghlac comhaltaí páirt sa phlé a
rinneadh ina leith ná ní raibh siad i láthair don phlé sin. Tá sceideal na n-idirbheart sin ar fáil ach é a iarraidh.
		
		 Tá cur síos thíos ar Thacaíocht Airgeadais agus ar idirbhearta eile a íocadh nó a faomhadh i rith na bliana do chuideachtaí lena bhfuil comhaltaí an Bhoird fostaithe nó lena bhfuil baint
acu ar bhealach eile. Ina measc sin tá scairsheilbh i bhforais airgeadais a bhfuil leas acu i gCistí Caipiteal Síl agus Fiontair a ndéanann Fiontraíocht Éireann infheistíocht iontu.

					
					

2015
€’000

2014
€’000

Tacaíocht Airgeadais Faofa			

5,941

6,014

Tacaíocht Airgeadais Íoctha			

6,947

8,583

Tacaíocht d’Fhorais Taighde Faofa			

5,219

1,471

Tacaíocht d’Fhorais Taighde Íoctha			

9,323

5,311

Infheistíochtaí i gCistí Caipiteal Síl agus Fiontair Faofa			

12,500

-

Infheistíochtaí i gCistí Caipiteal Síl agus Fiontair Íoctha			

10,552

7,216

Fáltais ó Infheistíochtaí i gCistí Caipiteal Síl agus Fiontair			

14,091

6,520

Íocaíochtaí le Soláthraithe			

1,560

892

Ioncaim Eile a fuarthas			

175

623

Tá an faisnéisiú a bhain Comhaltaí an Bhoird ina leith seo le fáil i Nóta 8 (d).
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An Clár Fágála Deonaí

		

Thug Fiontraíocht Éireann isteach clár Fágála Deonach in 2015. Chuaigh 51 comhalta foirne ar scor ón eagraíocht faoin gclár. Meastar gurb ionann agus €3.875m costas
nagcnapshuimeanna aoisliúntais agus íocaíochtaí scoir arna chistiú ag Ioncam Acmhainní Dílse a Tugadh ar Aghaidh. Íocfar costais phinsin amach anseo as deontas ón Oireachtas.		
		

26		

Míniú ar an Aistriú go FRS 102

		

Faoi mar a leagadh amach i Nóta 1, ullmhaítear na ráitis airgeadais seo de réir FRS102. Ba é an 1 Eanáir 2014 dáta an aistrithe. Bhain le hathruithe seo a leanas ar na beartais
chuntasaíochta leis an athrú chuig an gcreat nua tuairisciúcháin:									
Sócmhainní Airgeadais
Sochair ghearrthréimhseacha fostaí
Ioncam Díbhinne								

		

Leagtar amach thíos réiteach na staide airgeadais arna chinneadh de réir an chreata tuairiscithe airgeadais roimhe seo leis an staid airgeadais a chinneadh de réir FRS 102 do dháta an
aistrithe agus le deireadh na ráiteas airgeadais bliantúil is déanaí arna chinneadh de réir an chreata roimhe seo. Tugtar freisin tionchar an aistrithe ar an mbarrachas do na ráitis airgeadais
bhliantúla is déanaí arna chinneadh de réir an chreata tuairiscithe airgeadais roimhe seo.					
Réiteach idir Caipiteal agus Cúlchistí
Tabhair faoi deara:
				
				
Caipiteal agus Cúlchistí (arna lua roimhe seo)		

Amhail an
1 Eanáir 2014
€’000

Amhail an
31 Nollaig 2014
€’000

287,194

324,685

Coigeartú chuig Caipiteal agus Cúlchistí um an aistriú chuig FRS 102
1. Sócmhainní Seasta Airgeadais ag Luach Cóir		

721

19,824

2. Fabhrú pá laethanta saoire 		

(1,044)

(1,048)

3. Fabhrú Díbhinne		

713

218

Caipiteal agus Cúlchistí (arna athlua)		
287,584
343,679

Réiteach an Bharrachais roimh Leithreasuithe don bhliain
Tabhair faoi deara:		
					
					
Barrachas roimh Leithreasuithe don bhliain (arna lua roimhe seo)		

Bliain dar críoch
31 Nollaig 2014
€’000
20,291

Coigeartú chuig Barrachas roimh Leithreasuithe um an aistriú chuig FRS 102
Athrú Luacha Chóir um Shócmhainní Seasta Airgeadais

26(a)

Fabhrú pá laethanta saoire

26(b)		

Fabhrú Díbhinne

26(c)

19,103
(4)
(495)

Barrachas roimh Leithreasuithe don bhliain (arna athlua)		
38,895
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a)		 Sócmhainní Seasta Airgeadais ag Luach Cóir									
		

Déantar infheistíochtaí i gCistí Caipiteal Síl agus Fiontair agus i Scaireanna Luaite a thomhas ag Luach Cóir de réir FRS 102, agus déantar athruithe ar Luach Cóir ag gach dáta
tuairisciúcháin a thomhas sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachais agus sna Cúlchistí Ioncaim Coinnithe. Faoi GAAP roimhe seo tuairiscíodh na sócmhainní seo ag costas lúide bearnúchán.

		

Is é toradh thomhas an Luacha Chóir méadú €0.721m ar an tsuim a tuairscíodh roimhe seo sa luach (tugtha) anonn amhail dáta an aistrithe an 1 Eanáir 2014, agus déantar gnóthachain
Luacha Cóira a aithint sa bharrachas roimh leithreasuithe don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2013.

		

Luacháil an tomhas Luacha Chóir amhain an 31 Nollaig 2014 Sócmhainní Seasta Airgeadais €19.824m sa bhreis ar an méid a tuairiscíodh roimhe sin. Dá bhrí sin, aithnítear €19.103m den
ghnóthachan €19.824m a taifeadadh dáta an aistrithe sa Ráiteas athluaite ar Ioncam agus Caiteachas agus sna Cúlchistí Ioncaim don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2014.			
									

b)		

Fabhrú pá laethanta saoire									

		

Ní dhearna Fiontraíocht Éireann fabhrú roimhe seo um pá laethanta saoire a thuill fostaithe ach nár baineadh leas as amhail an dáta tuairiscithe. Faoi FRS 102, Ní mór do na Ráitis
Airgeadais fabhruithe den chineál sin a aithint.

		

Is é tionchar an athraithe sin méadú €1.044m ar na creidiúnaithe amhail dháta an aistrithe agus €1.048m amhail an 31 Nollaig 2014. Déantar an barrachas roimh leithreasuithe a laghdú
€1.044m sa bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2013 agus €0.004m sa bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2014.
								
c)		 Fabhrú Díbhinne									
		

D’aithníodh Fiontraíocht Éireann ioncam ó dhíbhinní ar bhonn fáltas airgid amháin roimhe seo. Faoi FRS 102 ní mór Ioncam ó Dhíbhinní a aithint nuair a bhunaítear an ceart maidir le
híocaíocht a fháil. Cé gur eisigh Fiontraíocht Éireann sonraisc díbhinní, ní fios an bhfuil cúlchistí indáilte leordhóthanacha ag na cuideachtaí infheistiúcháin agus dá bhrí sin níor bunaíodh
an ceart i leith íocaíocht a fháil. Dá réir sin, aithníonn Fiontraíocht Éireann ioncam ó dhíbhinní a fuarthas sa bhliain airgeadais chuí nó ar eisíodh sonrasc ina leith sa bhliain airgeadais chuí
agus a fhaightear sa chéad ráithe den bhliain dar gcionn.
Is é tionchar an athraithe sin méadú €0.713m ar na hinfhaltais amhail dháta an aistrithe agus €0.218m amhail an 31 Nollaig 2014. Déantar an barrachas roimh leithreasuithe a
mhéadú€0.713m sa bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2013 agus a laghdú €0.495m sa bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2014.

27		

Na Ráitis Airgeadais a Fhaomhadh

		

D’fhaomh Bord Fhiontraíocht Éireann na ráitis airgeadais an 11 Bealtaine 2016.										
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STRUCHTÚR EAGRAÍOCHTA
AMHAIL MHÍ AN MHEITHIMH 2015

Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin

Stiúrthóir
Feidhmiúcháin
Forbairt Gnó
Domhanda

Comhpháirtíochtaí
& Díolacháin
Idirnáisiúnta

Tionscal,
Eolaíochtaí
Beatha &
Tomhaltóirí

Stiúrthóir
Feidhmiúcháin
Airgeadais agus
Infheistíochta

ICT & Seirbhísí
Idirnáisiúnta

Gnólachtaí
Nuathionscanta
Ardacmhainne
(HPSU-anna)

Taighde &
Nuálaíocht

Bia
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Réigiúin &
Fiontraíocht

Daoine, Beartas &
Iomaíochas

An
Príomhoifigeach
Airgeadais

PRÍOMHOIFIGEACH FEIDHMIÚCHÁIN

Julie Sinnamon

Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Forbairt Gnó Domhanda

Kevin Sherry

Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Airgeadas & Infheistíocht

Walter Hobbs

Bia
Margaíocht Chorparáideach agus Cumarsáid

RÉIGIÚIN & FIONTRAÍOCHT

Michael Cantwell
Conor O’Donovan

Rúnaí an Bhoird

Joe Healy

Niall O’Donnellan

Tacaíocht, Beartas & Comhoibriú LEO

Richard Murphy

An tOirthuaisceart agus an tIarthuaisceart

Paschal McGuire

Baile Átha Cliath/Lár-Oirthear

Michael Brougham

Lár Tíre

Michael Brougham

An Deisceart agus an tOirdheisceart

Jerry Moloney

An Láriarthar agus Tionscnaimh Forbartha Réigiúnacha

Jerry Moloney

An tIarthar
BIA

Michael Cantwell

Feolta Príomha agus Infheistíocht Dhíreach Eachtrach Bia

Alan Hobbs

DAOINE, BEARTAS & IOMAÍOCHAS

Bia Tomhaltóirí (lena n-áirítear feoil & déiríocht),
Bia Mara agus Gairneoireacht

Jenny Melia

Iomaíochas

Déiríocht, Bianna Feidhmeacha, Deochanna
agus Teicneolaíocht Bia
Fiontraíocht Bia agus HPSU-anna

Jenny Melia
Gearoid Mooney

Aistriú Eolais Éireann

Alison Campbell
Imelda Lambkin

Eolaíochtaí Beatha & Tráchtálú Bia

Deirdre Glenn

Comhoibriú & Bonneagar Teicneolaíochta
Déantúsaíocht, Innealtóireacht & Tráchtálú Fuinnimh
Tráchtálú ICT
Tacaíochtaí R&D Ionchuideachta

Richard Keegan
Garrett Murray

Forbairt Cumais & Meantóireachta & Scileanna
Cliant agus Ionad Barr Feabhais LEO

Mark Christal

Soláthar, Bainistíocht Imeachtaí & Áiseanna

Eileen O’Neill

Acmhainní Daonna

Jean O’Sullivan

FORBAIRT GNÓ DOMHANDA

Joseph Curtis

Idirnáisiúnú Taighde & Nuálaíochta

Niall O’Donnellan

Beartas, Pleanáil, Bainistíocht Riosca, Rúnaíocht
& Rialachas Corparáideach

Eddie Hughes

TAIGHDE & NUÁLAÍOCHT
Bainistíocht & Tuairisciú Buiséid

Barry Egan

Kevin Sherry

Rannóg Lárnach

Michael Hughes

Nicola Nic Pháidín

Rannpháirtíocht Fáis

Declan Lyons

Feabhsú an Phróisis Gnó agus IT

Donald Black
Deirdre McDonough

Carol Gibbons
COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ & DÍOLACHÁIN IDIRNÁISIÚNTA

Joe Madden
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Brendan Flood

Margaí Ardfháis

Michael Moriarty

An tAonad Díolacháin & Margaíochta agus
an tIonad Taighde Margaíochta

Michael Moriarty

Onnmhaireoirí Féideartha

Conor Fahy

An Eoraip Láir agus Oirthear na hEorpa,
an Rúis agus Meiriceá Laidineach

Conor Fahy

Poblacht na Seice, an Ungáir, an Rómáin,
an Bhulgáir agus an tSlóvaic
An Pholainn

Mike Hogan

An Rúis

Gerard MacCarthy

Meiriceá Laidineach

Eoghan O’Briain

An Ríocht Aontaithe, Tuaisceart agus Iarthar na hEorpa

Marina Donohoe

An Ríocht Aontaithe - Iontrálaithe Nua ar an Margadh
An Ríocht Aontaithe - Príomh-earnálacha

Jonathan Ryan

Tosaigh HPSU

Folúntas (Sean Davis san Idirlinn)

An Afraic

Luathú Eolaíochtaí Beatha & Tionscal

Fred Klinkenberg

Luathú ICT

Stephen Hughes
Neil Kerrigan
Leo McAdams
John MacNamara
Carol Gibbons
Giles O’Neill
Enda McDonnell
Leo McAdams
Orla Battersby***
John O’Dea
Colm MacFhionnlaoich
Joe Healy

Folúntas (Sean Davis san Idirlinn)

Stáit Aontaithe Mheiriceá agus Ceanada
Nua-Eabhrac
An Cósta Thiar agus na Stáit Dheisceartacha

Orla Battersby*/Sean Davis**

AIRGEADAS & INFHEISTÍOCHT

Walter Hobbs

Cothromas agus Meastóireacht Tráchtála

Karen Cohalan

Ross O’Colmain
Paul Burfield
Doreen McKeown

Ceanada

Neil Cooney

An Áise/An tAigéan Ciúin

Tom Cusack

Réigiún ASEAN (Singeapór)

Smruti Inamdar

An Astráil, an Nua-Shéalainn

Mary Kinnane

An Chóiré

GNÓLACHTAÍ NUATHIONSCANTA
ARDACMHAINNE (HPSU-anna)

Alberto Cisterna Viladrich

An Tuirc

An tSeapáin

Teicneolaíocht ICT & Bogearraí

Paul Maguire

An Spáinn agus an Phortaingéil

An tSín

Foinsiú Domhanda, Soláthar Poiblí, BPO
agus Seirbhísí Gnó Tomhaltóirí

Joe Breslin

An Iodáil

Bostún

Teicneolaíocht Airgeadais agus Seirbhísí Oideachais

Eddie Goodwin

Deisceart na hEorpa, an Meánoirthear,
an Afraic agus an India

An India

Leictreonaic

John Roche

An Ghearmáin, an Ostair, an Eilvéis

Deirdre Glenn

Teicneolaíochtaí Digiteacha

Sinead Lonergan

Na Margaí Nordacha

Na hEolaíochtaí Beatha

ICT & SEIRBHÍSÍ IDIRNÁISIÚNTA

Paul Browne

An Fhrainc

Neil O’Sullivan

Adhmad, Páipéar, Priontáil & Pacáistiú

Christine Esson

Tom Kelly

Innealtóireacht
Foirgníocht, Teicneolaíocht Ghlan agus Tomhaltóirí

Gavin McWhirter

An Bheilg, an Ísiltír, Lucsamburg

An Meánoirthear

TIONSCAL, EOLAÍOCHTAÍ BEATHA & TOMHALTÓIRÍ

Ladislav Muller

Caipiteal Fáis

Donnchadh Cullinan

PRÍOMHOIFIGEACH AIRGEADAIS Folúntas (Niall O’Donnellan san Idirlinn)
Tionscadal Comhtháthaithe Íocaíochtaí
Airgeadas

David Byrne

Riarachán Deontas

Pat O’Riordan

* le tosú i bpost HPSU i Ráithe 3 2016
** le tosú i bpost i Nua-Eabhrac i Ráithe 3 2016
*** le tosú i bpost i Ráithe 3 2016

Dianne Rhee
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Joseph Curtis
Leonard Carty
Hugh O’Rourke

LIOSTA na nOIFIGÍ
FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN
RÉIGIÚN/OIFIG

TEILEAFÓN

FACS

SEOLADH

+(353 1) 727 2000

+(353 1) 727 2020

An Plaza, Páirc Ghnó an Phointe Thoir, Baile Átha Cliath 3, D03 E5R6

AN CHEANNOIFIG

Baile Átha Cliath

AN CEANNCHEATHRÚ NÁISIÚNTA DON FHIONTRAÍOCHT AGUS FORBAIRT RÉIGIÚNACH

Sionainn

+(353 61) 777 000

+(353 61) 777 001

4500 Ascaill an Atlantaigh, an Pháirc Thiar, Sionainn, Contae an Chláir, V14 Y177

+(353 1) 727 2000

+(353 1) 727 2020

An Plaza, Páirc Ghnó an Phointe Thoir, Baile Átha Cliath 3, D03 E5R6

+(353 90) 648 7100

+(353 90) 648 7101

Bóthar Bhaile Átha Cliath, Baile Átha Luain, Co. na hIarmhí, N37 NX72

+(353 42) 935 4400

+(353 42) 935 4401

Páirc Thionsclaíoch Fhionnúrach, Dún Dealgan, Co. Lú, A91 RYY1

Sligeach

+(353 71) 915 9700

+(353 71) 915 9701

Páirc Ghnó Fhionasclainn, Sligeach, F91 VK3V

Leitir Ceanainn

+(353 74) 916 9800

+(353 74) 916 9801

CoLab, Port Road, Leitir Ceanainn, Co. Dhún na nGall, F92 CPX7

Sionainn

+(353 61) 777 000

+(353 61) 777 001

Ascaill an Atlantaigh, an Pháirc Thiar, Sionainn, Contae an Chláir, V14 Y177

Trá Lí

+(353 66) 714 9394

+(353 66) 714 9380

13/14 Sráid Deiní, Trá Lí, Co. Chiarraí, V92 XY5C

LÍONRA RÉIGIÚNACH
BAILE ÁTHA CLIATH / AN
LÁR-OIRTHEAR

Baile Átha Cliath
AN LÁR-TÍRE

Baile Átha Luain
AN tOIRTHUAISCEART

Dún Dealgan
AN tIARTHUAISCEART

AN LÁR-IARTHAR
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RÉIGIÚN/OIFIG

TEILEAFÓN

FACS

SEOLADH

AN DEISCEART/AN tOIRDHEISCEART

Corcaigh

+(353 21) 480 0200

+(353 21) 480 0271

Teach Tionscail, Ascaill Rosa, Baile an Easpaig, Corcaigh, T12 WCH2

Port Láirge

+(353 51) 333 500

+(353 51) 333 501

Páirc Thionsclaíoch Phort Láirge, Bóthar Chorcaí, Port Láirge, X91 K46F

+(353 91) 735 900

+(353 91) 735 901

Páirc Ghnó Mervue, Gaillimh, H91 XE9N

Amstardam

+(31 20) 676 3141

+(31 20) 671 6895

World Trade Center, Strawinskylaan 1351, 1077 XX Amstardam, an Ísiltír.

An Bhruiséil

+(31 2) 676 3141

Londain

+(44 207) 438 8700

+(44 207) 438 8749

2ú Urlár, Teach Shaftesbury, 151 Ascaill Shaftesbury, Londain WC2H 8AL, Sasana

Páras

+(33 1) 5343 1200

+(33 1) 4742 8476

33 Rue de Miromesnil, 75008 Páras, an Fhrainc

Stócólm

+(46 8) 459 2160

+(46 8) 661 7595

Hovslagargatan 5, 4ú Urlár, SE-111 48 Stócólm, an tSualainn

AN tIARTHAR

Gaillimh
OIFIGÍ THAR LEAR
TUAISCEART NA hEORPA

Sablon Tower 14ú Urlár, Rue Joseph Stevens 7, JozefStevensstraat, an Bhruiséil
1000 an Bhruiséil, an Bheilg

AN GHEARMÁIN, LÁR AGUS OIRTHEAR NA hEORPA AGUS NA BALCÁIN

Búdaipeist

+(36 1) 301 4950

+(36 1) 302 9606

An tIonad Bainc, Szabadságtér 7, 1054 Búdaipeist, an Ungáir

Düsseldorf

+(49 211) 470 590

+(49 211) 470 5932

Derendorfer Allee 6, 40476 Düsseldorf, an Ghearmáin

Moscó

+(7 495) 937 5943

+(7 495) 680 5362

f/ch na Rannóige Tráchtála, Ambasáid na hÉireann, Grokholski Pereulok 129010,
Moscó, an Rúis

Prág

+(420 2) 5719 9621

+(420 2) 5753 2224

Trziste 13, 118 00 Prág 1, Poblacht na Seice

Vársá

+(48 22) 583 1200

+(48 22) 646 5015

Ulica Mysia 5, 00-496 Vársá, an Pholainn

DEISCEART NA hEORPA, AN MEÁNOIRTHEAR AGUS AN AFRAIC

Abú Dáibí

+(971 2) 495 8245

Ambasáid na hÉireann, Abú Daibí, Bóthar 19 ag Sráid 32, Al Bateen, Bosca OP
61581, Abú Daibí, Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha

Doha

+(974 441) 01735

+(974 441) 01500

Oifig 825, 8ú Urlár, Túr Oifigí Al Fardan, Bá Thiar, Bosca OP 31316, Doha, Catar

Dubai

+(971 4) 3760 400

+(971 4) 329 8372

4ú Urlár, Oifig 4b, Túr Oifigí Dubai H, Uimh. 1, Bóthar Sheikh Zayed, Bosca OP
115425, Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha

Iostanbúl

+(90 212) 809 1149

MecidiyekoyYolu Cad. Túir Trump Kule 1 No: 3104 Kat:31 34387 – Sisli, Iostanbúl, an
Tuirc
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RÉIGIÚN/OIFIG

TEILEAFÓN

FACS

SEOLADH

Johannesburg

+(27 11) 550 5440

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) 880 0991

+(39 02) 869 0243

Via de Amicis, 5320123 Milano, an Iodáil

Riyadh

+(966 1) 488 1383

+(966 1) 488 1094

f/ch Ambasáid na hÉireann, Limistéar Tadhleoireachta, Bosca OP 94349,
Riyadh 11693, Ríocht na hAraibe Sádaí.

24 Bóthar Fricker, Illovo, Johannesburg, an Afraic Theas

CRÍOCHA MHEIRICEÁ

Austin

+(1 512) 792 5499

7000 N Mopac Expwy, Svuít 1750, Austin, TX 78701

Bostún

+(1 617) 292 3001

+(1 617) 292 3002

535 Sráid Boylston, 5ú Urlár, Boston, 02116 MA, SAM

Nua-Eabhrac

+(1 212) 371 3600

+(1 21) 371 6398

Ireland House, 345 Park Avenue, 17ú Urlár, Nua-Eabhrac, NY 10154-0037, SAM

São Paulo

+(55 11) 3355 4800

Silicon Valley

+(1 650) 294 4080

+(1 650) 329 1818

800 West, EI Camino Real, Svuít 420 Mountain View, CA 94040, SAM

Toronto

+(1 416) 934 5033

+(1 416) 928 6681

2 Sráid Bloor W, Svuít 1501, Toronto, Ontario, M4W 3E2, Ceanada

Béising

+(86 10) 8448 8080

+(86 10) 8448 4282

An Rannóg Tráchtála, Ambasáid na hÉireann, C612A Foirgneamh na nOifigí, Beijing
Lufthansa Ctr., Uimh. 50 Bóthar Liangmaqiao, Ceantar Chaoyang, Béising 100125,
an tSín

Hong Cong

+(852) 2845 1118

+(852) 2845 9240

Seomra 504 (5/F), Túr 2 Ionad Lippo, 89 Queensway, Admiralty, Hong Cong

Deilí Nua

+(91) 9920844760

Súl

+(82 2) 721 7250

+(82 2) 757 3969

Teach na hÉireann, 13ú Urlár Leema B/D, 42 Jongro 1-Gil, Jongro-Ku, Súl 110-755,
an Chóiré

Shang-hai

+(86 21) 6010 1380

+(86 21) 6279 7066

An Rannóg Tráchtála, Ard-Chonsalacht na hÉireann, Svuít 700A, Shanghai Centre,
1376 Bóthar Najing Thiar, Shang-hai 200040, an tSín.

Singeapór

+(65 673) 32180

+(65 673) 30291

Teach na hÉireann, 541 Bóthar an Úlloird #08-00, Túir Liat, Singeapór 238881

Sydney

+(61 2) 9273 8514

+(61 2) 9264 9589

Level 26, 1 Market Street, Sydney 2000, NSW, Australia

Tóiceo

+(81 3) 3263 0611

+(81 3) 3263 0614

Teach na hÉireann, 2-10-7 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tóiceo, 102-0083, an tSeapáin

Rua Haddock Lobo, 1421, Conj. 51, Cerqueira César, 01414-003, São Paulo, SP, an
Bhrasaíl

AN ÁISE/AN tAIGÉAN CIÚIN

An Rannóg Tráchtála, Ambasáid na hÉireann, C17 Malcha Marg, Chanakyapuri, Deilí
Nua 110021, an India
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Fiontraíocht Éireann, An Plaza, Páirc Ghnó an Phointe Thoir, Baile Átha Cliath 3
Tel (01) 727 2000 Fax (01) 727 2020
www.enterprise-ireland.com
Is féidir an Tuarascáil Bhliantúil agus na Cuntais seo a léamh ar líne ag:
www.enterprise-ireland.com/annualreport2015Irish/
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