TUARASCÁIL BHLIANTÚIL
& CUNTAIS 2016

TÚS

NUÁIL

SCÁLÚ

Don Tánaiste agus an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta
De réir an Achta um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann)
1998, tá a tuarascáil agus a cuid cuntais á gcur i láthair ag
Fiontraíocht Éireann don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2016.
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Ìomhá tosaigh: Sampla de chliaint Fhiontraíocht Éireann a bhí páirteach sa bhfeachtas ‘Global Ambition’ ar cuireadh tús leis i nDeireadh Fómhair 2016. Ó bharr go bun:
Caroline Kelly, Stiúrthóir Díolacháin, Burnside Autocyl; Martin Dolan, Bainisteoir Forbartha Gnó, Modular Automation agus Chanelle McCoy, Stiúrthóir, Chanelle Medical.
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AN MÉID A
DHÉANAIMID

Is eagraíocht rialtais í Fiontraíocht Éireann a bhíonn freagrach as fiontair na hÉireann a fhás agus a
fhorbairt ar fud mhargaí an domhain. Oibrímid i gcomhpháirtíocht le fiontair na hÉireann chun cuidiú
leo Tús, Nuáil agus Scálú a dhéanamh ar a gcuid gnóthaí agus díolacháin onnmhaire a bhaint amach
dá dtáirgí ar na margaí domhanda. Ar an gcaoi sin, tacaímid le fás geilleagrach inbhuanaithe a chur
chun cinn, le forbairt réigiúnach a dhéanamh agus le fostaíocht a dhaingniú.

Comhoibrímid lenár gcliaint
trí líonra comhairleoirí earnála
agus margaidh atá bunaithe i

10

láthair in
Éirinn

32

láthair atá lonnaithe
go hidirnáisiúnta

Ar mhaithe le

START
TÚS

Gnóthaí nua a Bhunú
ina ndéanfar fostaíocht
a chruthú in Éirinn agus
margaí a bhaint amach
thar lear

INNOVATE
NUÁIL

Tuairimí Nuála a chur
chun cinn d’fhonn táirgí,
seirbhísí agus modhanna
oibre feabhsaithe a
fhorbairt

SCALE
SCÁLÚ

Scálú a dhéanamh ar ghnóthaí
trí acmhainn bhainistíochta
agus cheannaireachta
a fhorbairt, trí thacú le
hidirnáisiúnú a dhéanamh ar
na gnóthaí sin agus trí fháil ar
chaipiteal a chinntiú

Tá sainchúram ar leith againn i dtaca le
Comhoibriú leis an líonra
31 Oifigí Fiontair Áitiúla
trínár nIonad Barr
Feabhais, chun tacú le
gnóthaí beaga agus le
micreaghnóthaí

hInfheistíocht Dhíreach
Choigríche i dtionscal
an bhia a mhealladh go
hÉirinn
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hÉire a chur chun cinn thar
lear mar cheann scríbe
ardoideachais do mhic léinn
eachtracha

RÁITEAS AN CHATHAOIRLIGH
Mar Chathaoirleach ar Fhiontraíocht Éireann, tá áthas orm a
thuairisciú gur éirigh thar cionn leis an mbliain deiridh dár straitéis trí
bliana ‘Driving Enterprise, Delivering Jobs 2014-2016’. Tháinig méadú
ar an líon daoine atá fostaithe ag cuideachtaí a dtacaíonn Fiontraíocht
Éireann leo go dtí os cionn 200,000 – figiúr uaillmhianach i bhfianaise
an chúlaithe eacnamaíochta le déanaí. Tháinig méadú 6% ar
dhíolachán onnmhairithe ár gcliant in 2015 go dtí €21.6m, an leibhéal
is airde riamh, agus tuairiscíodh gur tháinig fás ar onnmhairithe i
ngach earnáil.

Idir 2014-2016, chruthaigh ár gcliaint 45,000 post nua, sáraíonn an
figiúr sin an sprioc a leagadh amach sa straitéis. Ag deireadh na bliana
2016, bhí 201,108 duine fostaithe i gcuideachtaí ár gcliant, a thacaíonn
le beagnach 375,000 post i bhfostaíocht dhíreach agus indíreach ar
fud na hÉireann.
Tá Fiontraíocht Éireann bródúil a bheith ag obair leis na gnóthaí seo
agus a bheith ag tacú leo, ag cabhrú leo a ndíolacháin onnmhairithe a
mhéadú agus poist a chruthú agus a choinneáil anseo in Éirinn. Is iad
na cuideachtaí sin bun agus barr ár ngeilleagair. Táimid in áit mhaith
chun tabhairt faoina bhfuil romhainn de bharr an dul chun cinn a
rinneadh le linn straitéis 2014-2016.

Ba bhliain stairiúil a bhí sa mbliain 2016 ar leibhéil náisiúnta agus
idirnáisiúnta ar go leor fáthanna. Agus Éire ag comóradh 100 bliain
Éirí Amach 1916, vótáil toghthóirí na Ríochta Aontaithe imeacht as
an Aontas Eorpach. Meastar gurb é an Breatimeacht an bhagairt is
mó do gheilleagar na tíre seo le 50 bliain anuas, agus go deimhin
ó bunaíodh an Stát. Anois agus tús curtha le hidirbheartaíochtaí an
Bhreatimeachta, ceaptar go leanfaidh an neamhchinnteacht sin agus
tá sé ríthábhachtach anois go gcruthódh cuideachtaí as Éirinn naisc
thrádála nua agus níos láidre ar fud an domhain.

An geilleagar idirnáisiúnta an-bhríomhar, tá sé riachtanach go
dtaispeánfaimid an cumas agus an toilteanas atá ionainn dul in
oiriúint dár dtacaíochtaí agus ár gcuid acmhainní a chur san áit is mó
a mbeidh an tionchar acu. Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in
iúl do Julie Sinnamon agus d’fhoireann Fhiontraíocht Éireann as an
obair dhiongbháilte a dhéanann siad, ní hamháin in 2016 ach le linn
thréimhse iomlán feidhmiúcháin na straitéise trí bliana Delivering Jobs,
Driving Enterprise.

Chomh maith le hAonad Breatimeachta a bhunú in 2016, chun teacht
aniar ár gcliant a threisiú, chuir Fiontraíocht Éireann tús le réimse clár
maidir le forbairt bainistíochta cliant agus chuir ina luí ar chuideachtaí
díriú ar a gcumais iomaíochta a fheabhsú. Bhí Fiontraíocht Éireann
páirteach in os cionn 7,500 ócáid chun cliaint a chur in aithne do
cheannaitheoirí idirnáisiúnta agus chuireamar tús le clár de 196 cuairt
chun cur le trádáil agus tógáil thar lear.

Thar ceann an bhoird, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis na
ranna Rialtais, gníomhaireachtaí Stáit, Institiúidí Ardoideachais
agus grúpaí tionscail a d’oibrigh le Fiontraíocht Éireann in 2016. Ba
mhaith liom buíochas a ghabháil freisin lenár gcontrapháirteanna i
dTuaisceart Éireann, Invest Northern Ireland agus Inter Trade Ireland.
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Is mian liom buíochas ó chroí a ghabháil le baill
Bhord Fhiontraíocht Éireann as a ndílseacht agus
a ndíograis. Bhí ról thar a bheith tábhachtach acu
agus iad ag obair leis an bPríomhfheidhmeannach
agus Coiste Feidhmiúcháin Fhiontraíocht Éireann
chun straitéis a chur i dtoll a chéile agus a chinntiú
go mbaintear an tairbhe is fearr agus is féidir as
na cistí poiblí a infheistítear i gcliaint Fhiontraíocht
Éireann. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don
méid a rinne Joe Healy a d’éirigh as mar Rúnaí ar an
mBord i mBealtaine 2017.

Guím gach rath ar fhoireann agus ar Bhord
Fhiontraíocht Éireann agus muid ag cur tús le ré
nua ag tacú le gnóthaí as Éirinn agus é mar aidhm
againn dul chun cinn agus fás mór a dhéanamh go
hidirnáisiúnta.

Terence O’Rourke
Cathaoirleach
Fiontraíocht Éireann
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“Táimid in áit mhaith
chun tabhairt faoina
bhfuil romhainn de
bharr an dul chun
cinn a rinneadh le linn
straitéis 2014-2016”

RÉAMHRÁ AN PHRÍOMHOIFIGIGH FEIDHMIÚCHÁIN
Bliain le háireamh ó thaobh onnmhairí de agus ó thaobh
líon na bpost a cruthaíodh i ngnóthaí a fuair tacaíocht ó
Fhiontraíocht Éireann in 2016

Cé go bhfuil agus go mbeidh an Ríocht Aontaithe ar an margadh
onnmhaire is mó atá againn (dar luach €7.5bn in 2016), tháinig titim
leanúnach ar líon na n-onnmhairí chuig an Ríocht Aontaithe ina
n-iomláine in 2016, i gcoibhneas leis an gcuid eile de thíortha an
domhain, atá anois ag 35%, sin titim ó 45% in 2006, cé gur tháinig
ardú tuairim is 50% ar ár n-onnmhairí chuig an Ríocht Aontaithe le linn
na tréimhse céanna.

Tháinig ardú leanúnach ar onnmhairí chuideachtaí na hÉireann a fuair
tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann ó 2009 i leith, is fiú €21.6bn luach
na n-onnmhairí sin faoi láthair, an leibhéal is airde riamh ó bunaíodh an
ghníomhaireacht.

Is ar mhargaí na Stát Aontaithe/Cheanada ba láidre a bhí an fás ar
mhargadh onnmhairí na hÉireann le sonrú, ina raibh ardú suaitheanta
19% de chion na margaí sin ar an mbliain 2015, ag cuideachtaí na
hÉireann, ardú de bheagán ar na rátaí fáis (16%) a bhí le tuairisciú ag
ár gcliaint i réigiún an Aigéin Chiúin agus na hÁise.

D’éirigh leis na cuideachtaí a fuair tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann,
ceann scríbe nua a bhaint ó thaobh cúrsaí fostaíochta de, inar
cruthaíodh os cionn 200,000 post den chéad uair riamh. Mar thoradh,
bhí €25bn le cois mar chaiteachas sa ngeilleagar áitiúil.
Léiríonn an fheidhmíocht láidir sin, a bhí mar thoradh ar chinntí
agus ar fhócas cheannairí ghnóthaí na hÉireann, a bhí in iomaíocht
leis na gnóthaí ab iomráití ar domhan, gur mó táirgí agus seirbhísí
Éireannacha a cheannaigh custaiméirí ar fud an domhain in 2016,
ná mar a ceannaíodh ag aon tráth roimhe sin ó bunaíodh an
stát. Ciallaítear leis sin, go bhfuil fiontair na hÉireann ina fhoinse
chumhachtach di ó thaobh fostaíocht a chruthú agus ó thaobh fás
geilleagrach in Éirinn.

Moilliú ar fhás mhargadh na Ríochta Aontaithe
Is díol suntais é an moilliú a léiríodh inár dtorthaí ar fhás mhargadh
na Ríochta Aontaithe, ina dtáinig moilliú ar an gcéatadán fáis ó 12% in
2015 go 2% in 2016. Is é vóta an Bhreatimeachta agus an luaineacht sa
ráta malairte dá éis is cionsiocair leis an míshuaimhneas sin.
Mar fhreagra díreach air sin, rinneamar Aonad Breatimeachta a
bhunú i nDeireadh Fómhair 2016, chun cuidiú le comhlachtaí na
hÉireann, tionchar an Bhreatimeachta ar a ngnóthaí a mheas, agus
chun pleananna a fhorbairt chun dul i ngleic leis na dúshláin a
chruthaigh sé, agus chun leas a bhaint as na deiseanna a d’fhéadfadh
Breatimeacht a chruthú dóibh amach anseo. Ag an am céanna,
rinneamar iarracht mór fiontair na hÉireann a threorú i dtreo margaí
eile seachas margaí na Ríochta Aontaithe amháin. Is é margadh na
Ríochta Aontaithe an margadh is mó fós d’onnmhairithe as Éirinn agus
leanfaimid orainn ag obair lenár gcliaint chun a ngnóthaí leis an Ríocht
Aontaithe a choinneáil agus a threisiú.

Is cinnte go ndearnadh éacht agus an méid sin a bhaint amach, go
mór mhór i gcomhthéacs chinneadh reifreann na Breataine maidir
le ballraíocht na Breataine san AE, a reáchtáladh i lár na bliana,
agus chomh corrach agus atá na margaí dá thoradh sin, agus an
neamhchinnteacht a bhaineann le cúrsaí geilleagracha ó shin i leith.

Leantar le héagsúlú an mhargaidh dhomhanda
I dtéarmaí na n-earnálacha ar fad, tá bia na hÉireann ar an onnmhaire
is láidre atá againn (bhí luach tuairim is €10.5bn ag onnmhairí bia
na hÉireann in 2016), ó thaobh cúrsaí fáis de áfach, ba í an Earnáil
Bogearra Trádáilte Idirnáisiúnta ab fhearr a chruthaigh, inar léiríodh
fás 20% san earnáil sin ar fhigiúirí 2015.

Is mian linn punanna margaidh níos cothroime a chur i dtoll a chéile,
chun cur le gnóthaí na hÉireann agus na gnóthaí sin a choinneáil, agus
5

RÉAMHRÁ AN PHRÍOMHOIFIGIGH FEIDHMIÚCHÁIN

a aimsiú agus le 420 gnó a bhunú thar lear, ina raibh 189 díobh sin
sna margaí leis an acmhainn fáis ab airde. Le linn 2016, rinne 69
gcomhlacht a n-onnmhairí a leathnú den chéad uair ar Mhargadh nua
leis an Acmhainn Fáis ab airde, ina ndearnadh conarthaí de bhreis ar
€25,000 a bhaint amach.

cuidiú leo cion brabúsach den mhargadh a bhaint amach sna margaí
idirnáisiúnta ilghnéitheacha, nua.
Bhí 2016 ar an mbliain dheireanach dár straitéis ‘Driving Enterprise,
Delivering Jobs 2014-2016’ agus táim thar a bheith sásta le mar a
cuireadh an straitéis rathúil trí bliana i gcrích.

Mar fhreagra ar chinneadh reifreann na Breataine, rinneamar líon na
misean tráchtála a dhúbailt i Ráithe 3 agus 4. Rinneadh 196 mhisean
tráchtála agus imeacht faisnéise thar lear ina iomláine a reáchtáil in
2016, inar áiríodh 31 misean tráchtála faoi cheannaireacht airí Rialtais.

Le linn 2016, d’oibrigh ár bhfoireann go dian ag baile agus thar
lear agus bhí an-rath ar a gcuid oibre i dtaca le gach ceann de
phríomhghnéithe na straitéise, i dtaca le Tús, Nuáil agus Scálú ach go
mór mhór.

D’fhonn próifíliú ar dhéanamh ar na heiseamláir ratha sna margaí
domhanda, rinneamar ár bhfeachtas ‘Uaillmhéine Domhanda’ a
sheoladh le linn 2016, chun ceannairí gnó a spreagadh i dtreo na
margaí nua idirnáisiúnta. Leanfar leis an bhfeachtas teachtaireachta
ilmheán in 2017.

TÚS: Thacaíomar le 229 dtionscnamh nuathionscanta a bhunú
thar réimse earnálacha a bhí dírithe ar an margadh idirnáisiúnta,
ina ndéanfar os cionn 1,500 post a chruthú as seo go ceann trí
bliana. Leanamar lenár bhfócas ar fhoinsí sonracha na dtionscnamh
nuathionscanta agus thugamar tacaíocht do 63 thionscnamh
nuathionscanta a bhí faoi stiúradh ban in 2016, agus thacaíomar le 15
Seach-Chuideachta Taighde Ardacmhainne chomh maith, an leibhéal
ab airde riamh go dtí seo.

An fháil ar mhaoiniú cuí a chinntiú ar mhaithe le gnóthaí
a fhás

NUÁIL: Le linn 2016, chuidíomar le gníomhaíocht nuála a spreagadh
i gcúrsaí gnó, inar díríodh go dian ar acmhainn nuála ár gcliaint a
neartú. Ciallaítear leis sin, gur fearr a bheidh ar a gcumas a gcuid táirgí
agus seirbhísí a dhifriú ar na margaí domhanda agus a liachtaí deascéal a bhí le hinsint ag gnóthaí na hÉireann le linn 2016, mar thoradh
ar na figiúirí onnmhaire.

Tá an fháil ar chaipiteal cuí agus leordhóthanach ina ghné
ríthábhachtach d’aon chóras forbartha gnó, chun straitéisí fáis
idirnáisiúnta a mhaoiniú. Le linn 2016, rinne cistí caipitil fiontair 137
n-infheistíocht i gcomhlachtaí na hÉireann, faoi Scéim Caipitil Fiontair
agus Síl Fhiontraíocht Éireann, ina ndearnadh €67 milliún ina iomláine
a infheistiú. Cuireadh an tacaíocht sin ar fáil do chomhlachtaí inar
áiríodh réimse leathan gnóthaí, idir chomhlachtaí nuathionscanta agus
chomhlachtaí móra ilnáisiúnta Éireannacha.

Trí rannpháirtíocht na hÉireann sa togra ‘Fís 2020’ (Clár Nuála agus
Taighde an AE, dar luach €75bn), faoi cheannaireacht Fiontraíocht
Éireann, cuidíodh le Gnóthaí Beaga agus Meán mhéide (SME)
€36m maoiniú le cois a aimsiú le linn 2016, inar cuireadh go mór le
hinfheistíocht a raibh géarghá leis a chur ar fáil dár gcliaint sna réimsí
Nuála agus Taighde.

Ag breathnú i dtreo margaí nua
Ag breathnú romhainn, tá sé beartaithe againn tógáil ar an dul chun
cinn suntasach a rinneadh le linn 2016, trínár straitéis nua ‘Build
Scale, Expand Reach 2017-2020’ a sheoladh. Is í seo an straitéis is
uaillmhianaí ó thaobh éagsúlú margaidh de a cuireadh i dtoll a chéile

SCÁLÚ: Le linn 2016, leanamar ag cabhrú le comhlachtaí na hÉireann
a sciar den mhargadh a leathnú, trí chomhoibriú go dlúth lenár
bhfoirne sna margaí domhanda. Chuidíomar le 1,194 chonradh nua
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d’fhiontair na hÉireann riamh. Tá mar mhian againn
margaí domhanda chomhlachtaí na hÉireann a
leathnú, ní i ndearbhthéarmaí amháin ach, níos
tábhachtaí fós, athrú straitéiseach a dhéanamh ar
cheann scríbe onnmhairí na hÉireann, trí éagsúlú
a dhéanamh ar phunann mhargadh onnmhairí na
hÉireann agus trí athrú ó bhonn a chur i gcrích ar
lorg onnmhaire na hÉireann.
Trí chomhoibriú le bonn láidir de chomhlachtaí
na hÉireann, faoi cheannairí dea-rialaithe le taithí
thráchtála agus a bhfuil cuntas teiste maith le fáil
maidir lena gcuid táirgí ar na margaí domhanda,
creidimid go bhfuil fiontair na hÉireann deabhunaithe chun tógáil ar an dul chun cinn suntasach
a rinneadh le blianta beaga anuas agus chun
gnóthachain a bhaint amach san am atá amach
romhainn.
Caithfimid a bheith aireach áfach, go mór
mhór ó thaobh na timpeallachta geopholaitiúla
neamhchinnte atá le sárú againn.
Ciallaítear leis sin, go leanfar ar aghaidh ag
comhoibriú le páirtithe leasmhara réigiúnacha, ar
fud ocht réigiún ainmnithe, chun leas a bhaint as
láidreachtaí dúchasacha gach réigiúin, ar mhaithe le
borradh agus fás a chur faoi chúrsaí gnó, chun go
mbainfidh réigiúin na hÉireann ar fad tairbhe as an
bhfás in earnáil dhúchasach ghnó na tíre.
Leanfaimid ar aghaidh ag comhoibriú lenár
gcomhghleacaithe sna hearnálacha gnó agus
taighde araon in Éirinn, chun ceangal a dhéanamh
idir Fiontair Bheaga agus Mheánmhéide (SME) na
hÉireann agus na comhlachtaí ilnáisiúnta agus chun

comhoibriú a spreagadh idir institiúidí taighde agus
úinéirí gnó, d’fhonn scálú a dhéanamh ar líon níos
mó comhlachtaí réigiúnacha.
Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh lenár
gcomhghleacaithe inár máthair-roinn, an Roinn Post,
Fiontar agus Nuálaíochta, as a gcuid tacaíochta
leanúnaí ríthábhachtaí. Ba mhaith liom buíochas a
ghlacadh le Bord Fhiontraíocht Éireann as a dtreoir
straitéiseach agus a n-ionchur luachmhar i dtaca
le forbairt straitéis Fhiontraíocht Éireann 20172020, agus as a bhfeidhm thábhachtach i leith rialú
corparáide na heagraíochta sin.
Mar chríoch, ba mhaith liom aitheantas a thabhairt
don obair a rinne mo chomhghleacaithe i
bhFiontraíocht Éireann, arb iad ba chionsiocair leis
na torthaí a baineadh amach in 2016 agus le linn
tréimhse na Straitéise 2014-2016.
Tá tús curtha leis an straitéis ‘Build Scale, Expand
Reach 2017-2020’. De réir mar a leantar ar aghaidh
leis an bplé ar cheist an Bhreatimeachta, táim ag
súil go mór le comhoibriú le Bord agus le foireann
Fhiontraíocht Éireann, chun na spriocanna atá luaite
sa straitéis seo a bhaint amach agus chun rath ar
bhonn domhanda a chinntiú dár gcliaint.

Julie Sinnamon
An Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Fiontraíocht Éireann
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“Is mian linn punanna
margaidh níos
cothroime a chur i
dtoll a chéile, chun cur
le gnóthaí na hÉireann
agus na gnóthaí sin a
choinneáil, agus cuidiú
leo cion brabúsach
den mhargadh a
bhaint amach sna
margaí idirnáisiúnta
ilghnéitheacha, nua”

NA BUAICPHOINTÍ 2016
Cliantchuideachtaí Fhiontraíocht Éireann

201,108

duine fostaithe ag deireadh
na bliana 2016

9,117

post glan cruthaithe
nuair a dhéanfar na poist
a cailleadh a chur san
áireamh

65%

d’fhostaíocht cliaint
lasmuigh de Bhaile
Átha Cliath

€24.97bn

caiteachais i ngeilleagar na hÉireann

ag tacú le beagnach

375,000

post a chruthú (fostaíocht dhíreach agus
neamhdhíreach)

€100k +

€42.4bn
i ndíolacháin na
gcliantchuideachtaí

ina raibh onnmhairí ar

€21.6bn
(51%) díobh

140

€1m +

cliantchudeachta ag gabháil
do thionscadail forbartha
agus taighde dar luach €1m in
aghaidh na bliana nó níos mó

950

€100k +

cliantchuideachta ag gabháil
do thionscadail forbartha agus
taighde mhóra dar luach €100k
in aghaidh na bliana nó níos mó€1m +

ardú

6%

ar leibhéil na ndíolachán
onnmhaire in 2015

FÁS

ar chúrsaí onnmhaire le sonrú
sna hearnálacha ar fad
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Rinne Fiontraíocht Éireann

€103m

a infheistiú, ar mhaithe le
gníomhaíocht forbartha agus
taighde i gcuideachtaí a athrú
ó bhonn, inar tacaíodh leis an
gcomhoibriú idir Institiúidí
Ardoideachais agus an tionscal
féin agus ina ndearnadh taighde a
mhaoinítear go poiblí a thráchtálú

NA BUAICPHOINTÍ 2016

Rinneadh

Rinneamar

maoiniú ina iomláine
a chur ar fáil do chistí
a bunaíodh faoi na
sceimeanna caipitil
fiontair agus síl

a infheistiú i dtaca
le hacmhainn
ceannaireachta a neartú
i bhfiontraíocht na
hÉireann

€1.8bn

Rinne Caipiteal Fiontair
agus Gnáthscaireanna
Fhiontraíocht Éireann

€85m
a infheistiú in 2016

€26m

Dámhachtainí idirnáisiúnta ambasadóra mac léinn – Farmleigh 2016

Chomh maith le tacaíocht a thabhairt do ghnóthaí Éireannacha;
• Rinne Fiontraíocht Éireann iarracht mhór anuraidh Éire a chur
chun cinn mar ionad barrfeabhais d’oideachas idirnáisiúnta faoin
mbranda Education in Ireland, go mór mhór i gcomhthéacs
neamhchinnteacht an Bhreatimeachta sa Ríocht Aontaithe agus i
gcomhthéacs na n-athruithe polaitiúla i Stáit Aontaithe Mheiriceá.

Ghlac

1,419

Is margadh ríthábhachtach í an India i measc roinnt mhaith dár
gcliaint ardoideachais. Tháinig ardú 30% ar an meán ar fud na
hearnála ar líon na n-iarratas mac léinn iarchéime as an India a
fuarthas anuraidh. Tháinig ardú 15% ar líon na n-iarratas ó mhic léinn
na Síne. Tá Éire ar an seachtú háit is mó a bhfuil gean uirthi mar
cheann scríbe ardoideachais do mhic léinn Mheiriceá Thuaidh agus
d’éirigh le hÉire a háit a choinneáil anuraidh. Bhí ráta fáis ioncaim
23% in Éirinn in 2016. Mar thír Eorpach, ina labhraítear Béarla, le
ráta ard domhanda sábháilteachta agus síochána, bíonn dearcadh
fabhrach ag institiúidí ardoideachais Mheiriceá Thuaidh i leith na
hÉireann, mar a bhíonn amhlaidh leis na mic léinn ar mian leo ceann
scríbe Eorpach a roghnú chun staidéar a dhéanamh thar lear.

mbainisteoir agus
príomhoifigeach
feidhmiúcháin páirt i gcláir
fhorbartha bainistíochta
fhiontraíocht Éireann
Ghlac

Tá

€491m
ina iomláine faoi
bhainistíocht na gcistí
a bunaíodh faoin scéim
caipitil forbartha

569

mbainisteoir páirt i gcláir
shuntasacha agus ghlac

• Rinne Fiontraíocht Éireann infheistíocht dhíreach choigríche a
mhealladh chun na hÉireann: inar tacaíodh le tionscadail úrnua
amhail Slane Castle Whiskey (SAM) agus inar cuireadh tacaíochtaí
suntasacha ar fáil don chomhlacht Nutricia (Cill Mhantáin agus
Maigh Chromtha) agus do Kerry Group Services. Thacaigh
Fiontraíocht Éireann le tionscadail idirnáisiúnta eile in Éirinn don
chomhlacht Deerland (SAM) agus do TAFC Manufacturing (An
Ríocht Aontaithe).

850

bainisteoir páirt i gcláir
rannpháirtíochta ghairide

9

TÚS
START

Thacaigh Fiontraíocht Éireann
le huaillmhian 229 gcomhlacht
nuathionscanta in 2016:
START

START

START

START

START

101 Thionscnamh Nuathionscanta
Ardacmhainne nua (HPSUs), ina
mbeartaítear go gcruthófar 1,500
post nua faoi 2019
Rinneadh €50,000 infheistíochta
a cheadú do 128 ngnó luathchéime ar leith trí shraith glaonna
Ciste Túis Iomaíoch
Rinneadh gorlann do
thionscnaimh nuathionscanta
a oscailt sa tionscal spáis
a bhfuil mar sprioc léi 25
chomhlacht nuathionscanta nua
a bhunú san earnáil spáis thar 5
bliana. Féadfaidh comhlachtaí
nuathionscanta leas a bhaint as
€50,000 tacaíochta, atá comhmhaoinithe ag Gníomhaireacht
Spáis na hEorpa
Tacaíodh le 63 thionscnamh
nuathionscanta faoi
cheannaireacht ban
Infheistíodh i 33 fhiontraí thar lear

INFHEISTÍOCHT
CEADAITHE DO

101

START

THIONSCNAMH
NUATHIONSCANTA
ARDACMHAINNE

— An Ciste Fiontair Act V: Rinneadh ciste
dar luach €83m a infheistiú i gcomhlachtaí
teicneolaíochta in Éirinn go príomha.

48%

— An Ciste Fiontair University Bridge: Ciste
dar luach €60m inar díríodh ar thaighde
Ollscoil-bhunaithe a thráchtálú ar fud na
hÉireann.

DÍOBH LONNAITHE
LASMUIGH DE BHAILE
ÁTHA CLIATH

— An Ciste Fiontair Frontline II: Ciste dar
luach €60m inar díríodh ar chomhlachtaí
luath-chéime B2B.

TACAÍOCHT DO

19

— An Ciste Eolaíochta Beatha Seroba III:
Ciste dar luach €94m inar díríodh ar
chomhlachtaí bith-teicneolaíochta agus
feiste leighis.

HPSU ARNA STIÚRADH AG
FIONTRAITHE MNÁ
TACAÍOCHT DO

16

— An Ciste European Angels: Ciste dar luach
€20m ina ndírítear ar chomhinfheistíocht le
haingil ghnó chláraithe chun infheistíocht
chaipitil a ghiaráil i gcomhlachtaí luathchéime ar bhonn níos téagartha.

HPSU ARNA STIÚRADH AG
FIONTRAITHE THAR LEAR

15

START

MHAC-CHUIDEACHTA
ARDACMHAINNE AG EASCAIRT
AS TAIGHDE ACADÚIL
10

Rinneadh sé chiste nuabhunaithe a sheoladh
faoin Scéim Caipitil Fiontair agus Síl (20132018) in 2016, ina ndearnadh cistí sa bhreis
dar luach €330m a chur ar fáil le haghaidh
infheistíochta i gcomhlachtaí na hÉireann.

HBAN – Mar thoradh ar Líonra Aingeal
Gnó Halo, rinneadh €12.1m a infheistiú
i gcomhlachtaí luath-chéime agus i
dtionscnaimh nuathionscanta in Éirinn, inar
cuimsíodh 42 togra ar leith (€13.5m ar 50
togra ar fud na hÉireann), inar áiríodh DiaNia,
Wicklow Wolf, Rubicoin agus Signum Surgical.

TÚS

START

START

START

Tacaíodh le hocht bPlean Gníomhaíochta
Réigiúnach do Phoist a fhorbairt agus a chur
i bhfeidhm, inar díríodh ar chomhoibriú a
ghríosú agus inar baineadh úsáid as láidreachtaí
réigiúnacha chun cur le marthanas agus le
rathúlacht na dtionscnamh nuathionscanta; ar
mhaithe le feidhmíocht scálaithe a fheabhsú agus
le hInfheistíocht Dhíreach Eachtrach a mhealladh.
Rinneadh os cionn €8.3m maoiniú ina iomláine a
cheadú chun shíneadh a chur le hIonaid Gorlainne
Gnó Campais ag Institiúid Teicneolaíochta Áth
Luain, Institiúid Teicneolaíochta na GaillimheMaigh Eo (Campas na Gaillimhe) agus ag Institiúid
Teicneolaíochta Phort Láirge.
Fógraíodh €5m maoiniú do 48 dtionscadal
chun poist nua a chruthú ar bhonn áitiúil agus
réigiúnach, trí Thionscnamh Fiontair Pobail nua
agus trí Chiste Comhoibrithe Iomaíoch d’Oifigí
Fiontair Áitiúil a bhunú.		

START

START

START

START

Leanadh ar aghaidh le hoiliúint a chur ar
fáil d’fhoireann 31 Oifig Fiontair Áitiúil chun
comhsheasmhacht seirbhíse a fheabhsú dá 6,846
chliant ar bhonn náisiúnta.
Comhoibríodh leis an líonra Oifigí Fiontair Áitiúil
chun comórtas Sárfhiontraí Óg na hÉireann
(IBYE) a chomhordú, inar mealladh os cionn
1,842 iontráil, le 400 duine ag glacadh páirt i
ngrodchúrsaí gnó agus inar éirigh le 180 díobh sin
maoiniú infheistíochta a bhaint amach.
D’éirigh le 40 comhlacht dul ar aghaidh ó na
comórtais a reáchtáil na hOifigí Fiontair Áitiúil i
bpunann Fhiontraíocht Éireann, inar ainmníodh 35
díobh sin ina gcliaint HPSU.
Reáchtáladh scéim iomaíoch dar luach €3m chun
tionscnamh píolóta a bhunú d’fhonn tacaíocht a
thabhairt do líon luasairí réigiúnacha lasmuigh de
Bhaile Átha Cliath.

Bhí 63 de na 229 dtionscnamh nuathionscanta (os cionn 27%) a fuair tacaíocht in 2016, faoi cheannaireacht ban. Ag spreagadh
uaillmhéine: Rinne Fiontraíocht Éireann agus Network Ireland sraith náisiúnta taispeántais taistil saor in aisce a reáchtáil d’fhiontraithe
ban ó Bhealtaine go mí Iúil 2016. Bhí mar aidhm leis na taispeántais, dar le Julie Sinnamon, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Fhiontraíocht Éireann, spreagadh a thabhairt d’fhiontraithe ban nó dóibhsean a raibh sé ar intinn acu gnó a bhunú, a bheith ní
b’uaillmhianaí lena bpleananna i dtaca le fás agus rath an ghnó. Ina cuideachta sa ghrianghraf a glacadh ag seoladh an taispeántais
taistil Fuelling Ambition, bhí Deirdre Waldron, Network Ireland (ar chlé) agus Siobhan Byrne Learat ó Adams & Butler.
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D’éirigh leis an eagraíocht Code Institute, cliant
HPSU san earnáil Oideachais Teicneolaíochta,
infheistíocht dar luach €500,000 a dhaingniú ó
Kernel Capital agus ó Fhiontraíocht Éireann I mí
Iúil 2016. (ó chlé) Joe Healy, Bainisteoir Roinne
HPSU, Fiontraíocht Éireann; Anthony Quigley,
Comhbhunaitheoir, Code Institute agus Helen Norris,
Kernel Capital.

Ionadaithe na 300 comhlacht nuathionscanta
a ghlac páirt i Lá an Infheisteora a reáchtáil
Fiontraíocht Éireann I gCaisleán Bhaile Átha
Cliath an 10 Feabhra 2016.

NUÁIL
INNOVATE

Ag tacú le nuálaíocht faoi stiúir
an mhargaidh, rinneamar

INNOVATE

INNOVATE

INNOVATE

78 n-infheistíocht Forbartha
agus Taighde dar luach
os cionn €100k do
chliantchuideachtaí a cheadú.
Bhí 950 cliantchuideachta
rannpháirteach i dtionscadail
Forbartha agus Taighde le
caiteachas bliantúil d’os cionn
€100k.
Bhí 140 cliant ar an leibhéal
ab uachtaraí rannpháirteach
i dtionscadail Forbartha agus
Taighde le hos cionn €1m
infheistíochta in aghaidh na
bliana.

1,036
THIONSCADAL COMHOIBRITHE
IDIR COMHLACHTAÍ
AGUS ARDOIDEACHAS A
THAIFEADADH, INAR ÁIRÍODH

372

Tá Fiontraíocht Éireann i gceannas
ar rannpháirtíocht rathúil na
hÉireann sa togra Fís 2020, clár
taighde, forbartha agus nuálaíochta
an AE
INNOVATE

INNOVATE

THIONSCADAL LE GATEWAYS
TECHNOLOGY A CHEADÚ
AG NA HINSTITIÚIDÍ
TEICNEOLAÍOCHTA

594

DEARBHÁN NUÁLAÍOCHTA A
FHUASCAILT CHUN DUL I NGLEIC
LE FADHBANNA BEAGA GNÓ
INNOVATE

70

COMHPHÁIRTÍOCHT
NUÁLAÍOCHTA IDIR COMHLACHTAÍ
AGUS INSTITIÚIDÍ ARDOIDEACHAIS
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D’éirigh le comhlachtaí agus le
hinstitiúidí acadúla na hÉireann
€156m maoiniú de chuid Fís 2020 a
aimsiú in 2016, ina ndearnadh €36m a
leithdháileadh ar Fhiontair Bheaga agus
Mheánmhéide (SME) na hÉireann.
D’éirigh le 17 SME os cionn €17m a
aimsiú in 2016 ó Ionstraim SME Fhís
2020. D’éirigh le SME amháin €4m a
aimsiú agus le seacht bhfiontar eile
€1.3m an ceann a aimsiú. Fuair na hocht
bhfiontar eile €50,000 an ceann chun
an anailís a rinneadh ar a dtogra gnó
nuálaíochta a chur chun cinn. Éire an tír
is fearr san Eoraip ar éirigh léi i dtaobh
Ionstraim SME Fhís 2020 le ráta ratha
16% i gcomparáid leis an ráta ratha 6% sa
chuid eile den Eoraip.
Comhordaímid rannpháirteacht na
hÉireann i nGníomhaireacht Spáis na
hEorpa (ESA) freisin. In 2016, d’éirigh
le 30 cuideachta as Éirinn conarthaí a
bhaint amach le ESA arbh fhiú €12.5m
iad le tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann.

NUÁIL

Chun an leas is fearr is
féidir a bhaint taighde
pobalbhunaithe a thráchtálú,
rinneamar
INNOVATE

INNOVATE

INNOVATE

INNOVATE

Céim 3 den Tionscnamh
Neartaithe Aistrithe
Teicneolaíochta a cheadú, inar
coinníodh an acmhainn tráchtála
sna hEagraíochtaí Feidhmithe
Taighde. Déanfar €34.5m a
infheistiú as seo go ceann cúig
bliana.

Ag tógáil ar ár n-acmhainn
bainistíochta nuála, rinneamar
INNOVATE

INNOVATE

Dhá thionscnamh ar leith a fhorbairt do
chliaint HPSU:
— An clár SPRINT a forbraíodh do
chomhlachtaí luath-chéime chun
cuidiú leo a dtáirgí/margadh a chur
in oiriúint agus a ngnóthaí a fháil faoi
réir d’infheisteoirí in achair ama ní ba
ghairide.

Infheistíocht i 15 mhacchuideachta Ardacmhainne ó
thaighde acadúil.
Tacaíocht a thabhairt i dtaca le
102 theicneolaíochtaí tráchtála
luachmhara a aistriú chuig
comhlachtaí in Éirinn.
An Prótacal Náisiúnta
IP 2016 a uasdátú. A
rinne Knowledge Transfer
Ireland (KTI) a dhréachtú
tar éis próiseas forleathan
comhairliúcháin agus a rinne
an DJEI a sheoladh, is creat é
an prótacal do chomhlachtaí
agus d’Eagraíochtaí Feidhmithe
Taighde maidir le noirm i dtaca
le comhaontuithe IP a bhaineann
le cúrsaí taighde.

Tacaíocht a thabhairt do 109
mbainisteoir as 30 comhlacht chun ár
gclár Innovation 4 Growth a thabhairt
chun críche chun cur lena n-acmhainn
bainistíochta nuála.

— An Fóram Bhunaitheoirí HPSU
chun cuidiú le HPSU ar éirigh leo
infheistíocht a aimsiú, €1m+ a
bhaint amach in achair ama ní ba
ghairide. Tá os cionn 100 comhlacht
rannpháirteach sa togra faoi láthair.
INNOVATE

Ár Scrúdú Sláinte Nuála (IHC) a leathnú
chuig 19 dtír Eorpach. Déanfaidh na
sonraí IHC léargas le cois a thabhairt ar
stádas ‘sláinte nuála’ cliantchuideachtaí,
chomh maith le comparáid a dhéanamh
idir comhlachtaí na hÉireann agus a
macasamhla Eorpacha. Cuireann an
IHC le cáil Fhiontraíocht Éireann mar
cheannaire Córais Nuálaíochta ar
leibhéal Eorpach.
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Bunaíodh Meat Technology Ireland (MTI), bonn nuálaíochta agus taighde
straitéiseach i bpróiseáil mairteola agus caoireola in Éirinn in 2016. Is
tionscnamh nua é MTI atá á stiúradh ag an tionscal le maoiniú suntasach ó
Fhiontraíocht Éireann, a chruthóidh ‘ionad ilfhreastail’ do thaighde próiseála
feola agus teicneolaíochta. Sa ghrianghraf a glacadh ag seoladh MTI (ó chlé)
tá Michael Creed, T.D., An tAire Talmhaíochta, Bia agus Mara le John Malone,
Cathaoirleach Meat Technology Ireland, Cathaoirleach IBEC, Philip Carroll, An
tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta, Mary Mitchell O’Connor T.D., An tOllamh
Gerry Boyle, Stiúrthóir Teagasc, Julie Sinnamon, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Fhiontraíocht Éireann agus An Dr Noel Cawley, Cathaoirleach Teagasc.

Fuair ocht dtionscnóir an deis an
gcuid nuálaíochtaí a chur faoi bhráid
infheisteoirí tríd an imeacht Big
Ideas 2016, a d’eagraigh Fiontraíocht
Éireann. D’fhreastail os cionn 225
infheisteoir ionchasacha ar an imeacht
a reáchtáladh san Helix, le 312 duine
sa bhreis ag leanúint an imeachta ar
líne.

John Halligan, T.D., An tAire Post, Fiontar
agus Nuálaíochta, Gearóid Mooney,
Fiontraíocht Éireann, an Bainisteoir Roinne
le haghaidh Taighde agus Nuálaíochta
agus An Dr Alison Campbell, Stiúrthóir
Knowledge Transfer Ireland agus fógra á
dhéanamh acu i dtaobh an Tionscnaimh
Neartaithe Aistrithe Teicneolaíochta.

SCÁLA
SCALE

Chun fáil chuí ar mhaoiniú ar
scála cuí a chinntiú do chliaint,
rinneamar

Ag cur le huaillmhian agus le hacmhainn bainistíochta agus
ceannaireachta a fhorbairt, rinneamar
SCALE

SCALE

SCALE

SCALE

Maoiniú cothromais dhírigh
a chur ar fáil do thaighde
agus forbairt, d’oiliúint agus
do leathnú: Thacaigh na
hinfheistíochtaí acmhainne a
cheadaigh Fiontraíocht Éireann
le 8,409 gceangaltas poist a
chruthú agus bhí luach €725m
leis na hinfheistíochtaí cliaint a
raibh baint acu le hinfheistíocht
Fhiontraíocht Éireann.
Rinne na cistí a fuair tacaíocht
ó Fhiontraíocht Éireann os
cionn €65m a infheistiú i
gcomhlachtaí meánmhéide na
hÉireann tríd an Scéim Caipitil
Forbartha.

SCALE

SCALE

SCALE

Na príomhchláir na huirlisí, na teicnící agus an uaillmhian a chur ar fáil do 569
mbainisteoir as 273 chomhlacht.
Cuireadh tús leis an gclár Leadership 4 Growth, a reáchtáladh i gcomhpháirtíocht
le IESE, le 28 gcomhlacht rannpháirteach a bhí dírithe ar phlean fáis a fhorbairt chun
scálú a chur chun cinn ina ngnóthaí féin.
Cheadaigh na cláir ghearra do 850 bainisteoir as 480 comhlacht forbairt
bainistíochta a dhéanamh ar phríomh-théamaí amhail tallann a mhealladh agus a
choinneáil, nuálaíocht agus taighde agus Forbairt, oibríochtaí barrfeabhais, maoiniú
le haghaidh fáis agus an clár Excel at Selling.
Meantóirí - daoine gairmiúla le taithí i gcúrsaí gnó –a shannadh chun oibriú
le ceannairí sinsearacha i 412 chliantchuideachta chun cuidiú leo díriú ar na
príomhdhúshláin ina gcuid gnóthaí féin.
An clár Go Global 4 Growth a chur in ionad an chláir Platform 4 Growth, a cuireadh
ar fáil i gcomhpháirtíocht le hOllscoil Chathair Bhaile Átha Cliath (DCU). Tá an
clár dírithe ar na foirne Fiontar Beaga agus Meánmhéide (SME) is uaillmhianaí ina
n-áirítear na hearnálacha ar fad, ina dtabharfar tacaíocht d’os cionn 80 cliant SME
a bhfeidhmeanna gnó a chur in oiriúint d’fhás domhanda faoi dheireadh na bliana
2019.

Rinne Voxpro fógra i mí na
Samhna, 2016, i leith 400 post
a chruthú agus leathnú ar a
ngnó i mBaile Átha Cliath,
le hoifig nua suaitheanta i
gceantar na nDugaí chun
tacú lena gcomhpháirtithe
teicneolaíochta. Ó chlé:
Leo McAdams, Fiontraíocht
Éireann, Linda Kiely Voxpro,
An tAire Mary Mitchell
O’Connor, T.D., Dan Kiely
Voxpro agus An tAire Simon
Coveney T.D.
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SCÁLA

SCALE

Déanann an Clár Díolacháin Idirnáisiúnta
acmhainn idirnáisiúnta margaíochta
agus díolacháin na gcomhlachtaí
rannpháirteacha a fhorbairt ar bhonn
leanúnach. Bhí an clár dírithe ar éagsúlú
margaidh i bhfianaise na ndúshlán a
chruthaigh Breatimeacht.

Ag bróicéireacht teacht i láthair,
rinneamar
SCALE

SCALE

Ag cur iomaíochas chun cinn,
rinneamar
SCALE

Maoiniú a cheadú do 95 chomhlacht ar
mhaithe le táirgiúlacht, brabúsacht agus
dea-chleachtas timpeallachta a fheabhsú
lenár dtairiscintí gnó Lean and Green.

SCALE

SCALE

7,582 cliant-ceannaitheoir a chur in
aithne dá chéile.
891 cheannaitheoir idirnáisiúnta a
thabhairt chun na tíre trí imeachtaí a
reáchtáil amhail an mórthaispeántas
ceardaíochta agus earraí tomhaltóra
Showcase Ireland.
Teacht i láthair do 225 chliant chun
deiseanna a thabhairt dóibh teagmháil a
dhéanamh le comhlachtaí ilnáisiúnta trínár
dtionscnamh Global Sourcing.
63 teacht i láthair a eagrú idir Fiontair
Beaga agus Mheánmhéide agus earnáil
phoiblí na hÉireann; rinneadh 23
chonradh soláthair poiblí na hÉireann a
shíniú le hionchur ó Fhiontraíocht Éireann,
inar baineadh an leas ab fhear ab fhéidir
as caiteachas caipitil stáit.

I láthair ag an Misean Infheistíochta
agus Trádála ar Fhoinsiú Áitiúil
do Mhargaí Domhanda a
reáchtáil Fiontraíocht Éireann
i gcomhpháirtíocht le hÚdarás
Forbartha Tionscail Éireann, i
bPáirc Thuamhan i Luimneach,
an 2 Meitheamh, 2016, bhí Kevin
Sherry, Stiúrthóir Feidhmiúcháin,
Fiontraíocht Éireann, Mary
Mitchell O’Connor, T.D., An tAire
Post, Fiontar agus Nuálaíochta
agus Mary Buckley, Stiúrthóir
Feidhmiúcháin, Údarás Forbartha
Tionscail Éireann.

Rinneadh an t-ionad taighde próiseála ba nua-aimseartha a
oscailt i mBaile Átha Cliath an 15 Feabhra 2016, inar cruthaíodh
100 post nua. Le tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann, is nuálaí é an
APC i dtaca le próisis taighde a réiteach do thionscal na ndrugaí,
ina gcuidítear le cliaint ar fud an domhain an fhorbairt ar a gcógas
leighis a luathú i réimse leathan coinníollacha ina n-áirítear ailse
agus HIV.
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IDIRNÁISIÚNÚ

DE RÉIR EARNÁLA

Ag tacú le comhlachtaí na hÉireann
a idirnáisiúnú

BIA

€10.486bn

+1%

(49% D’ONNMHAIRÍ)

Díolacháin onnmhaire dar luach €21.6bn, an leibhéal ab
airde a taifeadadh go dtí seo.

EOLAÍOCHTAÍ BEATHA, INNEALTÓIREACHT,
CLÓ PÁIPÉIR AGUS PACÁISTIÚ,
LEICTREONAIS & CLEANTECH

Rinneadh 1,194 chonradh a dhaingniú thar lear, le cabhair ó
Fhiontraíocht Éireann.
Rinne 420 comhlacht láithreacha nua a bhunú thar lear.

€3.86bn

Bhí luach €4.2bn ag onnmhairí chuig an limistéar Euro (an
dara margadh is mó d’onnmhairí na hÉireann).

TÓGÁIL, ADHMAD AGUS
MIONDÍOL TOMHALTÓRA

+10%

(18% OF EXPORTS)

€2.92bn

Rinneadh 196 misean trádála agus imeachtaí faisnéise a
reáchtáil, inar áiríodh 31 díobh sin a bhí faoi cheannaireacht
airí Rialtais.

+8%

(13% D’ONNMHAIRÍ)

BOGEARRAÍ A THRÁDÁILTEAR
GO hIDIRNÁISIÚNTA

Bhí teagmháil mhór ag 660 comhlacht luath-chéime nó
réamh-onnmhaire lenár Roinn Onnmhairí Ionchasacha.

€2.19bn

Rinneadh 140 deontas a cheadú d’idirnáisiúnú, do rochtain
margaidh, d’athbhreithniú margaidh agus do naisc ghnó.

+20%

(10% D’ONNMHAIRÍ)

SEIRBHÍSÍ A THRÁDÁILTEAR GO
hIDIRNÁISIÚNTA

Rinneadh 25 luasaire gnó a cheapadh chun cuidiú le
comhlachtaí an margadh a aimsiú go mear.

€2.14bn

+12%

(10% D’ONNMHAIRÍ)

IOMLÁN

€21.6bn
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+6%

IDIRNÁISIÚNÚ

ONNMHAIRÍ CLIANT
2016 DE RÉIR CRÍCHE
AN RÍOCHT AONTAITHE

TUAISCEART NA hEORPA

€7.55bn

€4.28bn

35% D’ONNMHAIRÍ

20% D’ONNMHAIRÍ

+3%

+2%
NA STÁIT AONTAITHE/CEANADA

DEISCEART NA hEORPA/AN
MEANOIRTHEAR/AN AFRAIC

€3.74bn

€2.05bn

17% D’ONNMHAIRÍ

10% D’ONNMHAIRÍ

+19%

+3%

MEIRICEÁ LAIDINEACH

AN AIGÉAN CIÚIN AGUS AN ÁISE

€0.23bn

€1.82bn

1% D’ONNMHAIRÍ

8% D’ONNMHAIRÍ

+17%

+16%

LÁR/OIRTHEAR/COMHLATHAS
NA STÁT NEAMHSPLEÁCH/
AN RÚIS

€0.62bn

NEAMHSHONRAITHE

€0.48bn

3% D’ONNMHAIRÍ

-2%

2% D’ONNMHAIRÍ
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DÍOLACHÁN CHUIG ORNUA

+14%

€0.81bn
4% D’ONNMHAIRÍ

(AN BORD BAINNE TRÁTH)

-4%

LEITHDHÁILEADH CISTÍ
FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN
2016
Maoiniú d’Fhorbairt Fiontair

1
2
4

MAOINIÚ

IOMLÁN
€244m

€39m

RIARTHA THAR
CEANN TRÍÚ
PÁIRTITHE

3

1

Forbairt Chumais

€26m

2

Forbairt Acmhainne

€30m

3

Cistí Caipitil Fiontar agus Cothromas

€85m

4

Bonneagar Teicneolaíochta agus
Eolaíochta

€103m

Iomlán

€244m

An Líonra Seirbhísí Corparáide agus Cliaint

€75m
DO SHEIRBHÍSÍ
CORPARÁIDE

5
1

IOMLÁN
€358m

4

MAOINIÚ

IOMLÁN
€75m

3

€244m

2

1

Líonra Seirbhísí Cliaint

€24m

2

Líonra Oifige Thar Lear

€22m

3

Líonra Oifige Réigiúnach

€6m

4

Tacú le Nuáil agus Eolaíocht

€11m

5

Tacú le Seirbhísí Corparáide

€11m

Iomlán

€75m

d’FHORBAIRT
FIONTAIR

1
2

IOMLÁN
€39m
4

18

3

Maoiniú a Riaradh Thar Ceann Gníomhaireachtaí
Tríú Páirtithe
1

An Ciste Infheistíochta Mairteola agus
Caoireola

€0.8m

2

Ionaid Nuála Gnó

€2.2m

3

Comhairle Ceardaíochta agus Deartha na
hÉireann

€3m

4

Na hOifigí Fiontair Áitiúil

€33m

Iomlán

€39m

ENTERPRISE IRELAND ALLOCATION OF FUNDS 2015

Miondealú ar mhaoiniú do
chliantchuideachtaí de réir
réigiúin

Costas de réir Poist

Chuaigh 65% den mhaoiniú chuig réigiúin
lasmuigh de Bhaile Átha Cliath

IOMLÁN

€99.7m
AN
OIRTHUAISCEART
/AN IARTHAR

Déantar an costas de réir poist a ríomh
trí chaiteachas gníomhaireachta ina
iomláine a thógáil san áireamh don
tréimhse. Ní dhéantar ach na poist sin
amháin a cruthaíodh le linn na tréimhse
seacht mbliana agus a coinníodh ag
deireadh na tréimhse sin, a chreidiúnú
sna ríomhanna.

post nua cruthaithe
san iomlán

9,117

35%

post glan cruthaithe

AN
tIARTHUAISCEART

+5%

8
7
6

AN MEÁNIARTHAR

5

10%

4

€9.5m

€13,716

+5%

AN
tIARTHARIARTHAR

€11,167

+5%

LÁR TÍRE

+5%

€18.5m
19%

+5%
+2%

AN MEÁNIARTHAR

+6%

AN
tOIRDHEISCEART

3
AN DEISCEART
/AN OIRDHEISCEART

BAILE ÁTHA
CLIATH

AN
MEÁNOIRTHEAR

€6,681

10%

fostaíochta
lasmuigh de
Bhaile Átha
Cliath

9

AN MEÁOIRTHEAR

€9.6m

duine fostaithe
ag comhlachtaí
a fuair tacaíocht
ó Fhiontraíocht
Éireann

€7,350

€35m

10

201,108 65%

AN
tOIRTHUAISCEART

€8,140

BAILE
ÁTHA CLIATH

4%

€12,910

11
LÁR TÍRE

€12,609

€6.9m

€12,241

12

€12,799

16%

€12,354

13

AN IARTHAR

€4.3m

19,244

14

€15.6m

7%

Méadú ar fhostaíocht de réir réigiúin

+3%

2
1

Nótaí: Áirítear sa bhfigiúr seo deontais do mhaoiniú caipitil tionscail,
tacaíocht don Chiste Taighde & Forbartha agus tacaíocht don Chiste
Mairteola agus Caoireola.
Ina theannta sin, fuair cliaint atá lonnaithe i dTuaisceart Éireann agus Thar
Lear maoiniú €0.31m.

2010/16

2009/15

2008/14

2007/13

2006/12

2005/11

2004/10

2003/09

2002/08

2001/07

AN DEISCEART

Foinse: An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta: Ríomhanna
Costais de réir Poist
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+5%

Foinse: An Suirbhé Fostaíochta Bliantúil a rinne an Roinn Post,
Fiontar agus Nuálaíochta.

MAOINIÚ AGUS
INFHEISTÍOCHT
Tacaíocht d’earnáil caipitil fiontair na hÉireann

Na hinfheistíochtaí Cothromais Dhírigh
a áirítear i gciste Cothromais Dhírigh
Fhiontraíocht Éireann

Trí fháil ar chaipiteal riosca do chliaint a chinntiú, trí Fhiontraíocht
Éireann, rinne Rialtais leanúnacha infheistiú in earnáil caipitil fiontair na
hÉireann le hos cionn 20 bliain.

Nuair a dhéanaimid infheistíochtaí díreacha i gcomhlachtaí fáis agus
i gcomhlachtaí nuathionscanta, is í an straitéis a bhíonn againn bun
cothromais a thógáil mar mhalairt ar mhaoiniú. Cé gur chun críche
fiontraíocht a fhorbairt agus poist a chruthú a dhéanann Fiontraíocht
Éireann infheistíochtaí, cinntíonn an cur chuige riosca-sochair seo,
go mbeidh tairbhe ag an Stát as sochcair ionchasacha a bhíonn ag
cuideachta.

Faoi na Scéimeanna Caipitil Fiontair agus Síl ar leith go dtí seo,
thacaíomar le 52 chiste, ina bhfuil cistí dar luach os cionn €1.8bn
faoi bhainistíocht mar thoradh air.
In 2016, rinne Fiontraíocht Éireann €54m a infheistiú i gcistí
cothromais príobháideacha agus rinneadh sé chiste nua dar
luach €330m ina n-iomláine a bhunú faoin Scéim Caipitil Fiontair
agus Síl (2013-2018).

In 2016, rinneamar infheistíochtaí Cothromais Dhírigh
luath-chéime dar luach €31.5m i 317 dtogra. Rinneadh é
sin a mheaitseáil le líon suntasach maoinithe sheachtraigh ó
infheisteoirí idirnáisiúnta agus ó infheisteoirí na tíre seo.

Rinne an Comhpháirtíocht Halo Business Angel, atá maoinithe i
bpáirt ag Fiontraíocht Éireann, €13.5m ina iomláine a infheistiú i
50 tionscnamh infheistíochta.

Tá infheistíochtaí cothromais ag Punann Cothromais Dhírigh
Fhiontraíocht Éireann i 1,529 gcliantchuideachta.

Tá cistí caipitil fáis dar luach €491m ina iomláine faoi bhainistíocht
ag trí chiste a fhaigheann tacaíocht ó Fhiontraíocht Éireann tríd
an Scéim Ciste Caipitil Forbartha. In 2016, rinneadh os cionn
€65m a infheistiú i gcomhlachtaí na hÉireann.

In 2016, rinne an punann €28.6m a ghiniúint ó scaireanna a dhíol,
ó scaireanna a fhuascailt agus ó dhíbhinní, a bhí ar chóimhéid leis
an ioncam a gineadh in 2015, inar léiríodh feidhmíocht láidir, ardú
15% ón mbliain roimhe sin.

Fuair Fiontraíocht Éireann fáltais/dáileacháin dar luach €37m in
2016.

Áiríodh Movidius, Brite:Bill agus Datahug i measc Chothromas
Díreach Fhiontraíocht Éireann a scor.

Rinneadh sé chiste idirnáisiúnta a bhunú in Éirinn go dtí seo, de
thoradh Chistí Nuála na hÉireann.
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FUNDING AND INVESTMENT

Luach a réadú trí
infheistíochtaí agus
díolacháin trádála
Infheistíonn Fiontraíocht Éireann i
ngnóthaí ar mhaithe le fiontraíocht a
fhorbairt agus poist a chruthú, go minic
ag céim an-luath nuair is mó atá riosca
ag baint leo. Ina ainneoin sin, ba bhliain
mhaith eile a bhí in 2016, ó thaobh an
ioncaim infheistíochta a rinne Roinn
Cothromais Fhiontraíocht Éireann a
ghiniúint ón bpunann infheistíochtaí
in os cionn 1,500 cliantchuideachtaí.
Rinne ciste sealúchais infheistíochta
Fhiontraíocht Éireann €28.6m ioncam
a ghiniúint in 2016. I measc na
gcomhlachtaí infheistiúcháin suntasacha
de chuid Fhiontraíocht Éireann a
fuarthas in 2016 bhí: Movidius a fuair
Intel, Electroroute a fuair Mitsubishi,
Datahug a fuair Callidus, MPStor a fuair
Sanmina agus Brite:Bill a fuair Amdocs.

Ó chlé go deas: Scott Nolan, Founders Fund; Lev Mass, Xseed Capitil; Kevin Sherry, Fiontraíocht Éireann ag Fóram Nuálaíochta &
Infheistíochta na hÉireann - Silicon Valley a bhí ar siúl i mBaile Átha Cliath Dé Máirt an 28 Meitheamh, 2016.
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RIALACHAS
CORPARÁIDE
Is comhlacht corpraithe é Fiontraíocht Éireann
a bunaíodh faoin Acht um Fhorbairt Tionscail
(Fiontraíocht Éireann) 1998. Mar chomhlacht
reachtúil, tá pearsantacht dhlíthiúil ar leith
agus comharbas suthain ag an gcomhlacht. Tá
sé in acmhainn maoin a bheith aige, conarthaí
a dhéanamh, agra a dhéanamh ina ainm
corparáide féin nó is féidir agra a dhéanamh
ina leith. Tá comhaltaí Bhord Fhiontraíocht
Éireann comhdhéanta de chomhaltaí na
gníomhaireachta.
Oibríonn an ghníomhaireacht i gcomhréir
le forálacha na nAchtanna um Fhorbairt
Tionscail 1986-2009, agus faoi choimirce an
Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta, a bhfuil
de chumhacht aige cistí maoinithe a chur ar
fáil don ghníomhaireacht chun go mbeidh
ar a cumas a hoibleagáidí a urscaoileadh,
ar mhaithe le treoracha beartais ginearálta
a eisiúint agus chun faisnéis a lorg ar
ghníomhaíochtaí na gníomhaireachta.
Chomh maith lena reachtaíocht rialála féin, ní
mór don ghníomhaireacht réimse eile ceanglas
reachtúil (náisiúnta agus AE) agus riartha
a chomhlíonadh. Go mór mhór, rinneadh
nósanna imeachta a chur i bhfeidhm chun a
chinntiú go ndéanfar na ceanglais shonracha a
leanas a chomhlíonadh:

Cód Cleachtais maidir le Rialachas
Comhlachtaí Stáit, 2009
Ghlac an bord leis an gCód Cleachtais
maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit,
2009, agus rinneadh nósanna imeachta
agus athbhreithnithe a chur i bhfeidhm
chun a chinntiú go ndéanfar na forálacha a
chomhlíonadh go foriomlán.
Rinne Cathaoirleach an Bhoird dearbhú i
leith chomhlíonadh cheanglais an chóid i
dtuarascáil ar leithligh a chuirtear faoi bhráid
an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta ar
bhonn bliantúil.
Rinneadh an Cód Cleachtais maidir le
Rialachas Comhlachtaí Stáit, 2016 (‘an Cód
Athbhreithnithe’) a fhoilsiú i Meán Fómhair,
2016, agus beidh éifeacht leis i dtaca le dátaí
tuairiscithe ag tosú ar nó tar éis an 1 Meán
Fómhair 2016. Tá roinnt mhaith d’fhorálacha
breise an Chóid Athbhreithnithe curtha i
bhfeidhm ag Fiontraíocht Éireann ar bhonn
deonach luath-ghlactha ina n-áirítear faisnéisí
ráitis airgeadais breise.
Tá súil ag an mBord go mbeidh an Cód
Athbhreithnithe curtha i bhfeidhm ina iomláine
do thréimhse thuairiscithe 2017.
Tá deimhniú faighte ag Fiontraíocht Éireann i
leith Chód Cleachtais Swift 3000:2012 maidir
le Measúnú Rialachas Corparáide in Éirinn.
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Na Treoirlínte maidir le Tograí
Caiteachais Caipitil a Bhainistiú
agus a Mheasúnú
Tá nósanna imeachta dea-bhunaithe, láidir ag
Fiontraíocht Éireann i leith tograí caiteachais
caipitil a bhainistiú agus a mheasúnú faoina
cláir deontais caipitil. Déanann na nósanna
imeachta sin na prionsabail a leagtar síos sna
treoirlínte a chomhlíonadh.

An tAcht um Shaoráil Faisnéise,
2014
Rinneadh an tAcht um Shaoráil Faisnéise a
shíniú ina dhlí in 2014. Déantar foráil san acht
i leith ceart dlíthiúil a chur ar fáil do dhaoine
maidir leis an bhfaisnéis a bhíonn i seilbh
comhlachtaí poiblí a aimsiú, a mhéad is féidir,
i gcomhréir le leas an phobail agus leis an
gceart chun príobháideachais. Tugtar díolúintí
láidre san acht áfach, chun nach mbeidh
d’iallach ar an eagraíocht taifid ar leith a
scaoileadh trí líon díolúintí ina n-áirítear taifid
atá i seilbh Fhiontraíocht Éireann atá rúnda,
taifid íogaire tráchtála nó taifid phearsanta.
Ní féidir faisnéis dá sórt a scaoileadh faoin
Acht gan dul i gcomhairle leosan a rinne
an fhaisnéis a chur ar fáil. Tá de cheart ag
an iarrthóir achomharc a dhéanamh chuig
comhalta sinsearach de chuid Fhiontraíocht
Éireann ar dtús agus chuig an gCoimisinéir
Faisnéise ina dhiaidh sin, ar údarás
neamhspleách é/í maidir le cúrsaí an Achta

um Shaoráil Faisnéise, i leith aon chinnidh a
thógtar i dtaobh taifead nach gceadaítear a
scaoileadh. Is féidir eolas breise i leith chur
i bhfeidhm an Achta um Shaoráil Faisnéise i
bhFiontraíocht Éireann a aimsiú ag Oifig an
Achta um Shaoráil Faisnéise agus Caidrimh
Rialtais, Fiontraíocht Éireann, An Plás, Páirc
Ghnó an Phointe Thoir, Baile Átha Cliath 3,
agus ar ár suíomh gréasáin www.enterpriseireland.com. Ag an suíomh sin, tá fáil ar Scéim
Foilseachán, ina ndéantar faisnéis ghinearálta
a iarrtar go minic faoi Fhiontraíocht Éireann
a chur ar fáil, i gcomhréir le hoibleagáidí na
heagraíochta faoin Acht um Shaoráil Faisnéise,
2014.

An tAcht um Shábháilteacht, Sláinte
agus Leas ag an Obair, 2005
I gcomhréir leis an Acht um Shábháilteacht,
Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005, tá
nósanna imeachta curtha i bhfeidhm ag
Fiontraíocht Éireann d’fhonn forálacha an
achta a chomhlíonadh agus rinneadh ráiteas
sábháilteachta a ullmhú ina gcuimsítear na
gnéithe ar fad a théann i gcion ar leas na
foirne agus na gcuairteoirí.

An tAcht um Páirteachas Lucht
Oibre (Fiontar Stáit), 1988
Ní comhlacht ainmnithe í Fiontraíocht
Éireann chun críocha an achta. Tá próisis
chomhairliúcháin curtha i bhfeidhm ag
Fiontraíocht Éireann áfach, ina n-áirítear na
ceardchumainn a dhéanann ionadaíocht ar an
bhfoireann.

Íocaíocht Phras ar Chuntais
Tá an íocaíocht a dhéanann Fiontraíocht
Éireann ar shonraisc rialaithe ag an Acht um
Íoc Pras Cuntas, 1997, arna leasú le Rialacháin
an Chomhphobail Eorpaigh, 2012 – S.I.
580 de 2012, (Íocaíochtaí Deireanacha ar
Idirbhearta Tráchtála). Déanann na rialacháin
sin, a bhfuil feidhm acu go comhionann leis
na hearnálacha poiblí agus príobháideacha,
foráil i leith teideal chun úis agus cúitimh sa
chás go ndéantar íocaíochtaí deireanacha ar
idirbhearta tráchtála (tar éis 30 lá ón dáta a
fhaightear an sonrasc). Tá mar bheartas ag
Fiontraíocht Éireann glacadh lena chinntiú
go ndéanfar sonraisc a íoc go pras agus
go ndéanfar gach uile iarracht, i gcomhréir
le nósanna imeachta airgeadais cuí, na
soláthraithe ar fad a íoc taobh istigh den
tréimhse ama sin. Tá rialaithe i bhfeidhm a
thugann dearbhú réasúnta, cé nach bhfuil
sé absalóideach, i gcoinne an acht agus na
rialacháin a neamhchomhlíonadh.

Íocaíocht Phras do Sholáthraithe
Tá Fiontraíocht Éireann tiomanta a
hoibleagáidí faoin Riail Íocaíochta Pras 15
lá a chomhlíonadh, a tháinig i bhfeidhm an
1 iúil, 2011. Cinntítear leis an bhforáil sin, go
ndéanfar íocaíochtaí le soláthraithe i leith na
sonraisc bhailí ar fad a fuarthas laistigh de
15 lá féilire. Tuairiscíonn Fiontraíocht Éireann
ar bhonn ráithe ar a suíomh gréasáin maidir
le cur i bhfeidhm na Rialach Íocaíochta Pras
15 lá. Léirítear sa tábla thíos feidhmíocht
Fhiontraíocht Éireann maidir leis an gceanglas
15 lá le linn 2016.
23

Sonraí
Líon na
n-íocaíochtaí a
rinneadh laistigh
de 15 lá

Líon

Luach €

11,655

32,487,098

Laistigh de 16 go
30 lá

6

31,083

Níos mó ná 30 lá

12

9,328

Íocaíochtaí
Foriomlána

11,673

32,527,509

An Cód Íocaíochta Pras
Is sínitheoir í Fiontraíocht Éireann leis an gcód
iompair íocaíochta pras.

An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí,
1995
Tugadh Fiontraíocht Éireann faoi raon feidhme
na Rialachán um Eitic in Oifigí Poiblí 2004
(I.R. Uimh. 699 de 2004) (Comhlachtaí Poiblí
Forordaithe, Stiúrthóireachtaí Ainmnithe
Comhlachtaí Poiblí agus Éireann ráitis leasa
a chur ar fáil don rúnaí gach bliain agus
rinneadh cóipeanna a chur ar fáil do Rúnaí an
Choimisiúin um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.
Chomh maith leis sin, déanann baill foirne
Fhiontraíocht Éireann a bhfuil poist ainmnithe
acu, an tAcht a chomhlíonadh.

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí,
1988 agus 2003

Na hAchtanna um Chomhionannas
Fostaíochta, 1998 agus 2004

Tá Fiontraíocht Éireann cláraithe mar
rialaitheoir sonraí faoi na hAchtanna um
Chosaint Sonraí. Baineann cosaint sonraí
le cearta bunúsacha an duine i leith
príobháideachta agus rialú a dhéanamh ar
mar a úsáidtear an fhaisnéis phearsanta. Is
féidir iarratais i ndáil le faisnéis phearsanta
a dhéanamh faoi na hAchtanna um Shaoráil
Faisnéise nó faoi na hAchtanna um Chosaint
Sonraí. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ón Oifig
Caidrimh Rialtais, An Plás, Páirc Ghnó an
Phointe Thoir, Baile Átha Cliath 3.

Tá Fiontraíocht Éireann tiomanta do bheartas
comhionannas fostaíochta agus glactar le
cur chuige dearfach i leith comhionannais
san eagraíocht. Déanann Fiontraíocht
Éireann roinnt scéimeanna a chur i bhfeidhm
ina ndéantar roghanna a chur ar fáil don
fhoireann i ndáil lena riachtanais ghairme agus
pearsanta a chomhlíonadh, amhail comhroinnt
oibre, saoire staidéir, cláir oideachasúla agus
saoire ghairme.
Tá beartas i leith Dínit san Ionad Oibre a
Chosaint i bhfeidhm agus tugadh an t-eolas
ina leith sin don fhoireann ar fad.

An Beartas Nochta i leith
Íocaíochtaí agus Infheistíochtaí

An CoimisiúnEorpach

Tá mar bheartas ag Fiontraíocht Éireann
faisnéis a chur ar fáil i leith íocaíochtaí
tacaíochta airgeadais a rinneadh le
cliantchuideachtaí. Is féidir tuairisc a fháil ar
na híocaíochtaí dá shórt a rinne Fiontraíocht
Éireann in aon bhliain ar leith tar éis na
tuarascála bliantúla a fhoilsiú, nuair a iarrtar é.

In 2016, rinne an Coimisiún Eorpach réimse
clár a riaradh atá i dteidealcomh-mhaoiniú
ó Chistí Struchtúrtha an AE, ina n-áirítear
Ciste Forbraíochta Réigiúnaí na hEorpa agus
na Cláir Oibríochta Réigiúnaí do réigiúin an
Deiscirt agus an Oirthir agus do na réigiúin
BMW.

An tAcht um Nochtadh Cosanta,
2014

Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003

Ní dhearnadh aon éileamh ar nochtadh
cosanta chuig Fiontraíocht Éireann in 2016.

Tagann Fiontraíocht Éireann faoi choimirce
Acht na dTeangacha Oifigiúla, 2003, a síníodh
ina dhlí an 14 Iúil, 2003, d’fhonn creat reachtúil
a chur ar fáil maidir le seirbhísí a sheachadadh
trí mheán na Gaeilge. I gcomhréir le hAlt 10
den acht, déantar an tuarascáil seo a fhoilsiú i
nGaeilge agus i mBéarla.
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An Chairt Chliaint
Leagtar síos ár dtiomantas i gCairt Chliant
Fhiontraíocht Éireann i leith seirbhís
ardchaighdeáin a chur ar fáil dár gcustaiméirí
agus is féidir eolas ina thaobh a aimsiú sa mhír
den shuíomh gréasáin ‘About Us’.

Éifeachtúlacht agus Caomhnú
Fuinnimh
Tá Fiontraíocht Éireann tiomanta do gach uile
iarracht a dhéanamh a bheith éifeachtach
ó thaobh fuinnimh de agus comhoibrítear
go dlúth le SEAI chun sprioc 33% laghdú
fuinnimh a leag an rialtas síos a bhaint
amach faoi 2020. Tá an ghníomhaireacht
rannpháirteach i gcomhaontuithe creata
chomh maith maidir le fóntais a sholáthar
amhail leictreachas agus gás a fhaigheann an
Oifig Soláthair Rialtais go lárnach dá hoifigí
réigiúnacha agus i mBaile Átha Cliath. Ó mhí
Iúil 2016, tá sé de riachtanas go ndéanfaidh
gach foirgneamh poiblí atá os cionn 250m
cearnach teastas fuinnimh a léiriú. Tá ráta
teastais fuinnimh C3 agus C2 faoi seach ag
foirgnimh na gceannoifigí faoi láthair, atá i
gcosúlacht le ráta na bliana anuraidh.

Julie Sinnamon
An Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

BORD FHIONTRAÍOCHT
ÉIREANN, 2016
Tá Bord Fhiontraíocht Éireann freagrach as na
beartais agus na straitéisí leathana a leagan
síos. Tá sé freagrach as an gcóras airgeadais
inmheánach a rialú agus as próisis agus
nósanna imeachta a leagan síos chun críche
a chinntiú go bhfuil an córas éifeachtach. Tá
freagracht maoirseachta ar an mBord chomh
maith i leith gníomhaíochtaí na heagraíochta.
Déantar an fhreagracht a tharmligean don
bhainistíocht agus do fhochoistí lena gcur i
bhfeidhm.
Tá údarás reachtúil ag a an mBord chomh
maith chun maoiniú a cheadú suas go dtí na
leibhéil a leagtar síos san Acht um Fhorbairt
Tionscail, 1986, arna leasú, agus san Acht
Eolaíochta agus Teicneolaíochta, 1987, agus
chun moltaí a dhéanamh chuig an Rialtas
i leith tacaíocht mhaoinithe os cionn na
leibhéil sin. Tá údarás ag Bord Fhiontraíocht
Éireann agus ag a choistí iomchuí scaireanna
a cheannach i gcliantchuideachtaí
(gnáthscaireanna agus scaireanna tosaíochta).

Faoi théarmaí an Achta um Fhorbairt Tionscail
(Fiontraíocht Éireann), 1988, tá na cumhachtaí
agus feidhmeanna uile forchoimeádta chuig
an mbord, seachas sin a dhéanann an Bord
a tharmligean. Déantar na cumhachtaí ar fad
a dhéantar a tharmligean a leagan síos agus
tugann an Bord faomhadh ina leith.
Ina gníomhaíochtaí féin agus san úsáid a
bhaintear as fochoistí, feidhmíonn an Bord i
dtreo dea-phrionsabail rialachais corparáide
earnála poiblí.
I gcomhréir leis an Acht um Eitic in Oifigí
Poiblí, 1995, agus leis an gCód Cleachtais i
leith Rialachas Comhlachtaí Poiblí, ní mór do
chomhaltaí an Bhoird Ráiteas Leasa a chur ar
fáil don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí
Poiblí agus don rúnaí. Déanann Fiontraíocht
Éireann beartas Rialtais a chomhlíonadh ina
iomláine i leith tuarastal príomhoifigigh agus
fostaithe comhlachtaí stáit agus le treoirlínte
Rialtais i leith táillí a íoc le comhaltaí an
bhoird.
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Déanann an tAire Post, Fiontar agus
Nuálaíochta comhaltaí an Bhoird a
cheapadh, le toiliú an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe. Gach bliain, ar
chomóradh Lá an Bhunaithe, téann beirt
chomhaltaí (seachas an Cathaoirleach
agus an Príomhfheidhmeannach) is faide
a bhíonn fostaithe san oifig amach ar scor.
Cuirtear miontuairiscí ar fáil go forleathan
do na comhaltaí boird nua maidir leis an
ghníomhaireacht agus a feidhmeanna.
Is cás don Bhord é ceapadh agus cur as oifig
rúnaí an bhoird. Tá fáil ag comhaltaí an bhoird
go huile ar an rúnaí, a bhíonn freagrach as a
chinntiú go ndéanfar nósanna imeachta an
bhoird a chomhlíonadh.

Bord Fhiontraíocht Éireann, amhail an 15 Bealtaine, 2017

Terence O’ Rourke,

(Cathaoirleach),
Iar-Bhainisteoir
Comhpháirtíochta, KPMG

Julie Sinnamon,

Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin,
Fiontraíocht Éireann

Ceaptha: 29 Iúil 2013

Ceaptha: 3 Samhain 2013

Lisa Dillon,

Patrick Flynn,

Bainisteoir Ginearálta EMEA,
Díolacháin Inmheánacha ag
Microsoft
Ceaptha: 17 Samhain 2015

Paul McKeown
Rúnaí an Bhoird

Bainisteoir agus Comhpháirtí
Bunaidh, Flynn O’Driscoll, Dlí
Corparáideach agus Tráchtála

Clare Dunne,

Geoff Meagher,

Rúnaí Cúnta, An Roinn Post,
Fiontar agus Nuálaíochta

Comhairleoir

Ceaptha: 15 Deireadh Fómhair 2012

Ceaptha: 10 Deireadh Fómhair 2012

Colum Horgan,

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

Comhairleoir

Ceaptha: 26 Márta 2014

Ceaptha: 26 Márta 2014

Elaine Coughlan,

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

Ceaptha: 8 Iúil 2014

Na hathruithe ar an mBord a cuireadh i bhfeidhm 2016/2017
D’éirigh Joe Healy as mar Rúnaí.
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David Walsh,

Comhbhunaitheoir agus
POF, Netwatch
Ceaptha: 23 Deireadh Fómhair 2015

BALLRAÍOCHT FOCHOISTÍ AN BHOIRD
Ón 15 Bealtaine, 2016
An Coiste Iniúchta

An Coiste Athbhreithnithe Punainne
Infheistíochta

An Coiste Pleanála Acmhainne agus
Feidhmíochta

Tá an Coiste Athbhreithnithe Punainne
Infheistíochta freagrach as maoirseacht a
dhéanamh ar phunann infheistíochta Fhiontraíocht
Éireann, agus as maoirseacht a dhéanamh go
leanúnach ar ghníomhaíocht infheistíochta na
gcistí a dtacaíonn Fiontraíocht Éireann leo faoi na
cláir síl agus caipitil fiontair ar leith.

Déanann an Coiste Pleanála Acmhainne agus
Feidhmíochta athbhreithniú ar fheidhmíocht na
foirne bainistíochta sinsir agus pleanáil i leith
forbairt bainistíochta agus comharbas. Chomh
maith leis sin, déanann an Coiste athbhreithniú
ar luach saothair na bainistíochta sinsir i
gcomhthéacs threoirlínte an Rialtais.

Geoff Meagher, (Cathaoirleach), Comhairleoir.

John McMahon, (Cathaoirleach), Comhairleoir.

Colum Horgan, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin,
InverCloud.

Clare Dunne, Rúnaí Cúnta, An Roinn Post,
Fiontar agus Nuálaíochta.

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

Helen Ryan, Stiúrthóir, Hakata Holdings
Limited.

Tony Haslam, Comhairleoir.

Elaine Coughlan, Páirtí Ginearálta, Atlantic
Bridge.

Niall O’Donnellan, Bainisteoir Roinne, Beartais,
Acmhainní Daonna agus Infheistíochta,
Fiontraíocht Éireann.

Patrick Flynn, Bainisteoir agus Páirtí Bunaidh,
Flynn O’Driscoll, Dlí Corparáideach agus
Tráchtála.

Paul McKeown, Rúnaí an Choiste Iniúchta.

Julie Sinnamon, Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin, Fiontraíocht Éireann.

Paul McKeown, Rúnaí an Choiste Pleanála
Acmhainne agus Feidhmíochta.

Chuaigh an comhalta a leanas ar scor ón
gcoiste le linn 2016/2017:

Paul McKeown, Rúnaí an Choiste
Athbhreithnithe Punainne Infheistíochta.

Chuaigh an comhalta a leanas ar scor ón
gcoiste le linn 2016/2017:

D’éirigh Joe Healy as mar Rúnaí.

Chuaigh an comhalta a leanas ar scor ón
gcoiste le linn 2016/2017:

D’éirigh Joe Healy as mar Rúnaí.

Cuidíonn an Coiste Iniúchta leis an eagraíocht
a freagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta
a urscaoileadh. Déanann an Coiste nasc
cumarsáide leis an iniúchóir seachtrach agus
déanann sé an fheidhm Iniúchta Inmheánaigh
agus an próiseas Bainistíochta Riosca i
bhFiontraíocht Éireann a mheasúnú agus a
chomhordú.

David Walsh, Comhbhunaitheoir agus
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin Grúpa,
Netwatch.

D’éirigh Joe Healy as mar Rúnaí.
Tony Haslam, Comhairleoir
Walter Hobbs, Stiúrthóír Feidhmiúcháin,
Infheistíocht & Airgeadas, Fiontraíocht Éireann.
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An Coiste Straitéise 2020
Tá an Coiste Straitéise 2020, freagrach as an
Straitéis 2017-2020 a fhorbairt d’Fhiontraíocht
Éireann.
Helen Ryan, Stiúrthóir, Hakata Holdings
Limited.
Lisa Dillon, Leas-Uachtarán Díolacháin, Oracle.
John McMahon, Comhairleoir.
Dave Shanahan, Bunaitheoir agus
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Adagio
Ventures Commercialisation Partners.
David Walsh, Comhbhunaitheoir and
Príomhoifigeach Grúpa, Netwatch.
Paul McKeown, Rúnaí an Choiste Straitéise
2020.
Chuaigh an comhalta a leanas ar scor ón
gcoiste le linn 2016/2017:
D’éirigh Joe Healy as mar Rúnaí.

Julie Sinnamon, (Cathaoirleach), Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin, Fiontraíocht Éireann.

Michael Cantwell, Bainisteoir Roinne, An Roinn
Bia, Fiontraíocht Éireann.

Orla Battersby, Bainisteoir Roinne, Bia Éireann.
Brendan Flood, Bainisteoir Roinne, Réigiúin &
Fiontraíocht, Fiontraíocht Éireann.
Joe Healy, Bainisteoir Roinne, Tionscnaimh
Nuathionscanta Ardacmhainne, Fiontraíocht
Éireann.
Tom Kelly, Bainisteoir Roinne, Tionsclaíoch,
Eolaíocht Bheatha & Tomhaltóra, Fiontraíocht
Éireann.
Leo McAdams, Bainisteoir Roinne, Díolacháin
Idirnáisiúnta agus Comhpháirtíochta,
Fiontraíocht Éireann.
Paul McKeown, Rúnaí an Bhoird,
Príomhoifigeach Airgeadais, Bainisteoir
Roinne, Seirbhísí Corparáide, Fiontraíocht
Éireann.
Gearóid Mooney, Bainisteoir Roinne, Taighde
agus Nuálaíocht, Fiontraíocht Éireann.

BALLRAÍOCHT CHOISTÍ
BAINISTÍOCHTA FHIONTRAÍOCHT
ÉIREANN
An Coiste Feidhmiúcháin

Niall O’Donnellan, Bainisteoir Roinne, ICT &
Seirbhísí Idirnáisiúnta, Beartas, Iomaíochas
& Forbairt Bainistíochta Cliaint, Fiontraíocht
Éireann.

Déanann an Coiste Feidhmiúcháin riaradh
bhuiséad Fhiontraíocht Éireann a bhainistiú
agus a rialú, déanann sé an dul chun cinn i
gcoinne spriocanna eagraíochtúla a mhaoirsiú
agus déanann sé breithniú i leith cúrsaí
beartais corparáide, ina n-áirítear treoirlínte
maidir le táirgí airgeadais, beartais agus
straitéisí earnála, straitéis réigiúnach agus cláir
agus scéimeanna nua agus leasaithe.

Kevin Sherry, Stiúrthóir Feidhmiúcháin,
Forbairt Ghnó Dhomhanda, Fiontraíocht
Éireann.
Mairead Hennessy, Rúnaí an Choiste
Feidhmiúcháin.
Chuaigh na comhaltaí a leanas amach ar scor
ón gcoiste le linn 2016/2017:
Walter Hobbs, Stiúrthóir Feidhmiúcháin,
Infheistíocht & Airgeadais, Fiontraíocht
Éireann.
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An Coiste Infheistíochta
Tá de chumhacht ag an gCoiste Infheistíochta
pacáistí maoinithe suas le €1.25m a cheadú do
thionscadail sa chás nach mbíonn an maoiniú
a ceadaíodh roimhe sin, níos mó ná €3.25m
d’aon ghnóthas amháin laistigh de thréimhse
dhá bhliain.
Julie Sinnamon, (Cathaoirleach),
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Fiontraíocht
Éireann.
Marian Byrne, Príomhoifigeach, An Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Mara.
Bernie Cullinan, Comhairleoir, An Earnáil
Phríobháideach.
Eugene Forde, Príomhoifigeach, An Roinn
Post, Fiontar agus Nuálaíochta.
Niall O’Donnellan, Bainisteoir Roinne, ICT &
Seirbhísí Idirnáisiúnta, Beartas, Iomaíochas
& Forbairt Bainistíochta Cliaint, Fiontraíocht
Éireann.
Liam Ryan, Comhairleoir, An Earnáil
Phríobháideach.
Kevin Sherry, Stiúrthóir Feidhmiúcháin,
Forbairt Ghnó Dhomhanda, Fiontraíocht
Éireann.
Paul McKeown, Rúnaí an Bhoird,
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Bainisteoir
Roinne, Seirbhísí Corparáide, Fiontraíocht
Éireann.

Eimear Kenny, Rúnaí an Choiste
Feidhmiúcháin.

Gearóid Mooney, Bainisteoir Roinne, Taighde
agus Nuálaíocht, Fiontraíocht Éireann.

An Coiste Síl agus Cistí Caipitil
Fiontair

D’éirigh na comhaltaí a leanas as an obair nó
chuaigh siad amach ar scor ón gcoiste le linn
2016/2017:

Leo McAdams, Bainisteoir Roinne, Díolacháin
Idirnáisiúnta agus Comhpháirtíocht,
Fiontraíocht Éireann.

Michael Cantwell, Bainisteoir Roinne, An
Roinn Bia, Fiontraíocht Éireann.

Deirdre Glenn, Stiúrthóir, Eolaíocht Bheatha
agus Tráchtálú Bia agus Bainisteoir, An Earnáil
Eolaíochta Beatha, Fiontraíocht Éireann.

Is iad cuspóirí chláir Síl agus Caipitil Fiontair
Fhiontraíocht Éireann, tuilleadh forbartha
a dhéanamh ar earnáil caipitil fiontair na
hÉireann, caipiteal riosca a chur ar fáil
d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide
(SME) a bhfuil sé de dhíth orthu, céimeanna
forbartha agus nuathionscanta a mhaoiniú
chun infheistíocht institiúideach agus
phríobháideach a ghiaráil agus chun cistí
atá inmharthana ó thaobh na tráchtála de a
fhorbairt. Is scéim iomaíoch í seo.

Walter Hobbs, Stiúrthóir Feidhmiúcháin,
Infheistíocht & Airgeadais, Fiontraíocht
Éireann.
Liam Shanahan, Comhairleoir, An Earnáil
Phríobháideach.

An Coiste Taighde agus Forbartha
Tá cur chuige Fhiontraíocht Éireann i leith
Taighde agus Forbartha treoraithe ag
Straitéis an Rialtais do Phoist, Teicneolaíocht
agus Nuálaíocht, 2006-2013, a dhéanann
an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta a
chomhordú. Seoladh an Ciste Taighde agus
Forbartha go luath in 2008, atá deartha
chun tacaíocht a chur ar fáil do thaighde,
forbairt agus do nuálaíocht teicneolaíochta
iomchuí ag na céimeanna ar fad i bhforbairt
chomhlachta. Tacaíonn sé le comhlachtaí a
chumasú dul chun cinn a dhéanamh ón tráth
ina dtógtar togra taighde ar láimh ar dtús go
dtí go ndéanfar nuálaíocht ardleibhéil agus
gníomhaíocht taighde agus forbartha a chur
i gcrích.
Niall O’Donnellan, (Cathaoirleach), Bainisteoir
Roinne, ICT & Seirbhísí Idirnáisiúnta, Beartas,
Iomaíochas & Forbairt Bainistíochta Cliaint,
Fiontraíocht Éireann.

Tom Beresford, Ceannasaí Ionad Taighde Bia
Moorepark, Teagasc.
Brian Dalton, Cláir Taighde agus Forbartha,
An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta.
Orla Donohoe, Bainisteoir Earnála,
Báicéireacht, Bia agus Deochanna, Bord Bia.
Denis Hayes, Bainisteoir Ginearálta, An Grúpa
Taighde agus Forbartha Tionscail.
Brian McCoy, Comhairleoir.
Miriam Ní Néill, Forbairt Fiontair Closamhairc,
Údarás na Gaeltachta.

Kevin Sherry, (Cathaoirleach), Stiúrthóir
Feidhmeach, Forbairt Ghnó Dhomhanda,
Fiontraíocht Éireann.
Donnchadh Cullinan, Bainisteoir Roinne,
Caipiteal Fáis & Caidreamh Baincéireachta,
Fiontraíocht Éireann.

Johnnie Phillips, Comhairleoir.

Don Harrington, Stiúrthóir Airgeadais,
Goodbody Stockbrokers, An Earnáil
Phríobháideach.

Padraig Somers, Bainisteoir Ginearálta,
Helsinn Birex Pharmaceuticals.

Jean Carberry, An Roinn Post, Fiontar agus
Nuálaíochta.

Lorraine Frewen, Rúnaí an Choiste Taighde
agus Forbartha.

Niall O’Donnellan, Bainisteoir Roinne,
Daoine, Beartais & Infheistíocht, Folúntas
Fhiontraíocht Éireann, An Earnáil
Phríobháideach.

Aidan O’Connor, Comhairleoir.

Chuaigh na comhaltaí a leanas amach ar scor
ón gcoiste le linn 2016/2017:
James Conway, Taighde agus Roinn
Comhordaithe Codex, An Roinn Talmhaíochta,
Bia agus Mara.

Eimear Kenny, Rúnaí an Choiste Síl agus Cistí
Caipitil Fiontair.
Chuaigh na comhaltaí a leanas amach ar scor
ón gcoiste le linn 2016/2017:
Tony Haslam, Comhairleoir, An Earnáil
Phríobháideach.
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Walter Hobbs, Stiúrthóir Feidhmeach,
Infheistíocht & Airgeadais, Fiontraíocht
Éireann.

Richard Howell, Ceannasaí Taighde, An Roinn
Bia agus Comhordaithe Codex, An Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Mara.

Páraig Hennessy, Príomhoifigeach, An Roinn
Post, Fiontar agus Nuálaíochta.

Gemma Irvine, Ceannasaí Beartais agus
Pleanála Straitéisí, An tÚdarás Ardoideachais.

An Coiste Tráchtálaithe agus
Taighde Tionsclaíoch
Déanann an Coiste Tráchtálaithe agus Taighde
Tionsclaíoch maoiniú suas go €1.25m a cheadú
do thaighde feidhmeach agus tráchtálú ina
n-áirítear na hollscoileanna agus na hinstitiúidí
teicneolaíochta, taighde comhoibríoch agus
líonraí a bhíonn á stiúradh ag an tionscal.
Díríonn an Coiste ar thionscadail a bhíonn
á stiúradh ag an tionscal nó a bhíonn in
acmhainn toradh tráchtála a bheith acu in
Éirinn.
Gearóid Mooney, (Cathaoirleach), Bainisteoir
Roinne, An tAonad Gnó Nuálaíochta agus
Taighde, Fiontraíocht Éireann.
Mike Brosnan, Comhairleoir.
Brian Dalton, Cláir Fhorbartha & Taighde
Nuálaíochta, An Roinn Post Fiontar agus
Nuálaíochta.
Joseph Curtis, Bainisteoir Roinne, Taighde
agus Nuálaíocht agus Seirbhísí Corparáide,
Fiontraíocht Éireann.
Carol Gibbons, Bainisteoir Roinne, Tráchtálú
ICT, Leictreonaic, Fiontraíocht Éireann.
Seamas Grant, Comhairleoir.

Frank Kennedy, Feidhmeannach ar Scor, An
Tionscal Príobháideach.
Darrin Morrissey, Stiúrthóir Clár, Fondúireacht
Eolaíochta Éireann.
Niall O’Donnellan, Bainisteoir Roinne, Seirbhísí
Idirnáisiúnta agus ICT, Beartais, Iomaíochas
& Forbairt Bainistíochta Cliaint, Fiontraíocht
Éireann.
Mairead O’Driscoll, Stiúrthóir Maoinithe, An
Bord Taighde Sláinte.
Richard O’Kennedy, Stiúrthóir an
Ghrúpa Bithcheimice Feidhmí, Scoil na
Biteicneolaíochta an tIonad Náisiúnta do
Thaighde Braiteora, Ollscoil Chathair Bhaile
Átha Cliath.
Mary Shire, Leas-Uachtarán Taighde, Ollscoil
Luimnigh.
Mairead Hennessy, Rúnaí an Choiste
Tráchtálaithe agus Taighde Tionsclaíoch.
Chuaigh na comhaltaí a leanas amach ar scor
ón gcoiste le linn 2016/2017:
Kevin Sherry, Stiúrthóir Feidhmeach, Forbairt
Ghnó Dhomhanda, Fiontraíocht Éireann.
Barry Heavey, Ceannasaí Eolaíochtaí
Beatha, Innealtóireachta & Teicneolaíochta
Tionsclaíche, Údarás Forbartha Tionscail na
hÉireann.
Graham Love, Príomhfheidhmeannach, An
Bord Taighde Sláinte.
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An Coiste Infheistíochta Caipitil
agus Méadaithe Poist
Tom Kelly (Cathaoirleach), Bainisteoir
Roinne Tionsclaíoch & Eolaíochtaí Beatha &
Tomhaltóra, Fiontraíocht Éireann.
Stephen Hughes, Bainisteoir, Tógáil, Adhmad
& Miondíol Tomhaltóra; Páipéar, Cló &
Pacáistiú, Fiontraíocht Éireann.
John Geehan, An Earnáil Phríobháideach.
Wendy Gray, An Roinn Post, Fiontar agus
Nuálaíochta.
Niall McKeon, An Roinn Talmhaíochta, Bia
agus Mara.
Jenny Melia, Bainisteoir Roinne, Bia
Tomhaltóra, Bia Mara agus Gairneoireacht,
Fiontraíocht Éireann.
Tom Mulqueen, An Earnáil Phríobháideach.
Karen Tyner, Bainisteoir Onnmhaire, Bord Bia
Giles O’Neill, Bainisteoir, Oideachas, Gnó &
Seirbhísí Tomhaltóra, Fiontraíocht Éireann.
Lorraine Frewen, Rúnaí an Choiste
Infheistíochta Caipitil agus Méadaithe Poist.
Chuaigh na comhaltaí a leanas amach ar scor
ón gcoiste le linn 2016/2017:
Leonard Carty, Bainisteoir Airgeadais,
Fiontraíocht Éireann.

RÁITIS
AIRGEADAIS
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste Tuarascáil 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 2016 faoin 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. Ullmhaíodh na ráitis airgeadais ar an mbealach
a fhorordaítear faoi Alt 22 den Acht agus de réir prionsabail
chuntasaíochta a nglactar leo go ginearálta in Éirinn.

I rith iniúchta, 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
• 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

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.

• cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais.
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.

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 thagaim ar
• aon chás ábhartha nár feidhmíodh airgead chun na
gcríoch a bhí beartaithe nó nach raibh na hidirbhearta
ag cloí leis na húdaráis a dhéanann rialú orthu, 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.

Tuairim ar na ráitis airgeadais
Is é mo thuairim go dtugann an ráiteas airgeadais:
• léargas fíor agus cothrom ar shócmhainní, dliteanais
agus staid airgeadais Fhiontraíocht Éireann amhail an
31 Nollaig 2016 agus ar a ioncam agus caiteachas do
2016; agus

Seamus McCarthy

• gur ullmhaíodh go cuí iad de réir chleachtas
cuntasaíochta a nglactar leor go ginearálta.

26 Meitheamh 2017
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An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Tuarascáil Chomhaltaí an Bhoird don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2016

Freagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird
Ráitis Airgeadais
Éilíonn Alt 22 den Acht um Fhorbairt Tionscail
(Fiontraíocht Éireann), 1998, ar Fhiontraíocht Éireann gach
cuntas cuí agus gnásúil ar airgead a fuair agus a chaith sí
a choinneáil i cibé formáid a fhaomhfaidh an tAire Post,
Fiontar agus Nuálaíochta, le cead 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
• 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

Tá an Bord freagrach as taifid leordhóthanacha chuntais a
choimeád a nochtann, le cruinneas réasúnach tráth ar bith,
a staid airgeadais agus a chuireann ar a chumas a chinntiú
go bhfuil na ráitis airgeadais ag comhlíonadh Alt 22 den
Acht um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998.
Tá an Bord freagrach freisin as a sócmhainní a chosaint
agus dá bhrí sin as céimeanna réasúnacha a ghlacadh chun
calaois agus neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.
Breithníonn an Bord go dtugann ráitis airgeadais
Fhiontraíocht Éireann léargas fíor agus cothrom ar
fheidhmíocht airgeadais agus ar staid airgeadais
Fhiontraíocht Éireann amhail an 31 Nollaig 2016.
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

• A chur in iúl ar leanadh caighdeáin chuntasaíochta
is infheidhme, faoi réir ag aon athruithe ábhartha a
nochtar agus a mhínítear sna ráitis airgeadais
Terence O’Rourke,
Cathaoirleach

Julie Sinnamon,
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Dáta 22 Meitheamh 2017
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Ráiteas maidir leis an gCóras Rialuithe Inmheánacha

Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann, admhaím ár
bhfreagracht as an gcóras rialaithe inmheánaigh 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 réasúnta
agus ní deimhniú iomlán a sholáthar go gcosnaítear
sócmhainní, go n-údaraítear agus go ndéantar taifeadadh
ceart ar idirbhearta, agus go seachnaítear earráidí ábhartha
nó neamhrialtachtaí nó go n-aimseofaí iad laistigh de
thréimhse thráthúil.
Tá céimeanna glactha ag an mBord chun timpeallacht chuí
rialaithe a chinntiú mar seo a leanas:
• 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 go soiléir agus a thaifead
• 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 tionchair airgeadais na rioscaí a
bhíonn le sárú ag Fiontraíocht Éireann a aithint
• An dóchúlacht go dtarlóidh rioscaí aitheanta a
mheasúnú
• Tuairisciú inmheánach a bhunú a thabharfaidh
luathrabhadh faoi rioscaí a bheadh ag teacht chun
cinn
• Cumas Fhiontraíocht Éireann chun rioscaí a tharlaíonn
a bhainistiú agus a mhaolú a mheasúnú
• Oibriú go dlúth leis an Rialtas agus le gníomhaireachtaí
agus le forais éagsúla chun a chinntiú go bhfuil tuiscint
mhaith ar spriocanna Fhiontraíocht Éireann agus
tacaíocht do 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 comhaontaíodh le cliaint
• 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.
Is féidir leis an mBord glacadh leis go raibh na próisis, a bhí i
bhfeidhm chun rioscaí gnó a aithint agus a mheas, ag obair
go héifeachtach agus mar is ceart le linn na tréimhse iniúchta.
Tá an córas rialaithe inmheánaigh bunaithe ar chreat
faisnéise bainistíochta rialta, nósanna imeachta riaracháin
lena n-áirítear scaradh dualgas, agus córas tarmligthe agus
cuntasachta. Áirítear leis sin 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
• Próisis rialaithe infheistíocht chaipitil a shainmhínítear
go soiléir
• Disciplíní foirmiúla bainistíochta tionscadail
Feidhmíonn an fheidhm iniúchta inmheánaigh de réir na
Creatlaí le haghaidh Cóid um Dhea Chleachtas a leagtar
amach sa Chód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí
Stáit. D’fhaomh an Coiste Iniúchóireachta Plean Iniúchta
Straitéisigh trí bliana rollach don Iniúchadh 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 na timthriallach pleanála
reatha. Cuireann an tIniúchóir Inmheánach tuarascálacha
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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
agus ar na bearta ceartaitheacha molta atá le tabhairt
fúthu nuair is gá. Tugadh faoin bpróiseas Dearbhaithe
Cáilíochta, de réir an Chóid Chaiteachais Phoiblí, le linn
na tréimhse iniúchta. Leis sin deimhníodh go bhfuil
Fiontraíocht Éireann ag comhlíonadh na rialacha agus
treoirlínte soláthair reatha mar a leagtar amach sa gCód
Caiteachais Phoiblí..
Gach ráithe cuirtear tuarascáil Bainistíochta faoi bhráid
an Choiste Iniúchóireachta ar stádas na saincheisteanna
a thugtar ar aird san Iniúchadh Inmheánach. Déanann
an Coiste Iniúchóireachta Inmheánaí athbhreithniú ar
an tuarascáil sin go rialta. Tugann tuairisciú inmheánach
luathrabhadh faoi theipeanna rialaithe inmhéanaigh. Ní
raibh aon saincheist ann a raibh caillteanas ábhair ná
caillteanas ar oibríocht ar chóras rialaithe mar thoradh
air. Is féidir leis an mBord glacadh leis go raibh feidhm
na hIniúchta Inmheánaí agus an Coiste Iniúchóireachta
ag feidhmiú go héifeachtach agus mar is ceart le linn na
tréimhse iniúchta.
Maidir le monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird ar
éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh, tarraingíonn
sé ar obair an Iniúchóra Inmheánaigh, ar obair an Choiste
Iniúchta 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 inmheánaigh a fhorbairt agus a
chothabháil, agus ar ráitis a dhéanann an tArd-Reachtaire
Cuntas agus Ciste ina litir bhainistíochta. Dearbhaím gur
thug an Bord faoi athbhreithniú ar an gcóras rialaithe
inmheánaigh i Ráithe 1 2017 maidir leis an mbliain go dtí
an 31 Nollaig 2016. Rinne an Coiste Iniúchóireachta agus
Riosca agus an Bord athbhreithniú ar an ráiteas maidir leis
an gcóras rialuithe inmheánacha chun a chinntiú go léiríonn
sé go soiléir an córas rialaithe a bhí i bhfeidhm le linn na
tréimhse tuairiscithe.

Terence O’Rourke,
Cathaoirleach

Dáta 22 Meitheamh 2017

Ráiteas Maidir le hIoncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe
			
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2016

2016
2015
		
Nótaí
€’000
€‘000
Ioncam				
Deontais Oireachtais - an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta
2
276,485
277,532
11,690
Cistiú ó Ranna Rialtais eile
3
8,758
Acmhainní Dílse
4
8,649
9,751
Maoiniú i leith Sochair Scoir Iarchurtha
7(d)
17,644
16,782
Brabús ar dhiúscairt/aistriú Sócmhainní Seasta (glan)
10
26,107
13,765
						
337,643
329,520
IONCAM IOMLÁN		

				
			
Caiteachas
Tacaíocht Airgeadais Don Tionsclaíocht
5
197,711
196,037
80,847
Riarachán, Oibriú agus Cur Chun Cinn
6
77,921
Costais i leith Sochair Scoir
7(c)
19,746
18,285
Gluaiseacht i Luach na Sócmhainní Seasta
8
(4,929)
(4,887)
Laghdú ar Luach Iasachtaí Lamháltais Eintiteas Sochair Phoiblí
9
169
1,747
						
290,618
292,029
CAITEACHAS IOMLÁN		

					
47,025
37,491
Barrachas roimh Leithreasaí		
Leithreasaí				
Ranníocaíocht ón/(leis) an Státchiste
11
51
(2,863)
Aistriú (chuig) an gCuntas Caipitil
12
(53,456)
(40,131)
5,827
Aistriú ó Chuntas Airleacan an Stáit
13
4,059
						
Barrachas/(easnamh) tar éis Leithreasaí		
(2,321)
324
8,324
Iarmhéid a Tugadh ar Aghaidh ag Tús na Bliana 		
8,648
Iarmhéid a Tugadh ar Aghaidh ag Deireadh na Bliana		
6,327
8,648
				
Le gníomhaíochtaí leantacha a bhaineann na suimeanna a thugtar faoi Ioncam agus Caiteachas.				
				
Is cuid de na ráitis airgeadais seo Nótaí 1 go 24.					
						
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Terence O’Rourke,
Cathaoirleach

Julie Sinnamon,
An Príomhfheidhmeannach

Dáta 22 Meitheamh 2017
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Ráiteas Maidir le hIoncam Cuimsitheach
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2016
			
			

2016
€’000

2015
€‘000

Barrachas/(Easnamh) tar éis Leithreasaí		

(2,321)

324

Gnóthachan/(Caillteanas) ó thaithí ar dhliteanais na Scéime um Sochair Scoir		

3,557

(3,264)

Athrú ar fhoshuíomhanna a fholuíonn luach reatha na ndliteanas a bhaineann le Sochair Scoir		

(74,181)

(6,934)

(Caillteanas) Achtúireach iomlán sa bhliain		

(70,624)

(10,198)

Coigeartú ar mhaoiniú i leith Sochair Scoir iarchurtha		
70,624
10,198
					
324
Iomlán an Ioncaim Chuimsithigh don bhliain		
(2,321)

Is cuid de na ráitis airgeadais seo Nótaí 1 go 24.					
						
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Terence O’Rourke,
Cathaoirleach

Julie Sinnamon,
An Príomhfheidhmeannach

Dáta 22 Meitheamh 2017
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Ráiteas Maidir leis an Staid Airgeadais amhail an 31 Nollaig 2016

			
2016
2015
		
Nótaí
€’000
€‘000
Sócmhainní Seasta				
Maoin, Fearas agus Trealamh
15
1,529
1,902
Airgeadais
16
412,492
358,663
Iomlán na Sócmhainní Seasta		
414,021
360,565
						
				
12,548
Iasachtaí Lamháltais Eintiteas Sochair Phoiblí
17
12,188
						
						
Sócmhainní Reatha			
Infháltais

18

4,876

4,069

Airgead Tirim agus Comhluach in Airgead Tirim		
10,863
12,717
						
16,786
			
15,739
						
Dliteanais Reatha			

8,138
Suimeanna iníoctha (méideanna dlite laistigh de bhliain amháin)
19
9,412
					
6,327
8,648
Glan-Sócmhainní Reatha		
Oibleagáidí i leith Sochair Scoir

7(e)

(413,332)

(325,064)

Sócmhainn Chistithe Iarchurtha

7(e)

413,332

325,064

432,536
381,761
Iomlán na nGlan-sócmhainní 		
						
				
In ionannas			
360,565
Cuntas Caipitil
12
414,021
Cuntas Airleacan an Stáit
13
12,188
12,548
8,648
Cúlchistí Ioncaim Connithe 		
6,327
						
			
432,536
381,761
				
Is cuid de na ráitis airgeadais seo Nótaí 1 go 24.					
						
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Terence O’Rourke,
Cathaoirleach

Julie Sinnamon,
An Príomhfheidhmeannach

Dáta 22 Meitheamh 2017

36

Ráiteas Sreabhadh Airgid don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2016

			
			

2016
€’000

2015
€‘000

Sreabhadh airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin		
37,491
Ioncam Barrachais thar Chaiteachas		
47,025
Coigeartuithe maidir le
Ús bainc faighte 		
(2)
(1)
Díbhinní Infhaighte 		
(2,671)
(3,955)
Laghdú ar Luach na Sócmhainní Seasta 		
(4,929)
(4,887)
Brabús/(Caillteanas) ar dhiúscairt Maoine, Fearais agus Trealaimh 		
(219)
2,220
(Brabús)/Caillteanas ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta Airgeadais 		
(25,888)
(15,985)
Laghdú ar Luach na Sócmhainní Dreasachta Airgid 		
169
1,747
Méadú/(Laghdú) ar Infháltais gan Infháltais san áireamh 		
(807)
344
Méadú/(Laghdú) ar Shuimeanna Iníoctha gan Ranníocaíocht leis an Státchiste a áireamh 		
1,751
(359)
Ranníocaíocht leis an Státchiste		
(426)
(5,381)
Éifeacht ag athruithe ar ráta malartaithe coigríche 		
(1)
(107)
Glan-insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin 		
14,002
11,127
Sreabhadh airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta
Íocaíochtaí chun Sócmhainní Seasta a ghnóthú
Maoin, Fearas agus Trealamh 		
Airgeadais:
Infheistíochtaí i Scaireanna 		
Ciste Caipiteal Síl agus Fiontair 		
Fáltais ó dhiúscairt Sócmhainní Seasta
Maoin, Fearas agus Trealamh 		
Airgeadais:
Infheistíochtaí i Scaireanna 		
Ciste Caipiteal Síl agus Fiontair 		
Fáltais ó Iasachtaí Lamháltais Eintiteas Sochair Phoiblí 		

(355)

(428)

(31,475)
(53,982)

(27,619)
(54,102)

239

8

26,279
36,874
3,890

25,008
35,654
4,080

Glan-sreafaí airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta 		
(18,530)
(17,399)
Sreafaí airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadais
Ús bainc faighte 		
2
1
Díbhinní faighte 		
2,671
3,808
Glan-sreabhadh airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadais 		

2,673

3,809

Glanlaghdú in Airgead Tirim agus Comhluach in Airgead Tirim 		
Airgead tirim agus coibhéisí airgid ag tús na bliana 		
Éifeacht ag athruithe ar ráta malartaithe coigríche 		

(1,855)
12,717
1

(2,463)
15,073
107

Airgead tirim agus coibhéisí airgid ag deireadh na bliana		 10,863

12,717

Is cuid de na ráitis airgeadais seo Nótaí 1 go 24.
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Terence O’Rourke,
Cathaoirleach

Julie Sinnamon,
An Príomhfheidhmeannach

Dáta 22 Meitheamh 2017
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1 Beartais Shuntasacha Chuntasaíochta
Seo a leanas an bunús cuntasaíochta agus na beartais
shuntasacha chuntasaíochta ar ghlac Fiontraíocht Éireann
leo: Tá siad ar fad curtha i bhfeidhm go leanúnach i rith na
bliana agus na bliana roimhe sin.

Cé go ndéanann Fiontraíocht Éireann infheistíocht i
gcliantchuideachtaí, rud a ghineann toradh airgeadais ar
an infheistíocht, ní hé sin an t-aon chúis le hinfheistíocht a
dhéanamh agus baintear úsáid as aon toradh airgeadais a
fhaightear chun príomhchuspóir Fhiontraíocht Éireann a
mhaoiniú.

(C) Ioncam
Déantar ioncam a chuntasú ar bhonn fabhruithe, gan an
méid seo a leanas san áireamh:
Deontais Oireachtais
Tá Deontais Oireachtais aitheanta ar bhonn fáltas airgid.

(a) Eolas Ginearálta
Bunaíodh Fiontraíocht Éireann faoin Acht um Fhorbairt
Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998. Tá ceannoifig
Fhiontraíocht Éireann lonnaithe i bPáirc Ghnó an Phointe
Thoir, Baile Átha Cliath 3.		
Eintiteas Sochair Phoiblí (PBE) is ea Fiontraíocht
Éireann. Soláthraíonn Eintiteas sochair phoiblí earraí agus
seirbhísí don phobal i gcoitinne, don phobal agus don
leas sóisialta agus, sa chás ina soláthraítear cothromas,
is d’fhonn príomhchuspóirí an eintitis a thacú seachas
d’fhonn toradh airgeadais a sholáthar do sholáthraithe,
scairshealbhóirí nó comhaltaí cothromais. 		
Seo a leanas príomhchuspóirí Fhiontraíocht Éireann mar
atá leagtha amach i gCuid II S7(1) den Acht um Fhorbairt 		
Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998:

(b) Ráiteas Comhlíontachta agus Bonn Ullmhúcháin

Ioncam ó Dhíbhinní

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais faoin gcoinbhinsiún costais
stairiúil, arna mhodhnú chun nithe ar leith a áireamh ag
luach cóir, ag cloí le Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 102
(FRS 102) arna eisiúint ag an gComhairle um Thuairisciú
Airgeadais agus san fhoirm a cheadaigh an tAire Post,
Fiontar agus Nuálaíochta le comhaontú an Aire Airgeadais
faoin Acht um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann),
1998.

Aithnítear ioncam ó dhíbhinní nuair a bhíonn an ceart
íocaíocht a fháil ar bun, is dócha go bhfaighfear an
t-ioncam agus gur féidir an méid a thomhas go hiontaofa.
Cé to n-eisíonn Fiontraíocht Éireann sonraisc díbhinne,
níl a fhios an bhfuil an dóthain cúlchistí indáilte ag an
gcuideachta infheistiúcháin agus dá bhrí sin níl an ceart
íocaíocht a fháil bunaithe. Dá réir sin, aithníonn Fiontraíocht
Éireann ioncam a fuarthas sa bhliain airgeadais ábhartha nó
sonraisceadh sa bliana airgeadais ábhartha agus a fuarthas
sa chéad ráithe den bhliain ina dhiaidh sin.		
.

Is é an Euro airgeadra chur i láthair ráiteas airgeadais
Fhiontraíocht Éireann. Meastar gurb é an euro airgeadra
feidhmeach Fhiontraíocht Éireann mar is é sin airgeadra na
timpeallachta eacnamaíochta príomhúla ina bhfeidhmíonn
an ghníomhaireacht.

• tionsclaíocht agus fiontraíocht a fhorbairt sa Stát
• margaíocht na dtionscal earraí agus seirbhísí a chur chun
cinn agus a fhorbairt 		

Aisíocaíochtaí Tacaíochtaí Airgeadais Inaisíoctha
Éiríonn Tacaíochtaí Airgeadais iníoctha sa chás go dtagann
cúinsí áirithe aníos amhail leachtú/díscaoileadh, faoi mar
atá leagtha amach sa litir thairisceana. Tá aisíocaíochtaí
tacaíochtaí airgeadais inaisíoctha aitheanta ar bhonn fáltas
airgid.

(d) Tacaíochtaí Airgeadais don Tionscal

• fiontair a chur chun cinn maidir le measúnú agus foirmliú
straitéisí		

Aithnítear dliteanas sna Ráitis Airgeadais nuair a bheidh na
critéir shainmhínithe agus aitheantais maidir le dliteanas
comhlíonta, rud a chiallaíonn nach féidir le Fiontraíocht
Éireann aistarraingt uaidh go réalaíoch agus nuair a
chomhlíonann an deontaí na coinníollacha uile atá leagtha
síos.

• bonn teicneolaíochta agus cumas na bhfiontar a bheith
nuálach agus tabhairt faoi thaighde, forbairt agus
dearadh a fhorbairt		
• bonn scileanna i dtionsclaíocht a neartú		
• infheistíochtaí a dhéanamh i ngnóthais thionsclaíocha a
chomhlíonann ceanglais na n-achtachán atá i bhfeidhm
go fóill agus tacaíochtaí a sholáthar ina leith		
• scéimeanna, deontais agus saoráidí eile airgeadais a
dteastaíonn eisíocaíochtaí ón Aontas Eorpach agus ó
chistí eile den sórt sin uathu a riar arna údarú ó ham go
chéile ag an Aire le comhaontú an Aire Airgeadais
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(e) Tacaíochtaí Airgeadais In aisíoctha don Tionscal Iasachtaí Lamháltais Eintiteas Sochair Phoiblí
Rangaítear deontais iníoctha mar i iasachtaí lamháltais
eintiteas sochair phoiblí i.e. iasachtaí arna ndeonú chun
críocha cuspóirí eintitis leas an phobail a chur ar aghaidh,
nach bhfuil inaisíoctha ar éileamh agus a dheonaítear
faoi bhun an ráta margaidh úis atá ann nó atá saor ó ús.
Aithnítear deontais iníoctha ar dtús sa Ráiteas maidir
le Staid Airgeadais ag an méid a íocadh, ina dhiaidh sin
déanfar an méid a thugtar sna ráitis airgeadais a athrú chun
aon ús fabhraithe iníoctha nó infhaighte a léiriú. Déantar
athbhreithniú ar dheontais iníoctha gach bliain chun
laguithe a aithint agus aithnítear aon chaillteanas lagaithe
sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim
Connithe.		
Seo a leanas na tacaíochtaí airgeadais inaisíoctha don
tionsclaíocht:
Taighde & Forbairt agus Tacaíocht Airgeadais Chaipitil
Ta clásal inaisíoctha ag comhaontuithe Taighde & Forbartha
agus Tacaíochta Airgeadais Caipitil ar leith a fhorálann do
chuid den tacaíocht airgeadais a aisghabháil.
Deontais In-aisíoctha arna n-eisiúint ag iar-Bhoird Fiontar
Contae agus Cathrach agus na Oifigí Fiontar Áitiúla
Rinneadh foráil san Acht um Boird Fiontar Contae
(Díscaoileadh) 2014 do dhíscaoileadh na CEBanna
agus aistríodh a bhfeidhmeanna, a sóchmhainní agus a
ndliteanais chuig Fiontraíocht Éireann an 14 Aibreán 2014.
Seachadtar feidhmeanna na CEBanna ó 14 Aibreán 2014
faoi shocrú oibriúcháin trí na húdaráis áitiúla i ndiaidh 		
líonra d’Oifigí Fiontair Áitiúla (LEOanna) a bhunú.
Tá clásal in aisíoctha ag deontais bheart 1 a d’eisigh na
CEBanna agus a eisíonn na LEOanna anois a fhorálann do
chuid den tacaíocht airgeadais a aisghabháil. Sócmhainní
de chuid Fhiontraíocht Éireann iad na deontais inaisghabhála sin agus léirítear iad dá réir ar an Ráiteas
maidir le Staid Airgeadais na gníomhaireachta.
Léirítear an tsuim in aisghabhála maidir leis an tacaíocht
airgeadais inaisíoctha don tionscal sa Ráitis maidir le Staid
Airgeadais mar Iasachtaí Lamháltais Eintiteas Sochair
Phoiblí agus tá an maoiniú 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
CEB/LEO trí thacaíocht airgeadais inaisíoctha arna rangú
mar Iasachtaí Lamháltais Eintiteas Sochair Phoiblí.

Ní léiríonn na ráitis airgeadais comhdhlúthú thorthaí
na n-institiúidí infheistiúcháin. Tá Fiontraíocht Éireann
den tuairim go mbeadh a leithéid de chomhdhlúthú
míthreorach, 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
Déantar infheistíochtaí a liostaítear ar stocmhalartán
aitheanta a thomhas ag a luach cóir agus déantar
gluaiseachtaí a thaifead tríd an Ráiteas maidir le hIoncam
agus Caiteachas agus na Cúlchistí Ioncaim Coinnithe.
Infheistíochtaí Eile
Déantar infheistíochtaí eile a thomhas ag costas lúide lagú
mar ní féidir a luach cóir a thomhas go hiontaofa.
Díscríobh Infheistíochtaí
Sa chás go measann an bhainistíocht gur ionann luach na
n-infheistíochtaí agus nialas, de bharr dócmhainneachta 		
nó eile, díscríobhtar na hinfheistíochtaí sin.
Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair
Tomhaistear réamhíocaíochtaí leis na cistí sin ag luach cóir
agus déantar gnóthachain nó caillteanais i luach cóir a
thaifead tríd an Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas
agus Cúlchistí Ioncaim Connithe bunaithe 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 Caipiteal Fiontair in
Éirinn agus san Eoraip. 			
Gnóthachain agus Caillteanais
Aithnítear gnóthachain agus caillteanais d’athrú ar luach
na n-infheistíochtaí sa Ráiteas maidir le hIoncam agus
Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Connithe.

(h) Maoin, Fearas agus Trealamh
Luaitear maoin, fearas agus trealamh ar a gcostas nó ar
a luacháil, lúide dímheas fabhraithe agus aon soláthar do
lagú. Soláthraítear dímheas ar gach maoin, fearas agus
trealamh, seachas talamh ruílse agus saothar ealaíne,
ag rátaí a ríomhtar chun costas a dhíscríobh, lúide luach
iarmharach measta, maidir le gach aon sócmhainn ar
bhonn na líne dírí thar a saolré úsáideach mheasta mar seo
a leanas:		
• Mótarfheithiclí
• Foirgnimh

20% in aghaidh na bliana
2% in aghaidh na bliana

• Athchóiriú ar
Fhoirgnimh Reatha

20% in aghaidh na bliana		

• Feabhsúcháin Léasacha

20% in aghaidh na bliana

• Daingneáin & Fearais

25% in aghaidh na bliana

• Ríomhairí

33% in aghaidh na bliana

• Trealamh Teicniúil

25% in aghaidh na bliana

• Talamh

0% in aghaidh na bliana

• Saothar Ealaíne

0% in aghaidh na bliana

Léiríonn luach iarmharach an méid measta a gheofaí faoi
láthair ó dhiúscairt sócmhainn, tar éis costais mheasta
diúscartha a aisbhaint, dá mbeadh an tsócmhainn san aois
agus sa choinníoll a bheifí ag súil leis ag deireadh a saolré
fónta.
Cuirtear an caiteachas ar shócmhainní ar lú a luach aonair
ná an tairseach caipitlithe (€2,500) sa Ráiteas maidir
le hIoncam agus Caiteachas agus na Cúlchistí Ioncaim i
mbliain an cheannacháin.
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(i) Lagú Sócmhainní
Déantar sócmhainní, seachas iad sin arna meas ag luach
cóir, a mheas do leideoirí lagaithe ag deireadh gach
bliana. Má tá fianaise oibiachtúil ar lagú, aithnítear soláthar
lagaithe sa Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus
Cúlchistí Ioncaim Connithe don bhliain.

(j) Soláthar i gcomhair Fiacha 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 pinsean 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 gcomhaltaí de scéimeanna pinsean
Forfás isteach i scéim sochair scoir nua Fhiontraíocht
Éireann 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 Shochair
Scoir na gcomhaltaí foirne a théann ar scor i ndiaidh an
31 Iúil 2014.		
(iii) Tá freagracht dhlíthúil ar an Roinn Post, Fiontar agus
Nuálaíochta as scéimeanna sochair scoir reatha
Fhorfás, agus as pinsinéirí agus iarbhaill foirne ag a
bhfuil sochair choinnithe.
Feidhmíonn Fiontraíocht Éireann Scéim Aonair Sochair
Scoir na Seirbhísí Poiblí (an Scéim Aonair), an scéim
sochair shainithe do státseirbhísigh inphinsin a ceapadh ar
an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh sin. Íoctar ranníocaíochtaí
chomhaltaí na Scéime Aonair leis an Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe.
Léiríonn costais shochar scoir sochair scoir a thuill fostaithe
agus léirítear iad glan ó ranníocaíochtaí sochair scoir a
chuirtear ar aghaidh chuig an Roinn Post, Fiontar agus
Nuálaíochta. Aithnítear suim a chomhfhreagraíonn don
mhuirear sochair scoir mar ioncam sa mhéid is gur féidir é
a aisghabháil, agus déantar é 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 maidir le hIoncam
Cuimsitheach agus aithnítear coigeartú comhfhreagrach
sa tsuim atá in aisghabhála an Roinn Post, Fiontar agus
Nuálaíochta. 		
Léiríonn dliteanais shochair scoir luach reatha íocaíochtaí
sochair scoir amach anseo atá tuillte ag an bhfoireann
go dtí seo. Léiríonn maoiniú sochair scoir iarchurtha
an tsócmhainn chomhfhreagrach atá le haisghabháil
i dtréimhsí amach anseo ón Roinn Post, Fiontar agus
Nuálaíochta.			
Tomhaistear dliteanais na scéime sochar scoir ar bhonn
achtúireach leis an modh creidmheasa aonaid measta.		
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(l) Léasanna
Léasanna Oibriúcháin
Mar léasóir
Rangaítear léasanna ina gcoinníonn Fiontraíocht Éireann
formhór na rioscaí agus na buntáistí úinéireachata i ndiaidh
dhul i mbun an comhaontú léasa mar léasanna oibriúcháin.
Déantar luach seilbhe na sócmhainní léasaithe a thaifead sa
Ráiteas maidir le Staid Airgeadais agus tugtar cuntas orthu
de réir an pholasaí chuntasaíochta do Mhaoin, Gléasra agus
Trealamh. Aithnítear Ioncam ó Chíos ar bhonn líne dírí sa
Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus Cúlchistí
Ioncaim Coinnithe.
Mar léasaí
Muirearaítear caiteachas cíosa faoi léasanna oibriúcháin
chuig Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí
Ioncaim Coinnithe ar bhonn líne dírí thar thréimhse an léasa
ach amháin i gcás ina bhfuil méaduithe cíosa a bhaineann
le boilsciú ionchais ginearálta, agus sa chás sin aithnítear na
méaduithe sin nuair a thabhaítear iad. 		

(m) Airgeadra Coigríche
Déantar sócmhainní agus dliteanais airgeadais in airgeadraí
coigríche a aistriú ag na rátaí malartaithe a bhíonn i
bhfeidhm dáta an Ráitis maidir le Staid Airgeadais.
Aistrítear idirbhearta in airgeadraí coigríche ag na rátaí
malartaithe tráth na n-idirbheart bunaidh. Déileáiltear leis
na gnóthachain agus na caillteanais dá mbarr sa Ráiteas
maidir le hIoncam agus Caiteachas agus na Cúlchistí
Ioncaim.		
.
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(n) Breithiúnais shuntasacha chuntasaíochta agus na
príomhchúiseanna atá le neamhchinnteacht		
meastachán 		
D’fhonn na ráitis airgeadais a ullmhú ní mór don
bhainistíocht breithiúnais, meastacháin agus boinn
tuisceana a dhéanamh a mbíonn tionchar acu ar na
suimeanna a thuairiscítear i ndáil le sócmhainní agus
dliteanais amhail dháta an chláir comhardaithe agus ar
na suimeanna a thuairiscítear i ndáil le hioncam agus
le caiteachas i gcaitheamh na bliana. Is é nádúr na
meastachán, áfach, go bhféadfadh na torthaí iarbhír a
bheith éagsúil ó na meastacháin sin.
Is iad na breithiúnais seo a leanas is mó a raibh tionchar
acu ar na suimeanna a aithnítear sna Ráitis Airgeadais.

Oibleagáidí i leith Sochair Scoir
Déantar nuashonrú gach bliain ar na boinn tuisceana
achtúireacha ar a bhfuil na méideanna a aithnítear sna
ráitis airgeadais bunaithe (lena n-áirítear rátaí lascaine,
rátaí ardaithe ar leibhéil cúitimh amach anseo agus rátaí
mortlaíochta) bunaithe ar dhálaí eacnamaíocha reatha agus
aon athrú ábhartha i dtaobh téarmaí agus coinníollacha an
phinsin agus ar phleananna iar-scoir.		
Is féidir difear a dhéanamh do na boinn tuisceana trí:
(i) an ráta lascaine, athruithe ar an ráta toraidh ar bhannaí
corparáideacha ardchaighdeáin
(ii) leibhéil chúitimh sa todhchaí, dálaí an mhargaidh
saothair sa todhchaí

Lagú Sócmhainní
- Infheistíochtaí Eile
Déantar infheistíochtaí eile a thomhas ag costas lúide
lagú amhail an dáta tuairiscithe. Tá leideoirí lagaithe
bunaithe ar phróiseas athbhreithnithe a úsáideann na
cuntais bhainistíochta nó iniúchta is deireanaí de chuid
na gcuideachtaí infheistiúcháin nó faisnéis ghnó ábhartha
eile. Má tá fianaise ar lagú, aithnítear soláthar lagaithe sa
Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus Cúlchistí
Ioncaim Coinnithe sa bhliain. Sa chás in bhfuil fianaise nach
bhfuil feidhm a thuilleadh leis an soláthar lagaithe roimhe
seo, déantar na soláthairtí sin a chúlú.			
.

- Iasachtaí Lamháltais Eintiteas Sochair Phoiblí
Rangaítear deontais in-aisíoctha mar i iasachtaí lamháltais
eintiteas sochair phoiblí (PBE). Déantar iasachtaí lamháltais
PBE a athbhreithniú gach bliain chun leideoirí lagaithe
a aithint bunaithe ar stair aisíocaíochta an deontaí agus
dearcadh na bainistíochta maidir le bailiú an fhiacha.
Aithnítear foráil shonrach sa Ráiteas maidir le hIoncam
agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe sa chás
ina bhfuil amhras faoi aisíoc an fhiacha.		

Sócmhainní Seasta Airgeadais Neamhthrádáilte - Cistí
Caipiteal Síl agus Fiontair
Ríomhtar luach na Sócmhainní Seasta Airgeadais (Cistí
Caipiteal Síl agus Fiontair) nach ndéantar a thrádáil i
margaí gníomhacha trí úsáid a bhaint as teicnící luachála
atá á gcur i bhfeidhm ag na Bainisteoirí Cistí a úsáideann
a mbreithiúnas i roghnú modhanna éagsúla agus a
dhéanann toimhdí atá bunaithe go príomha ar shonraí
agus ar choinníollacha inbhraite atá ann cheana ag gach
dáta tuairiscithe. Tá na treoirlínte a leanann na Bainisteoirí
Cistí agus iad ag teacht ar na luachálacha i gcomhréir le
prionsabail luachála na gCumann Caipiteal Fiontais in Éirinn
agus san Eoraip. 			
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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. €5.877 billiún (2015 - €5.521
billiún) a bhí sa mhéid comhiomlán an 31 Nollaig 2016 a cuireadh ar fáil do na trí Ghníomhaireacht, as a bhfuair Fiontraíocht Éireann agus Forbairt, mar a bhí, €1.361 billiún (2015 - €1.306
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 (2015 - €13.547m) a bhí sa mhéid comhiomlán an 31 Nollaig 2016 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 €70.054m glan ar ranníocaíochtaí pinsin fostaithe arbh ionann iad agus €2.045m chuig an Roinn Post, Fiontar agus
Nuálaíochta (i leith dréachtscéime aoisliúntais foirne Fhiontraíocht Éireann) agus an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (i leith na scéime pinsin seirbhíse aonaraigh).
		
		 Tá na Deontais Oireachtais a vótáladh chuig Fiontraíocht Éireann ón Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta mar a léirítear sna ráitis airgeadais comhdhéanta de:

				
		
Nótaí
Vóta
Deontais do Thacaíochtaí Airgeadais don Tionsclaíocht		
Deontas d’Oifigí Fiontar Áitiúla

5(b)

Deontas don Chaiteachas ar Chur Chun Cinn agus ar Riarachán

2(c)

2016
€’000

2015
€‘000

A7.2

55,155

52,755

A8

28,837

29,280
71,229

A7.1

70,054

Deontas don Trealamh Caipitil		

A7.3

700

700

An Clár Forbartha Eolaíochta agus Teicneolaíochta		

B4.1

121,739

123,568

276,485

277,532
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Cistiú ó Ranna Rialtais eile
			
		
Nótaí

2016
€’000

2015
€‘000

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

5(a)

820

3,270

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

3(b)

1,992

2,407

An Ciste Náisiúnta Oiliúna - An Roinn Oideachais agus Scileanna		

3,500

3,500

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

65

67

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

3(a)

38

93

An Lárionad Idirnáisiúnta um Thaighde Fuinnimh - An Roinn Cumarsáide Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha
3(c)
Scéim na nDearbhán Trádála Ar Líne LEO - An Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha		

631
1,712

531
1,822

8,758

11,690

			

(a)

An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (EGF)

		

Tá sé mar chuspóir ag an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú tacú le hoibrithe, go mór mór i réigiúin agus in earnálacha atá faoi mhíbhuntáiste de bharr neamhchosanta ar an
ngeilleagar domhandaithe. Bhain na cistí a fuarthas faoin gciste sin in 2016 le Lufthansa Technik agus Anderson Ireland agus íocadh an cistiú sin amach leis na Boird Fiontar Contae agus
Cathrach ábhartha 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 le haghaidh thionscal an bhia chun tacú le tionscnaimh, lena n-áirítear Déantúsaíocht Bharainneach, Taighde & Forbairt agus
Tionscnaimh Mhargaíochta. Is é an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara a chuireann cistiú ar fáil.

(c)

Tionscadal IERC

		

Is ionad taighde agus nuála teicneolaíochta comhoibríoch nua i gcóras fuinnimh inbhuanaithe comhtháite é an Lárionad Idirnáisiúnta um Thaighde Fuinnimh (IERC). D’fhógair an Rialtas
an 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 Acmhainní
Nádúrtha.
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Acmhainní Dílse
			
		
Nótaí

2016
€’000

2015
€‘000

Díbhinní		
2,671
3,955
2,638

1,884

Ioncam ó Tháillí

4(a)

2,157

2,743

Ioncam ó Chíosanna

4(b)

395

455

Ioncam Eile

4(c)

788

714

8,649

9,751

Aisíocaíochtaí Tacaíocht Airgeadais		

			

		

De réir pholasaí cuntasaíochta Fhiontraíocht Éireann, aithnítear Ioncam ó Dhíbhinní nuair a bhíonn an ceart íocaíocht a fháil ar bun, nuair is dóigh go bhfaighfear an t-airgead ar ais agus nuair
is féidir an méid a thomhas go hiontaofa. Tugadh fógra d’Fhiontraíocht Éireann in 2016 go ndearnadh leachtú/díscaoileadh foirmiúil ar 21 cuideachta (2015- 25) ag a raibh Díbhinní gan íoc arbh
ionann a luach agus €0.835m (2015- €1.606m). Ní féidir an méid sin a bhailiú dá bhrí sin.

		

De réir pholasaí cuntasaíochta Fhiontraíocht Éireann, aithnítear Aisíocaíocht Tacaíochtaí Airgeadais nuair is dóigh go bhfaighfear an t-airgead ar ais agus gur féidir an méid a thomhas go
hiontaofa. Éiríonn tacaíochtaí airgeadais iníoctha sa chás go dtagann cúinsí áirithe aníos, amhail leachtú/díscaoileadh, faoi mar atá leagtha amach sa litir thairisceana. Le linn 2016, fuarthas
Aisíocaíochtaí Tacaíocht Airgeadais arbh ionann a luach agus €2.638m (2015- €1.884m). Tugadh fógra d’Fhiontraíocht Éireann in 2016 go ndearnadh leachtú/díscaoileadh foirmiúil ar 11
cuideachta (2015 -13) ag a raibh Díbhinní gan íoc arbh ionann a luach agus €5.008m (2015- €4.236m). Ní féidir an méid sin a bhailiú dá bhrí sin. .

a) 		

Ioncam ó Tháillí
			
			

2016
€’000

2015
€‘000

Seirbhísí Gairmiúla		

403

441

Ioncam Tionscadal Margaidh		

1,754

2,302

			

2,157

2,743
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b) 		Ioncam ó Chíosanna
			
			

c) 		

2016
€’000

2015
€‘000

Foligean Oifigí		

395

455

			

395

455

2016
€’000

2015
€‘000

Ioncam Eile
			
			
Ús Bainc ar Thaisc		

2

1

Ranníocaíocht Eagraíochtaí Eile i leith Forchostas Lárnach		

164

158

Ranníocaíocht le Education in Ireland		

386

389

LEO Micro Finance Ireland 		

5

-

Eile		
231
166
			

788

714

Le linn 2016, rinne an Roinn Oideachais agus Scileanna ranníocaíochtaí arbh fhiú €0.190m (2015- €0.190m) le ‘Education in Ireland’, agus rinne institiúidí tríú leibhéal ranníocaíochtaí arbh fhiú
€0.196m iad (2015- €0.199m). Education in Ireland atá mar scáthbhranda 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 		

Tacaíocht Airgeadais don Tionsclaíocht

			
2016
2015
		
Nótaí
€’000
€‘000
(i) Forbairt Cuideachtaí
Fostaíocht		
13,886
14,876
5(a)

820

3,270

Tacaíocht Sócmhainní Seasta		

15,893

17,450

An Ciste Infheistíochta Mairteola agus Caoireola

Bonneagar Teicneolaíochta		

874

74

Tacaíocht don Mhargaíocht & d’Aistriú Eolais 		

13,525

13,805

Indéantacht		
3,057
3,248
Forbairt agus Oiliúint Bhainistíochta		

7,238

Deontais Chomhairleachta		

1,014

973

Ionaid Fiontraíochta Pobail		

289

640

6,914

Tionscnamh Fiontraíochta Pobail		

371

-

			

56,967

61,250
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Nótaí
(ii) Tríú Páirtithe
Ionaid Nuálaíochta Gnó		
Comhairle Dearaidh agus Ceardaíochta na hÉireann		
Oifigí Fiontar Áitiúla

5(b)

			

2016
€’000

2015
€‘000

2,200

2,211

3,019

7,753

32,470

31,576

37,689

41,540

(iii) Forbairt Eolaíochta & Teicneolaíochta
Gníomhaíocht T&F a Bhunathrú san Fhiontraíocht

5(c)

24,013

20,870

Comhoibriú Tionscail leis an Earnáil 3ú Leibhéal

5(d)

49,255

42,042

Acmhainneacht Tráchtála Phobal Taighde na hÉireann a Réadú

5(e)

			
Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe		
Tacaíocht Airgeadais don Tionsclaíocht a caipitlíodh ar an gClár Comhardaithe
Infheistíochtaí i Scaireanna

5(f)

Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair		

29,787

30,335

103,055

93,247

197,711

196,037

31,475

27,619

53,982

54,102

17

3,699

3,454

Iomlán na dTacaíochta Airgeadais don Tionsclaíocht		

286,867

281,212

Iasachtaí Lamháltais Eintiteas Sochair Phoiblí

a)		 An Ciste Infheistíochta Mairteola agus Caoireola
		

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

b)

Oifigí Fiontar Áitiúla

		

Le linn 2007 thug an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta an t-údarás d’Fhiontraíocht Éireann na feidhmeanna a bhronn an tAcht um Fhorbairt Tionscail 1995 air i leith na mBord Fiontar
Contae agus Cathrach (CEBanna) a bhí mar fhreagracht ag an aonad beartais um Mhionfhiontair de chuid na Roinne Post, Fiontar agus Nuálaíochta roimhe sin.

		

Mar thoradh ar chinneadh a rinne an Rialtas agus bunú an Achta um Boird Fiontar Contae (Díscaoileadh) 2014, díscaoileadh na CEBanna an 14 Aibreán 2014 agus aistríodh a bhfeidhmeanna,
a sóchmhainní agus a ndliteanais chuig Fiontraíocht Éireann. Bunaíodh Oifigí Fiontar Áitiúla (LEOanna) i gcomhar le gach Údarás Áitiúil d’fhonn raon feidhmeanna tacaíochta deontais agus
feidhmeanna forbartha cumas a sholáthar don earnáil mhionfhiontair thar ceann Fhiontraíocht Éireann. Tá ionad barrfeabhais LEO curtha ar bun ag Fiontraíocht Éireann chun na feidhmeanna
a comhaontaíodh idir an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta agus Fiontraíocht Éireann a chur i bhfeidhm. Is é ról an aonaid seo raon tacaíochtaí do na LEOnna a chuireann le tionchar na
LEOnna ar fhorbairt mionfhiontar agus gnóthaí beaga a chur ar fáil, ag méadú a n-éifeachtacht agus a n-éifeachtúlacht. Ar na tacaíochtaí atá ar fáil tá tacaíocht straitéiseach, riaracháin,
teicniúil agus airgeadais.

c)		 Gníomhaíocht T&F a Bhunathrú san Fhiontraíocht
		

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

Comhoibriú Tionscail leis an Earnáil 3ú 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 agus
coláistí, sa chás ina gcuirtear tromlach an T&F i gcrích in institiúid tríú leibhéal nó in eagraíocht taighde phoiblí; Ionaid Teicneolaíochta, lena dtacaítear le bunú agus cothabháil ionad arb
aidhm dóibh idirghníomhú dlúth a fhorbairt le cuideachtaí d’fhonn eolas agus scileanna a aistriú i dtaobh teicneolaíochtaí a bhaineann go díreach le cúrsaí gnó; Comhoibriú Idirnáisiúnta, lena
soláthraítear tacaíocht do ghníomhaíochtaí a bhaineann 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 n-institiúidí 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 idir
ghnólachtaí an cheantair agus an coláiste féin.

f)		 Infheistíochtaí i Scaireanna
		

Tagraíonn an infheistíocht i scaireanna do 317 gnóthas (2015-270)

6 		

Riarachán, Oibriú agus Cur Chun Cinn
				
			
Nótaí

2016
€’000

2015
€‘000

		

Luach Saothair agus Costais Phá Eile

54,186

55,164

		

Clár Fágála Deonach		

-

2,730

		

Seirbhísí Leabharlainne agus Costais Eile a bhaineann le Cliaint		

589

721

		

Cíosanna, Rátaí, Táillí Seirbhíse & Árachas		

8,433

8,539

		

Costais Taistil

4,405

4,087

		

Priontáil, postas agus stáiseanóireacht		

550

609

		

Cumarsáid agus Costais TF		

2,966

3,055

		

Deisiúcháin, Cothabháil & Táillí Léasúcháin		

721

598

		

Solas, Teas & Glantóireacht		

1,025

927

		

Luach Saothair Chomhaltaí an Bhoird (lena n-áirítear Luach Saothair an POF)

6(d)

317

308

		

Táillí Gairmiúla

6(g) & (h)

2,365

2,460

6(a)

6(e) & (f)

		Táille Iniúchóireachta		

78

90

		

Maoin, Fearas agus Trealamh faoi bhun na Tairsí Caipitlithe

6(i)

356

354

		

Fógraíocht agus Margaíocht		

1,205

633

		

Costais Oibriúcháin Eile		

725

572

77,921

80,847
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a)
Luach Saothair agus Costais Phá Eile
		
				
				

2016
€’000

2015
€‘000

		Tuarastal 			
		 Tuarastal		

48,610

		 Ragobair		

49

50

		 Liúntais		

609

604

49,998

		
		

Costais Eile a Bhaineann leis an bhFoireann			

		

Ranníocaíocht an Fhostóra leis an Leas Sóisialach		

2,980

2,700

		

Ranníocaíocht an Fhostóra leis na Scéimeanna Pinsin		

168

153

		

Oiliúint agus Forbairt Foirne		

885

511

657

692

		Costais Earcaíochta/Athlonnúcháin		
		

Costais Eile a Bhaineann leis an bhFoireann		

				
				

228

456

54,186

55,164

Baineann costais Earcaíochta agus Athlonnúcháin den chuid is mó leis an athshannadh foirne i Líonra na nOifigí Thar Lear/Réigiúnacha. Áirítear le costais eile a bhaineann leis an bhfoireann:
Fóirdheontas ceaintín, síntiúis ghairmiúla chomhaltaí foirne (faoi réir BIK), an Clár Cúnaimh i gComhair Fostaithe, Scagthástáil Sláinte agus Pleanáil Scoir.		
						
B’ionann an fhoireann iomlán a fostaíodh (coibhéisí lánaimseartha) amhail an 31 Nollaig 2016 agus 576 (gan poist ghearrthéarmacha thar lear san áireamh.) (2015 - 563)		
						

b)

Miondealú ar Luach Saothair
Sochair d’fhostaithe 		

Líon na bhFostaithe

Líon na bhFostaithe

2016

2015

€60,000 go €70,000 		

99

88

€70,001 go €80,000 		

90

105

€80,001 go €90,000 		

121

118

€90,001 go €100,000 		

39

41

€100,001 go €110,000 		

20

17

€110,001 go €120,000 		

5

3

€120,001 go €130,000 		

2

1

€130,001 go €140,000 		

3

3
4

€140,001 go €150,000 		

2

€150,001 go €160,000 		

1

-

€160,001 go €170,000		

1

-

€170,001 go €180,000 		

-

-

€180,001 go €190,000 		

-

1
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c)		 Asbhaint a bhaineann le Sochair Scoir
		

Le linn 2016 rinneadh asbhaintí €2.253m (2015- €2,833m) a bhain le sochair scoir ó fhoireann Fhiontraíocht Éireann agus íocadh an tsuim sin leis an Roinn Post, Fiontar agus Nualaíochta.
Rinne na hOifigí Fiontair Áitiúla agus Comhairle Dearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann asbhaintí €0.087m agus €0.017m (2015- €0.139m agus €0.029m) faoi seach a bhain le sochair scoir
óna bhfoireann. Íocadh na hasbhaintí sin le Fiontraíocht Éireann, a chuir ar aghaidh iad chuig an Roinn Post, Fiontar agus Nualaíocht.

d)

Luach Saothair Chomhaltaí an Bhoird
Comhalta boird
				

Táille Boird
€

Speansais Cúitimh
€

Líon na gCruinnithe Boird ar
Freastalaíodh orthu in 2016

20,449

-

12

An Coiste Feidhmíochta agus Pleanála Acmhainní.		

-

3,844

12

An Coiste Athbhreithnithe ar an bPunann Infheistíochta.

Elaine Coughlan

11,929

-

9

Lisa Dillon

11,929

-

10

Coiste na Straitéise.

-

-

12

An Coiste Athbhreithnithe ar an bPunann Infheistíochta.

Patrick Flynn

11,929

-

11

An Coiste Feidhmíochta agus Pleanála Acmhainní.

Colum Horgan

11,929

5,802

11

An Coiste Iniúchóireachta.

John Mc Mahon

11,929

-

12

An Coiste Athbhreithnithe ar an bPunann Infheistíochta agus Coiste na Straitéise.

Geoff Meagher

11,929

2,190

10

An Coiste Iniúchóireachta.

Helen Ryan

11,929

3,925

11

An Coiste Iniúchóireachta agus Coiste na Straitéise.

Dave Shanahan

11,929

884

9

Coiste na Straitéise.

David Walsh

11,929

335

10

127,810

16,980

Terence O’Rourke (Cathaoirleach)
Julie Sinnamon (POF)

Clare Dunne

Iomlán

Comhaltacht eile Choiste Fhiontraíocht Éireann

An Coiste Feidhmíochta agus Pleanála Acmhainní.

An Coiste Iniúchóireachta agus Coiste na Straitéise.

Le linn 2016, tionóladh dhá chruinniú Boird déag. Ceapadh An tUasal Colum Horgan agus an tUasal Geoff Meagher chuig an mBord in athuair.							
Jim O’Hara, Rita Shah Uasal agus Amanda Pratt Uasal ar scor. 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’.
Cúiteamh do Phríomhphearsanra Bhainistíochta
Ba ionann an cúiteamh iomlán a íocadh le príomhphearsanra bainistíochta in 2016 agus €570,446 (2015- €289,690). Tá an príomhphearsanra bainistíochta comhdhéanta de POF, comhaltaí
an Bhoird agus beirt stiúrthóirí feidhmiúcháin. Ní bhfuair Comhaltaí an Bhoird aon iarscoir nó sochair scoir. Baineann socruithe caighdeánacha sochar scoir na hearnála poiblí leis an POF
agus leis an mbeirt Stiúrthóirí Feidhmiúcháin. 												
Bhí pacáiste Luach Saothair an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin do 2016 comhdhéanta mar seo a leanas: bunthuarastal bliantúil €168,210, gnáthshocrúcháin phinsin earnála poiblí agus carr
cuideachta mar shochar comhchineáil (€12,375). Ní bhfuair an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin aon íocaíocht a bhaineann le feidhmíocht in 2016.

e) 		

Costais Taistil

		

Tá ceannoifig Fhiontraíocht Éireann lonnaithe i bPáirc Ghnó an Phointe Thoir, Baile Átha Cliath. Tá líonra oifigí réigiúnacha agus thar lear ag Fiontraíocht Éireann chomh maith. Meastar gur
ionann taisteal lasmuigh d’Éirinn do gach comhalta foirne atá bunaithe in Éirinn agus Taistil Idirnáisiúnta. Meastar gur ionann taisteal a dhéanann comhaltaí foirne atá lonnaithe in aon cheann
de na tríocha a haon oifigí thar lear laistigh de dhlínse a n-oifig ceaptha agus taisteal Intíre. Meastar gur ionann taisteal lasmuigh den dlínse ina bhfuil oifig comhaltaí foirne ceaptha suite
agus taisteal Idirnáisiúnta. B’ionann na costais iomlána a tabhaíodh maidir le taisteal intíre agus cothaithe agus € 2.1m in 2016 (€ 2.1m -2015) agus € 1.9m in 2016 (€ 1.8m -2015) maidir le Taistil
Idirnáisiúnta.
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f)		 Caiteachas Fáilteachais
		

B’ionann caiteachas Fáilteachais in 2016 agus €0.212m (2015- € 0.211m) lena n-áirítear fáilteachais cliaint €0.209m (2015 - €0.202m), folláine comhaltaí foirne €623 (2015 - €9,092) agus
ranníocaíocht de €2,000 leis an gClub Spóirt agus leis an gClub Sóisialta in 2016, ní dhearnadh aon ranníoc in 2015.

g)

Costais Dlí / Socraíochtaí

		

Rinneadh socraíochtaí arbh fhiú €0.079m iad in 2016 (€0.065m-2015). B’ionann na táillí dlí a bhain leis na socraiochtaí sin agus €0.095m in 2016 (€0.052m-2015).

h)		

Comhairle Comhairleachta

		

Áiríodh ar an gcaiteachas a tabhaíodh ar chomhairle comhairleoireachta sheachtrach:
				
				

2016
€’000

2015
€‘000

Luacháil Tráchtála & Teicniúil		

330

387

Iniúchadh Inmheánach, Bainistíocht Riosca & Iniúchtaí ar Chláir		

177

304
167

Athbhreithnithe Airgeadais & Próisis		

168

Eile			

103

112

				

778

970

i)		 Maoin, Fearas agus Trealamh faoi bhun na Tairsí Caipitlithe
		

Cuirtear an caiteachas ar shócmhainní ar lú a luach aonair ná an tairseach caipitlithe €2,500 sa Ráiteas maidir le hIoncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe i mbliain an
cheannacháin.

7 		

Scéim Sochair Scoir

a)

Ritheadh an tAcht um Fhorbairt Tionscail (Forfás a Dhíscaoileadh) 2014 (Uimh 13 de 2014) le bheith ina dhlí an 16 Iúil 2014, agus rinneadh foráil ann do Forfás a dhíscaoileadh agus do na nithe
seo a leanas: Fiontraíocht Éireann a bhunú mar fhostóir dlíthiúil ar leith; scéim sochair scoir a bheith á bunú ag Fiontraíocht Éireann, ag tabhairt ar aird go dtéann na comhaltaí foirne a bhí ina
gcomhaltaí de Scéim Pinsin Fhorfás isteach i Scéim Fhiontraíocht Éireann ar théarmaí aoisliúntais nach lú fabhraí ná na téarmaí a bhí ann faoi Scéim Fhorfás díreach roimh dháta an aistrithe
agus freagracht a bheith ar Fhiontraíocht Éireann as na Dliteanais Phinsean ghaolmhara. Tá freagracht dhlíthúil ar an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta as scéimeanna sochair scoir reatha
Fhorfás, agus as pinsinéirí agus iarbhaill foirne ag a bhfuil sochair choinnithe. Tá Fiontraíocht Éireann freagrach as costais shochair 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.
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Scéim

Baill Foirne Clúdaithe

Cineál

Fiontraíocht Éireann

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

Arbh fhostaithe inphinsin iad
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) íon 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 idir an 1 Eanáir 1994 agus 5 Aibreán 1995

Gráid chuí Sochar Sainithe Neamhchistithe
Ranníocach maoinithe go dtí 31/12/2009
Féach nóta (a.2)

Iarfhoireann Eolas (seachas iad siúd atá clúdaithe ag an Scéim iar-NBST thíos) agus iad siúd earcaithe ag an
iar-Forfás sa idir an 1 Eanáir 1994 agus 5 Aibreán 1995

Neamhchistithe Neamh-ranníocach
Sochar Sainithe

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

Ranníocach Neamhchistithe
Sochar Sainithe

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

Sochar Sainithe Ranníocach maoinithe go dtí
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

Sainithe Neamhchistithe Ranníocach Sochair

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

a.2) Faoin Acht um Bearta Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009, aistríodh sócmhainní an dá scéim shochair scoir chistithe chuig an gCúlchiste Náisiúnta Pinsean an 31 Nollaig 2009. Tá na
scéimeanna sochair scoir a bhaineann leis an dá chiste sin i bhfeidhm i gcónaí le haghaidh baill reatha, agus ní athrófar na tairbhithe ná na forálacha gaolmhara le haghaidh na mball. Cuirtear
ranníocaíochtaí fostóirí agus fostaithe le haghaidh na scéimeanna sin chuig an Státchiste agus íoctar costas na sochar scoir ar scor le Deontas ón Oireachtas fomhírcheann A7-1 anois.

b)

Nochtadh Sochar Scoir faoi FRS 102

		

Éilíonn Caighdeán um Thuairisciú Airgeadais 17 (FRS 17) go léireoidh ráitis airgeadais ag luach cóir sócmhainní dliteanais a eascraíonn ó aoisliúntas fostóra agus as aon chistiú a bhaineann
leis, agus na costais a bhaineann le sochair aoisliúntais a sholáthar sna tréimhsí cuntasaíochta ina dtuilleann fostóirí iad a aithint.							
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c) 		

Anailís ar an táille sochair scoir iomlán
				
				

13,682

Costais Seirbhíse		

13,241
8,550

6,845

Ranníocaíochtaí fostaí 		

(2,045)

(2,242)

19,746

18,285

2016
€’000

2015
€‘000

Glanchistiú Iarchurtha maidir le sochair scoir sa bhliain
				
				

e) 		

2015
€‘000

Ús ar Dhliteanais na Scéime Sochar Scoir		
				
d)

2016
€’000

Cistiú In-aisghabhála maidir le costas sochair scoir na bliana reatha		

21,791

20,529

Cistiú chun íoc as sochair scoir		

(4,147)

(3,747)

				

17,644

16,782

				
				

2016
€’000

2015
€‘000

Oibleagáidí i leith Sochair Scoir		
(413,332)
(325,064)
comhdhéanta de:
Luach Reatha na nDliteanas na Scéime sochar scoir		
(413,332)
(325,064)
			
Athrú maidir le Dliteanais na Scéime Sochar Scoir			
Luach reatha maidir le Dualgais na Scéime ag deireadh na bliana 		

(325,064)

(298,086)

Costas seirbhíse reatha		

(13,241)

(13,682)

Costais Úis		

(8,550)

(6,845)

Íocaíochtaí le Pinsinéirí		

4,147

3,747

Gnóthachan/(caillteanas) ó thaithí ar Oibleagáidí i leith Sochair Scoir		

3,557

(3,264)

Athrú ar fhoshuíomhanna a fholuíonn luach reatha na ndliteanas sochar scoir		

(74,181)

(6,934)

Luach reatha maidir le Dualgais na Scéime ag deireadh na bliana 		

(413,332)

(325,064)

Aithníonn Fiontraíocht Éireann mar shócmhainn suim a chomhfhreagraíonn do dhliteanas iarchurtha neamhchistithe maidir le sochair scoir ar bhonn na sraithe foshuíomhanna 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 cistithe seo na suimeanna sin de réir chleachtas reatha.		
B’ionann €413.3m agus an tsócmhainn chistithe iarchurtha maidir le sochair scoir amhail an 31 Nollaig 2016. Tá cainníochtú an dliteanais bunaithe ar fhoshuíomhanna airgeadais mar atá
leagtha amach i Nóta 7 (f). Cuireann an Roinn Post, Fiontair agus Nuálaíochta na foshuíomhanna a úsáidtear atá bunaithe ar chomhairle achtúireach ar an eolas.
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f) 		

Tá an luacháil a úsáidtear maidir le nochtaithe FRS 102 bunaithe ar luacháil achtúireach iomlán amhail an 31 Nollaig 2016. Seo i leanas na boinn tuisceana airgeadais a úsáidtear chun
dliteanais scéime a ríomh faoi FRS 17 amhail an 31 Nollaig 2016:				
:						
			
					
Aonad Teilgthe
Aonad Teilgthe
Modh Luachála		
2016
2015
Ráta Lascaine		

1.90%

2.65%

Arduithe Tuarastail sa todhchaí		

3.35%

3.20%

Méaduithe Sochair Scoir amach anseo 		

2.85%

2.70%

Ráta Boilscithe		

1.85%

1.70%

Meánionchais saoil ualaithe maidir le táblaí básmhaireachta a úsáidtear chun oibleagáidí sochair a chinneadh ag:			
Ball in aois a 65 (Ionchas saol reatha i mblianta)
				
Ball in aois a 45 (ionchas saoil ag aois 65 i mblianta)
				

Fir

21.1

Mná

23.6

23.5

Fir

23.6

23.5

Mná

25.7

25.6

2016
€’000

2015
€‘000

20.9

g)
Maoiniú i leith Sochair Scoir
		Is dóigh gurb ionann €3.9m in 2017 na híocaíochtaí maidir le oibleagáidí neamh-chistithe.

8 		

Gluaiseacht i Luach na Sócmhainní Seasta
				
			
Nótaí
15

708

1,166

Gluaiseacht i Luach Cóir na gCistí Caipiteal Síl agus Fiontair

16(a)

(10,740)

(31,431)

Dímheas maoine, fearas agus trealaimh
Gluaiseacht i Luach Cóir na nInfheistíochtaí Luaite

16(b)

(928)

(1,371)

Soláthar do Lagú ar Luach na nInfheistíochtaí Neamhluaite

16(c)

6,016

26,723

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

16(c)
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9 		

Laghdú ar Luach Iasachtaí Lamháltais Eintiteas Sochair Phoiblí
2016
€’000

				
			
Nótaí
Nithe a Díscríobhadh don Bhliain

17

278

251

Gluaiseacht sa Soláthar d’Fhiacha a bhfuil amhras fúthu don Bhliain

17

(109)

1,496

169

1,747

2016
Brabús/(Caill)
ar Dhiúscairt
€’000

2015
Brabús/(Caill)
ar Dhiúscairt
€‘000

				

10

Brabús ar dhiúscairt Sócmhainní Seasta (glan)
				
				
				
				

a) 		

2015
€‘000

Maoin, Fearas agus Trealamh		

219

(2,220)

Sócmhainní Seasta Airgeadais		

25,888

15,985

				

26,107

13,765

Cuimsíonn an Brabús/(Caillteanas) ar dhiúscairt Maoine, Fearais agus Trealaimh:
				

2016			2015

Glanmhéid
Leabhar
€’000

Díolachán
ó Dhíolacháin
€’000

Brabús/(Caill)
ar Dhiúscairt
€‘000

Glanmhéid
Leabhar
€‘000

Díolachán
ó Dhíolacháin
€‘000

Brabús/(Caill)
ar Dhiúscairt
€‘000

Maoin, Fearas agus Trealamh

20

239

219

2,228

8

(2,220)

		

20

239

219

2,228

8

(2,220)

			
			
			

Baineann an brabús ar dhiúscairt le haisíoc CBL maidir le géilleadh léasa ag Páirc Ghnó an Phointe Thiar.
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b) 		
Cuimsíonn an brabús ar dhiúscairt Sócmhainní Seasta Airgeadais na nithe seo a leanas:
2016
							
			
Costas
Soláthar do lagú
Glanluach
Méid Luach Cóir
			
Bunaidh
Roimhe Seo
Leabhar
Seilbhe
			
€’000
€’000
€‘000
€‘000

Fáltais
ó Dhíolacháin
€‘000

Brabús/(Caill)
ar ghlandhiúscairt

11,325

Sócmhainní Seasta Airgeadais:					
Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair

-

-

-

25,549

36,874

Infheistíochtaí i Scaireanna - Luaite

-

-

-

-

-

-

17,842

6,126

11,716

-

26,279

14,563

17,842

6,126

11,716

25,549

63,153

25,888

Infheistíochtaí i Scaireanna - Neamhluaite
			

								
				
		
			
Costas
Soláthar do lagú
			
Bunaidh
Roimhe Seo
			
€’000
€’000

2015
Glanluach
Leabhar
€‘000

Méid Luach Cóir
Seilbhe
€‘000

Fáltais
ó Dhíolacháin
€‘000

Brabús/(Caill)
ar ghlandhiúscairt

3,845

Sócmhainní Seasta Airgeadais:					
Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair

-

-

-

31,809

35,654

Infheistíochtaí 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

Infheistíochtaí i Scaireanna - Neamhluaite
			

Bhí cistí €4.056m maidir le diúscairt infheistíochtaí sealbhaithe in eascró ag tríú páirtithe ar son Fhiontraíocht Éireann ag dáta an Ráitis maidir le Staid Airgeadais. De réir pholasaí
cuntasaíochta Fhiontraíocht Éireann, beidh na cistí sin aitheanta nuair a gheobhaidh Fiontraíocht Éireann na cistí.
11 		

Ranníocaíocht leis an Státchiste

		

I rith 2015 fuair Fiontraíocht Éireann faomhadh ón Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta Ioncam Acmhainní Dílse de €69.991m a gineadh in 2015 a choinneáil. Bhí ioncam acmhainní dílse
farasbarr os cionn an leibhéil in-aisíoctha leis an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta mar Ranníocaíocht don Státchiste. Ba ionann an tIoncam acmhainní dílse a tuilleadh in 2015 os cionn
na dteorainneacha ceadaithe de €69.991m agus €1.448m agus fabhraithe an aisíocaíocht sin leis an Státchiste i Ráitis Airgeadais 2015. In 2016 fuair Fiontraíocht Éireann faomhadh ón Roinn
Post, Fiontar agus Nuálaíochta an €1.448m d’fharasbarr ioncaim a choinneáil chun tacaíochtaí airgeadais leis an Tionscail a mhaoiniú. Cúlaíodh fabhrú 2015 i Ráitis Airgeadais 2016. Bhí an
t-ioncam ó acmhainní dílse a thuilleamar féin in 2016 €1.196m níos mó ná an teorainn cheadaithe €64.850m agus tá an t-aisíoc seo chuig an Státchiste tabhaithe i Ráitis Airgeadais 2016.
Leagtar amach thíos an tionchar a bhí ar na suimeanna a haithníodh sa Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe.
				
				
Fáltais Bhreise thar na suimeanna arna gceadú ag an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta		

2016
€’000

2015
€‘000

Ioncam Caipitiúil ó Acmhainní Dílse ( Fuascailt Scaireanna, Díbhinní, Aisíocaíochtaí Deontais & Diúscairt Trealaimh)

(252)

1,448

Aisíoc dheontais Oireachtais - Oifigí Fiontair Áitiúil 		

190

1,415

Aisíoc dheontais EGF nár úsáideadh - Oifigí Fiontair Áitiúil 		

11

-

(51)

2,863
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Cuntas Caipitil

					
			

Nótaí

2016		
€’000
€‘000
€’000

Iarmhéid Tosaigh			

2015
€‘000

360,565 		320,434

Glanghluaiseachtaí sna nithe seo a leanas:				
Maoin, Fearas agus Trealamh		

(373)		(2,966)

Infheistíochtaí i Scaireanna		

14,656		(10,627)

Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair		

39,173 		53,724

Aistriú ón Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe			

53,456		40,131

Iarmhéid Deiridh			

414,021 		360,565

Léiríonn an Cuntas Caipitil airgeadais a infheistíodh i Maoin, Fearas agus Trealamh, lena n-áirítear: Talamh agus Foirgnimh, Mótarfheithiclí Daingneáin agus Fearais,
Scaireanna i gcuideachtaí luaite agus neamhluaite agus infheistíochtaí i gCistí Síl agus Caipitil Fiontair.							
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Cuntas Airleacan an Stáit
				
			
Nótaí

2016
€’000

2015
€‘000

Iarmhéid Tosaigh		

12,548

14,921

Deontais in-aisghabhála íoctha ag LEOanna		

3,699

3,454

17

(4,059)

(5,827)

Iarmhéid Deiridh		

12,188

12,548

Aistriú chuig an Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe
i leith Iasachtaí Lamháltais Eintiteas Sochair Phoiblí

		

Léiríonn Cuntas Airleacan an Stáit airgead a réamhíocadh le cliantchuideachtaí de chuid Fhiontraíocht Éireann agus CEB (díscaoilte)/LEO trí thacaíocht airgeadais inaisíoctha, agus atá gan
íoc, lúide soláthar d’fhiacha a bhfuil amhras fúthu.										
						

14		 Cánachas
		
		Déantar foráil le halt 227 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, do dhíolúine ó cháin ar ioncam na gcomhlachtaí stáit neamhthráchtála ach amháin má bhíonn ús infhaighte faoi réir cánach
ag an bhfoinse (m.sh. DIRT). Cuirtear glanmhéid an ioncaim seo chun sochair an Ráitis maidir le hIoncam agus Caiteachas agus Cúlchistí 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 faoi chánachas dúbailte a
bhaineann le hábhar. Níl feidhm leis an alt seo in dhá dhlínse (an Fhrainc agus an Bheilg).
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Maoin, Fearas agus Trealamh
				
				
				
				

Costas

Talamh,		
Daingneáin,		
Foirgnimh ar léas
Mótar Daingneáin Ríomhairí &		
Feabhsúcháin
fheithiclí
Saothar Ealaíne
Iomlán
€’000
€’000
€’000
€’000

				
29,658

Amhail an 1 Eanáir 2016		

243

5,004

34,905

Suimeanna Breise		

215

24

116

355

Diúscairtí 		

(505)

(23)

(48)

(576)

							
29,368

Amhail an 31 Nollaig 2016		

244

5,072

34,684

							
Dímheas				
Amhail an 1 Eanáir 2016		

28,390

132

4,481

33,003

Muirear don bhliain		

437

36

235

708

Diúscairtí		
(485)
(23)
(48)

(556)

							
28,342

Amhail an 31 Nollaig 2016		

145

4,668

33,155

							
Glanluach Leabhar				
Amhail an 31 Nollaig 2016		

1,026

99

404

1,529

Amhail an 31 Nollaig 2015		

1,268

111

523

1,902
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Sócmhainní Seasta Airgeadais
Déantar achoimre thíos ar shuim charraeireachta shócmhainní airgeadais Fhiontraíocht Éireann de réir an chatagóir
							
			
Nótaí
2016
				
€’000

2015
€’000

Sócmhainní Airgeadais ag Luach Cóir 				
Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair

16(a)

261,779

222,606

Infheistíochtaí i Scaireanna Luaite

16(b)

2,667

1,739

Sócmhainní airgeadais ar ionstraimí fiachais iad arna dtomhas ag costas lúide lagú				
Infheistíochtaí i Scaireanna nach bhfuil luaite
16(c)
148,046
134,318
Iomlán na Sócmhainní Seasta Airgeadais		

412,492

358,663

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 earnáil
phríobháideach. Bíonn Bainisteoir Infheistíochta i mbun gach ciste dá leithéid. Is mar seo a leanas a bhí toradh na bliana:
					
				
2016
2015
				
€’000
€‘000
Méid Charraeireachta ag Luach Cóir 			
Amhail an 1 Eanáir 		

222,606

Aistriú chuig Infheistíochtaí Luaite 		

-

(518)

Suimeanna Breise		

53,982

54,102

Diúscairtí 		

(25,549)

(31,809)

Gnóthachan/(Caillteanas) ar ghluaiseacht Luach Cóir i rith na bliana		

10,740

31,431

Amhail an 31 Nollaig 		

261,779

222,606

Socraíodh luach cóir na n-infheistíochtaí sna Cistí Síl agus Caipitil Fiontair ag baint úsáide as meascán de theicníochtaí luach cóir a úsáideann na Bainisteoirí Cistí.
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b)		

Infheistíochtaí i Scaireanna Luaite
Tá Infheistíochtaí Liostaithe comhdhéanta de scaireanna na gcuideachtaí a luaitear ar stocmhargadh aitheanta. Cinneadh Luach Cóir na nInfheistíochtaí liostaithe le tagairt don
mhargadhphraghas luaite ag an dáta tuairiscithe. B’ionann luach cóir na scaireanna liostaithe an 31 Eanáir 2016 agus €2.667m (2015 - €1.739m)			
						
				
2016
2015

				
€’000
€‘000
Méid Charraeireachta ag Luach Cóir 			
Amhail an 1 Eanáir 		

1,739

168

Scaireanna arna athrangú ó Neamhluaite go dtí Luaite - Costas		

523

225

Scaireanna arna athrangú ó Neamhluaite go dtí Luaite - Lagú		

(523)

(25)

Aistriú ó Chaipiteal Síl agus Fiontair 		

-

518

Suimeanna Breise		

-

-

Diúscairtí 		

-

(518)

Gnóthachan/(Caillteanas) ar ghluaiseacht Luach Cóir i rith na bliana		

928

1,371

Amhail an 31 Nollaig 		

2,667

1,739

Baineann an gnóthachan luach cóir in 2016 le scaireanna i: Kyckr plc , Spark Technologies Ltd agus Viasat Inc.				
						
c)		 Infheistíochtaí i Scaireanna nach bhfuil luaite
			

Nótaí

2016

2015

				
€’000
€‘000
Costas 			
Amhail an 1 Eanáir 		

323,085

Scaireanna arna athrangú ó Neamhluaite go dtí Luaite 		

(523)

(225)

Suimeanna Breise		

31,475

27,619

Diúscairtí 		

321,351

(17,842)

(18,122)

8

(7,769)

(7,538)

Amhail an 31 Nollaig 		

328,426

323,085

Nithe a díscríobhadh maidir le cuideachtaí a leachtaíodh/a díscaoileadh

Soláthar do Laghdú ar Luach			
Amhail an 1 Eanáir 		

188,767

Scaireanna arna athrangú ó Neamhluaite go dtí Luaite		

(523)

(25)

Scaoileadh Diúscairtí		

(6,126)

(5,772)

Nithe a díscríobhadh maidir le cuideachtaí a leachtaíodh/a díscaoileadh

175,353

8

(7,754)

(7,512)

Méadú ar sholáthar		

6,016

26,723

Amhail an 31 Nollaig 		

180,380

188,767

Glanluach Leabhar			
Amhail an 31 Nollaig 		
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Iasachtaí Lamháltais Eintiteas Sochair Phoiblí
Bhí na hiasachtaí lamháltais seo a leanas ag Fiontraíocht Éireann		
CEB/LEO
ag deireadh na bliana		
Tacaíocht Airgeadais
				
In-aisíoctha
				
€’000

Tacaíocht
Airgeadais
R&D & Chaipitil
€’000

13,389

2,789

Iarmhéid Tosaigh amhail an 1 Eanáir 2016		

Soláthar 		
d’Fhiacha 		
Amhrasacha
Iomlán
€’000
€’000
(3,630)

12,548

Deontais in-aisghabhála íoctha le cuideachtaí		

3,699

-

-

3,699

Deontais in-aisghabhála faighte ó chuideachtaí		

(2,986)

(904)

-

(3,890)

Nithe a Díscríobhadh don Bhliain		

(278)

-

-

(278)

Soláthar don bhliain		

-

-

109

109

Glanghluaiseacht don Bhliain 		

435

(904)

109

(360)

							
13,824

1,885

(3,521)

12,188

Infhaighte laistigh de 12 mí		

6,132

1,466

(3,521)

4,077

Infhaighte i ndiaidh 12 mí		

7,692

419

-

8,111

Iomlán dlite		

13,824

1,885

(3,521)

12,188

Iarmhéid deiridh amhail an 31 Nollaig 2016		

Rangaítear deontais iníoctha mar i iasachtaí lamháltais eintiteas sochair phoiblí i.e. iasachtaí arna ndeonú chun críocha cuspóirí eintitis leas an phobail a chur ar aghaidh. Níl na Deontais Inaisghabhála arna eisiúint ag Fiontraíocht Éireann agus na hOifigí Fiontair Áitiúil chuid cliantchuideachtaí iníoctha ar éileamh agus a dheonaítear faoi bhun an ráta margaidh úis atá ann nó atá
saor ó ús.
18		

Infháltais
					
					

2016
€’000

2015
€’000

Méideanna atá dlite laistigh de bhliain amháin:
Féichiúnaithe Trádála			

382

426

Réamhíocaíochtaí agus ioncam fabhraithe			

3,718

3,028

Asbhaintí Párolla			

49

19

Féichiúnaithe Eile			

727

596

4,876

4,069

					
		

In Aibreán 2010, bhunaigh an tAire Airgeadais an Oifig Athbhreithnithe Creidmheasa (CRO) mar phróiseas athbhreithnithe simplí agus éifeachtach d’fhiontair bheaga agus mheánmhéide
(SMEanna), do thrádálaithe aonair agus d’fhiontair feirme ar dhiúltaigh bainc atá rannpháirteach i scéim NAMA creidmheas dóibh, agus chun polasaí creidmheasa a scrúdú d’fhonn
cuidiú leis an Aire gníomhaíochtaí a d’fhéadfadh a bheith riachtanach amach anseo chun an sreabhadh creidmheasa a mhéadú a scrúdú. Is é Fiontraíocht Éireann a dhéanann an OAC a
óstáil agus déantar gach costas a aisghabháil ó na bainc rannpháirteacha. Amhail an 31 Nollaig 2016, bhí €0.27m (2015 - €0.198m) (atá curtha san áireamh in ‘Féichiúnaithe Eile’) dlite le
Fiontraíocht Éireann as caipiteal oibre sealadach.
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Suimeanna Iníoctha - Méideanna dlite laistigh de bhliain amháin
				
				

2016
€’000

2015
€‘000

Creidiúnaithe Trádála		

877

908

Fabhruithe 		

3,571

3,942
718

Creidiúnaithe Tacaíocht Airgeadais 		

71

CBL Iníoctha		

128

64

Seirbhísí Gairmiúla ag Siarchoinneáil Cánach atá Dlite		

152

133

Ranníocaíocht leis an Státchiste		

1,386

1,863

Réamhíocaíochtaí Conraidh 		

3,221

504

6

6

9,412

8,138

Eile			
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Tiomantais

a) 		

Léasanna Oibriúcháin									

		

€6.655m (2015 - €6.630m) a bhí sna híocaíochtaí a rinneadh de bhun Léasanna Oibriúcháin ar Fhoirgnimh agus a cuireadh do dhochar na ráiteas airgeadais. Tá íocaíochtaí dar luach
€6.830m dlite lena ndéanamh i leith Léasanna Oibriúcháin ar Fhoirgnimh in 2017. Iomlán na n-íocaíochtaí léasa íosta amach anseo faoi léasanna oibríochta nach féidir a chealú i gcás
gach tréimhse díobh seo a leanas:
				
				

2016
€’000

2015
€‘000

nach faide na bliain amháin		

6,830

6,590

níos faide ná bliain amháin, ach nach faide ná cúig bliana		

16,744

13,954

níos faide ná cúig bliana		

34,306

33,534

				

57,880

54,078

b)		

Gealltanais Tacaíochta Airgeadais									

		

Meastar gur ionann €450m (2015- € 408m) na híocaíochtaí a eascróidh amach anseo as ceangaltais tacaíochta airgeadais a rinneadh faoi scéimeanna éagsúla tacaíochta, lena n-áirítear
scéimeanna AE.										
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c)		 Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair									
		

Meastar gurb ionann agus €188m (2015 - €174m) na híocaíochtaí is dócha a thiocfaidh de bharr gealltanas Cistí 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.
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Maoin

a) 		

Talamh agus Foirgnimh Ruílse 									

		

Tá Talamh agus Foirgnimh ag Fiontraíocht Éireann sna suíomhanna seo a leanas:
			
Suíomh
			

Glanluach leabhair
amhail an 31/12/2016
€’000

Glanluach leabhair		
amhail an 31/12/2015		
€’000

-

-

10

10

Dún Dealgan

-

-

Gaillimh

-

-

Glas Naíon

-

-

Sionainn

-

-

Sligeach

-

-

Port Láirge

-

-

10

10

Baile Átha Luain
Corcaigh
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b)		
		

Maoin ar léas									
Tá spás oifige ar léas ag Fiontraíocht Éireann sna suíomhanna seo a leanas:
Suíomh
Dáta Éaga
Clásal Scoir
Préimh Bhliantúil
					
€’000
Ceann Oifig - Baile Átha Cliath			
An Pointe Thoir (P4A)

2031

2021

1,576

An Pointe Thoir (P4C)

2031

2021

1,576

Carrchlós Imeachtaí an Phointe Thoir

2017 		

65

						
Oifigí Réigiúnacha			
Leitir Ceanainn

2017		

Trá Lí

2019		

An Pháirc Thiar - Sionainn

2028

2022

30
49
337

						
Léasanna a aistríodh ó Bhoird Fiontar Contae agus Cathrach (díscaoilte)			
24

Cabhán

2017		

Corcaigh Thuaidh

2017		

23

Corcaigh Theas

2017		

38

Dún na nGall

2017		

24

						
Oifigí Thar Lear			
Amsterdam

2021

*

82

Austin

2019

**

49

**

170

Béising

2018

Bostún

2019		
100

An Bhruiséil

2018 		

47

Doha		

2017		

54

Dubai

2017

*

93

Dusseldorf

2021

*

119

Hong Cong

2017		

91

Iostanbúl

2017		
42

Johannesburg

2018

**

21

Londain

2026

*

240

Milano

2018

*

97

Mountain View

2019

**

206
146

Mumbai

2017		

Páras

2018		
116

Sao Paulo

2019		

37

Toronto

2017

53
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Trí mheamraim thuisceana, faigheann Fiontraíocht Éireann spás oifige ar cíos ón Roinn Gnóthaí Eachtracha sna suíomhanna thíos:

Suíomh
Dáta Éaga
Clásal Scoir
					

Préimh Bhliantúil
€’000

Búdaipeist			11
Nua-Eabhrac		**

697

Maidrid			
56
Moscó			
28
Prág				

30

Riyadh			
12
Súl				

78

Shang-hai			
67
Singeapór			
77
Stócólm			
35
Sydney			
85
Tóiceo			
100
Vársá			
49
Iomlán			
6,830
*

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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Páirtithe Gaolmhara - Nochtadh Idirbheart

		

Tá príomhphearsanra bainistíochta Fiontraíocht Éireann comhdhéanta de POF, comhaltaí an Bhoird agus beirt stiúrthóirí feidhmiúcháin. Ba ionann an cúiteamh iomlán a íocadh le
príomhphearsanra bainistíochta agus €0.570m (2015 - €0.290m). Chun miondealú a fháli ar an luach saothair agus na sochair a íocadh le príomhphearsanra bainistíochta a fháil, féach
Nóta 6(d).
		
		 Ghlac Fiontraíocht Éireann gnásanna i gcomhréir leis na treoirlínte a d’eisigh an Roinn Airgeadais maidir leis an nochtadh leasanna ag comhaltaí Boird agus chloígh Fiontraíocht Éireann
leis na gnásanna sin le linn na bliana.
		

Chomhlíon comhaltaí an Bhoird agus Fiontraíocht Éireann treoirlínte na Roinne Airgeadais agus Athchóirithe a chlúdaíonn cásanna leasa phearsanta. Sa ghnáthchúrsa gnó, féadfaidh
Fiontraíocht Éireann tacaíocht airgeadais agus infheistíochtaí a fhaomhadh mar rogha ar scaireanna tosaíochta agus ar ghnáthscaireanna agus dul isteach i gcomhaontuithe conartha eile
le gnóthais ina bhfuil comhaltaí Boird Fhiontraíocht Éireann fostaithe nó ina bhfuil leas acu ar shlí eile.

		

I gcásanna coinbhleacht leasa féideartha, ní bhfuair comhaltaí Boird doiciméadúchán Boird maidir leis an idirbheart beartaithe agus níor ghlac na comhaltaí páirt i bplé a bhaineann leis
na cúrsaí ná níor fhreastail siad ar an bplé sin. Tá sceideal de na hidirbhearta sin ar fáil ach é a iarraidh.

		

Is mionsonraithe thíos atá faomhadh agus íocaíochtaí Tacaíocht Airgeadais agus idirbheart eile a rinneadh sa bhliain le comhaltaí ina bhfuil Comhaltaí Boird fostaithe nó lena bhfuil baint
acu ar shlí eile. Áirítear air sin scairshealbhú in institiúidí airgeadais a bhfuil leas acu i gCistí Caipiteal Síl agus Fiontair ina bhfuil Fiontraíocht Éireann ina hinfheisteoir.
					
					

2016
€’000

2015
€’000
5,941

Tacaíocht Airgeadais a Faomhadh			

7,315

Tacaíocht Airgeadais a Íocadh			

5,968

7,197

Tacaíocht d’Institiúidí Taighde a Faomhadh			

-

5,219

Tacaíocht d’Institiúidí Taighde a Íocadh			

6,389

9,323

Infheistíochtaí Caipiteal Síl agus Fiontair a Faomhadh 			

-

12,500

Infheistíochtaí Caipiteal Síl agus Fiontair a Íocadh			

9,276

10,552

Fáltais ar Infheistíochtaí Caipitil Síl agus Fiontair			

14,523

14,091

Íocaíochtaí le Soláthraithe			

824

1,560

Ioncam Eile a Fuarthas			

1,092

175

Tá an nochtadh páirtí gaolmhar maidir le Comhaltaí Boird leagtha amach i Nóta 6 (d).

23		

Clár Fágála Deonach

		

Thug Fiontraíocht Éireann isteach clár Fágála Deonach in 2015. D’imigh 51 comhalta foirne ar scor ón eagraíocht faoin gclár. B’ionann €3.875m costas na gcnapshuimeanna aoisliúntais
agus íocaíochtaí téarfa arna chistiú ag Ioncam Acmhainní Dílse a Tugadh. Ar Aghaidh. Íocfar costas na bpinsean amach anseo le Deontas ón Oireachtas fomhírcheann A7-1.		
									

24		

Faomhadh na Ráiteas Airgeadais

		

D’fhaomh Bord Fhiontraíocht Éireann na ráitis airgeadais an 10 Bealtaine 2017.								
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STRUCHTÚR na hEAGRAÍOCHTA
AMHAIL MHÍ AN MHEITHIMH 2017

Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin

Stiúrthóir
Feidhmiúcháin
Forbairt Gnó
Domhanda

Comhpháirtíochtaí
& Díolacháin
Idirnáisiúnta

Bia

Stiúrthóir
Feidhmiúcháin
Airgeadais agus
Infheistíochta

Tionscal,
Eolaíochtaí
Beatha &
Tomhaltóirí

ICT & Seirbhísí
Idirnáisiúnta

Taighde &
Nuálaíocht

HPSU-anna

66

Réigiúin &
Fiontraíocht

Forbairt Polasaí,
Iomaíochais &
Bainistiú Cliant

An
Príomhoifigeach
Airgeadais

PRÍOMHOIFIGEACH FEIDHMIÚCHÁIN
Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Forbairt Gnó Domhanda
Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Airgeadas & Infheistíocht
Margaíocht Chorparáideach agus Cumarsáid
Rúnaí an Bhoird
TAIGHDE & NUÁLAÍOCHT
Aistriú Eolais Éireann
Bainistíocht & Tuairisciú Buiséid
Idirnáisiúnú Taighde & Nuálaíochta
Eolaíochtaí Beatha & Tráchtálú Bia
Comhoibriú & Bonneagar Teicneolaíochta
Déantúsaíocht, Innealtóireacht & Tráchtálú Fuinnimh
Tráchtálú ICT
Tacaíochtaí R&D Ionchuideachta
RÉIGIÚIN & FIONTRAÍOCHT
Tacaíocht, Beartas & Comhoibriú LEO
Réigiún Bhaile Átha Cliath agus Forbairt Réigiúnach
An tOirthuaisceart agus an tIarthuaisceart
Baile Átha Cliath/Lár-Oirthear
Lár Tíre
An Deisceart agus an tOirdheisceart
An Láriarthar agus Tionscnaimh Forbartha Réigiúnacha
An tIarthar
FORBAIRT POLASAÍ, IOMAÍOCHAIS
& BAINISTIÚ CLIANT
Iomaíochas
Beartas, Caidrimh Rialtais agus Rúnaíocht
Forbairt Bainistíochta Cliant agus Scileanna Cliant
PRÍOMHOIFIGEACH AIRGEADAIS
Bainistíocht Imeachtaí & Áiseanna
Airgeadas & Soláthar
Bainistíocht Deontas
Acmhainní Daonna
Pleanáil, Bainistíocht Riosca & Rialachas Corparáideach
Tionscadal Comhtháthaithe Íocaíochtaí

Julie Sinnamon

COMHPHÁIRTÍOCHTAÍ & DÍOLACHÁIN IDIRNÁISIÚNTA
An tAonad Díolacháin & Margaíochta agus an tIonad
Taighde Margaíochta
Aonad Breatimeachta
Margaí Ardfháis
An Eoraip Láir agus Oirthear na hEorpa, Comhlathas
na Stát Neamhspleách agus Meiriceá Laidineach
An Ríocht Aontaithe agus Tuaisceart na hEorpa
Deisceart na hEorpa, an Meánoirthear, an Afraic agus an India
Meiriceá Thuaidh
An Áise/An tAigéan Ciúin
An tSín

Kevin Sherry
Folúntas
Conor O’Donovan
Paul McKeon
Gearóid Mooney
Alison Campbell
Joseph Curtis
Imelda Lambkin
Deirdre Glenn
Declan Lyons
Declan Lyons
Carol Gibbons
Joe Madden

BIA
Feolta Príomha agus Teicnolaíocht Bia
Déiríocht, Bianna/Comhábhair Fheidhmeacha,
Deochanna agus Breatimeacht
Bia Tomhaltóirí (lena n-áirítear feoil & déiríocht),
Bia Mara agus Gairneoireacht
Fiontraíocht Bia agus HPSU-anna
Infheistíocht Dhíreach Eachtrach Bia (FDI)

Brendan Flood
Richard Murphy
Folúntas
Brendan Flood
Michael Brougham
Michael Brougham
Martin Corkery
Jerry Moloney
Barry Egan

TIONSCAL, EOLAÍOCHTAÍ BEATHA & TOMHALTÓIRÍ
Innealtóireacht
Na hEolaíochtaí Beatha
Foirgníocht, Teicneolaíocht Ghlan agus Tomhaltóirí
Adhmad, Páipéar, Priontáil & Pacáistiú
Fosholáthar Teicneolaíochta Míochaine

Niall O’Donnellan

ICT & SEIRBHÍSÍ IDIRNÁISIÚNTA
Teicneolaíochtaí Digiteacha
Teicneolaíocht Airgeadais agus Seirbhísí Oideachais
Leictreonaic
Foinsiú Domhanda, Soláthar Poiblí,
BPO agus Seirbhísí Gnó Tomhaltóirí
Teicneolaíocht ICT & Bogearraí

Richard Keegan
Folúntas
Folúntas
Paul McKeown
Joseph Curtis
Leonard Carty
Hugh O’Rourke
Jean O’Sullivan
Eileen O’Neill
Joseph Curtis

FORBAIRT GNÓ DOMHANDA

Kevin Sherry

Ceann ar Athrú agus BPI & TE
Onnmhaireoirí Féideartha
Rannóg Lárnach
Rannóg Larnach
Rannpháirtíocht Fáis

Deirdre McDonough
Garrett Murray
Nicola Nic Pháidín
Teri Smith
Donald Black

Leo McAdams
Michael Moriarty
Anne Lanigan
Conor Fahy
Conor Fahy
Marina Donohoe
Joe Breslin
Sean Davis
Tom Cusack
David Byrne
Orla Battersby
Mark Christal
Eddie Hughes
Jenny Melia
Jenny Melia
Orla Battersby
Tom Kelly
Folúntas
Deirdre Glenn
Stephen Hughes
Neil Kerrigan
Declan Lyons
Niall O’Donnellan
John MacNamara
Giles O’Neill
Carol Gibbons
Enda McDonnell
Niall O’Donnellan

GNÓLACHTAÍ NUATHIONSCANTA ARDACMHAINNE (HPSU-anna)
Joe Healy
Tosaigh HPSU
Tom Early
Luathú Eolaíochtaí Beatha & Tionscal HPSU
Alan Hobbs
Luathú ICT HPSU
Niall McEvoy
AIRGEADAS & INFHEISTÍOCHT

(Kevin Sherry/Paul McKeown san Idirlinn)

Cothromas agus Meastóireacht Tráchtála
Caipiteal Fáis
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Karen Cohalan
Donnchadh Cullinan

FIONTRAÍOCHT ÉIREANN
LIOSTA na nOIFIGÍ
RÉIGIÚN/OIFIG

TEILEAFÓN

SEOLADH

+(353 1) 727 2000

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

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

LÍONRA RÉIGIÚNACH
BAILE ÁTHA CLIATH / AN LÁR-OIRTHEAR

Baile Átha Cliath

+(353 1) 727 2000

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

+(353 90) 648 7100

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

+(353 42) 935 4400

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

Sligeach

+(353 71) 915 9700

Páirc Ghnó Fhionasclainn, Sligeach, F91 VK3V

Leitir Ceanainn

+(353 74) 916 9800

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

Sionainn

+(353 61) 777 000

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

Trá Lí

+(353 66) 714 9394

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

AN LÁR-TÍRE

Baile Átha Luain
AN tOIRTHUAISCEART

Dún Dealgan
AN tIARTHUAISCEART

AN LÁR-IARTHAR

AN DEISCEART/AN tOIRDHEISCEART

Corcaigh

+(353 21) 480 0200

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

Port Láirge

+(353 51) 333 500

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

+(353 91) 735 900

Páirc Ghnó an Bhaile Bháin, Gaillimh, H91 XE9N

Amstardam

+(31 20) 676 3141

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

An Bhruiséil

+(322) 6739866

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

Londain

+(44 207) 438 8700

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

AN tIARTHAR

Gaillimh
OIFIGÍ THAR LEAR
TUAISCEART NA hEORPA
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RÉIGIÚN/OIFIG

TEILEAFÓN

SEOLADH

Páras

+(33 1) 5343 1200

33 Rue de Miromesnil, 75008 Páras, an Fhrainc

Stócólm

+(46 8) 459 2160

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

AN GHEARMÁIN, LÁR AGUS OIRTHEAR NA hEORPA AGUS NA BALCÁIN

Búdaipeist

+(36 1) 301 4950

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

Düsseldorf

+(49 211) 470 590

Derendorfer Allee 6, 40476 Düsseldorf, an Ghearmáin

Moscó

+(7 495) 937 5943

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

Prág

+(420 2) 5719 9621

f/ch na Rannóige Tráchtála, Ambasáid na hÉireann, Trziste 13, 118 00 Prág 1, Poblacht na Seice

Vársá

+(48 22) 583 1200

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

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

Dubai

+(971 4) 3760 400

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

Plása Süzer, Asker Ocağı Cad. Uimh: 6 Daire: 2608 Kat: 26, 34367 – Sisli, Harbiye Iostanbúl, an Tuirc

Johannesburg

+(27 11) 550 5440

24 Bóthar Fricker, Illovo, Sandton 2196, an Afraic Theas

Maidrid

+(34 91) 436 4086

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

Milano

+(39 02) 880 0991

Via de Amicis, 53, 20123 Milano, an Iodáil

Riyadh

+(966 1) 488 1383

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

Austin

+(1 512) 792 5499

515 Ascaill na Comhdhála, Svuít 1750, Austin, TX 78701

Bostún

+(1 617) 292 3001

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

Nua-Eabhrac

+(1 212) 371 3600

345 Ascaill Park, 17ú Urlár, Nua-Eabhrac, NY 10154-0037, SAM

São Paulo

+(55 11) 3355 4800

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

Silicon Valley

+(1 650) 294 4080

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

Toronto

+(1 416) 934 5033

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

CRÍOCHA MHEIRICEÁ

AN ÁISE/AN tAIGÉAN CIÚIN

Béising

+(86 10) 8448 8080

Hong Cong

+(852) 2845 1118

f/ch An Rannóg Tráchtála, Ambasáid na hÉireann, C612A Foirgneamh na nOifigí, Beijing Lufthansa Ctr., Uimh. 50 Bóthar Liangmaqiao, Ceantar Chaoyang, Béising 100125, an tSín
Seomra 504 (5/F), Túr 2 Ionad Lippo, 89 Queensway, Admiralty, Hong Cong

Deilí Nua

+(91) 9920844760

An Rannóg Tráchtála, Ambasáid na hÉireann, C17 Malcha Marg, Chanakyapuri, Deilí Nua 110021, an India

Súl

+(82 2) 721 7250

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

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

Singeapór

+(65 673) 32180

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

Sydney

+(61 2) 9273 8514

Leibhéal 26, 1 Sráid an Mhargaidh, Sydney 2000, NSW, An Astráil

Tóiceo

+(81 3) 3263 0611

Teach na hÉireann, 2-10-7 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tóiceo, 102-0083, an tSeapáin
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Fiontraíocht Éireann, An Plaza, Páirc Ghnó an Phointe Thoir, Baile Átha Cliath 3.
Tel (01) 727 2000
www.enterprise-ireland.com
Is féidir an Tuarascáil Bhliantúil agus na Cuntais seo a léamh ar líne ag:
www.enterprise-ireland.com/annualreport2016

Cláir Chistí Eorpacha Struchtúrtha agus Infheistíochta na hÉireann 2014-2020.
Arna gcómhaoiniú ag Rialtas na hÉireann agus ag an Aontas Eorpach.
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