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CÉARD A DHÉANAIMID
Is é misean Fhiontraíocht Éireann ná
feabhas mór a dhéanamh ar neart
idirnáisiúnta fhiontraíocht na hÉireann
ar fud gach réigiúin trí chumais
nuála agus iomaíocha cuideachtaí
Éireannacha a fheabhsú.
Bainfimid ár gcuspóir amach trí cheannairí
uaillmhianacha gnó a spreagadh agus a thacú
chun cur le scála a ngnóthaí agus méadú ar a
n-aimsiú isteach i margaí nua easpórtála.
Táimid ag obair le cliaint trí líonra
comhairleoirí margaidh agus earnála
bunaithe ar:
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TÁ SAINCHÚRAM
SPEISIALTA
AGAINN:

Tacaíonn Fiontraíocht
Éireann le comhlachtaí
uaillmhianacha
Éireannacha de gach aon
mhéid chun scála níos mó
a bhaint amach trí :

Tacaíonn Fiontraíocht
Éireann le cliaint chun
dlús a chur leis an bhfás
ar easpórtáil dhomhanda
agus gníomhaíocht a
dhaingniú san RA trí:

–	Oibriú i gcomhar leis an
líonra de 31 Oifig Áitiúil
Fiontraíochta trínár
Lárionad Feabhais chun
tacú le gnólachtaí beaga
agus micrea-ghnólachtaí

–	Fiontraíocht a chothú
agus a fhorbairt

–	Méadú ar lorg
domhanda ár
mbunachair cliant

–	Infheistíocht dhíreach
choigríche (IDC) sa
tionscal bia a mhealladh
isteach in Éirinn

–	 Cur le leibhéil nuála
–	Cur le forbairt
ceannaireachta
–	Feabhas a chur ar
chumas iomaíochta.

–	Méadú ar easpórtálacha
chuig limistéar an Euro
–	Easpórtálacha chuig an
RA a dhaingniú
–	Na deiseanna margaidh
agus earnála amach
anseo a fhorbairt.

–	Éire a chur chun cinn
thar lear mar an áit
chéadroghnaithe chun
staidéar thar lear don
ardoideachas.

ionaid in
Éirinn

34
ionaid ar fud an
domhain
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FORBHREATHNÚ AN
CHATHAOIRLIGH AGUS AN POF
BHÍ BLIAIN LÁIDIR
EILE IN 2018 AG
COMHLACHTAÍ
ARNA DTACÚ AG
FIONTRAÍOCHT
ÉIREANN.
Bhain comhlachtaí atá á dtacú
againn taifid nua fostaíochta agus
easpórtálacha amach i gcomhthéacs
neamhchinnteacht geilleagrach
domhanda atá ag méadú.
Bhí an fhostaíocht sna comhlachtaí
seo ag an leibhéal is airde a bhí sé
riamh i stair na gníomhaireachta,
ag iomlán de 215,207, agus b'ionann
na heaspórtálacha bainteacha is
€23.8 billiún, buaicleibhéal i stair
na gníomhaireachta. Ba shuntasach
ach go háirithe an raon leathan
réigiúnach agus earnála a bhí i
gceist. Bhí na leibhéil fáis i ngach
réigiún níos mó ná mar a bhí riamh,
61% de lasmuigh de Bhaile Átha
Cliath ó thaobh na fostaíochta de,
agus tháinig fás de 64% ar fad ar an
bhfostaíocht i gcomhlachtaí arna
dtacú ag Fiontraíocht Éireann in

sna réigiúin, buaicleibhéal eile nár
sroicheadh riamh cheana.

billiún in 2017 go dtí €4.1 billiún in
2018, méadú de 6%.

taobh amuigh den RA faoi 2020.

Ar an iomlán, chruthaigh comhlachtaí
arna dtacú ag Fiontraíocht Éireann
18,896 jab nua in 2018. Ar na
príomhearnálacha a bhí ag feidhmiú
go maith maidir leis an bhfostaíocht
bhí eolaíochtaí na beatha (+8%),
tógáil (+8%), leictreonaic (+7%), feolta
príomhúla (+5%) agus bia (+3%).

Ba é an tógáil an earnáil ab airde
feidhmíochta i rith na bliana, mar
gurbh ionann na heaspórtálacha
agus €2 billiún, méadú de 22%
ar 2017. I measc na n-earnálacha
ardfheidhmíochta eile bhí an
innealtóireacht, ag a raibh
easpórtálacha de €1.6 billiún agus
fás de 9%, agus teicneolaíocht an
airgeadais, ag a raibh easpórtálacha
de €829 milliún agus fás de 17%.
Ina ndiaidh seo bhí seachfhoinsiú
próisis ghnó (€622 milliún), miondíol
tomhaltóra (€872 milliún), agus
teicneolaíochtaí digiteacha (€2.2
billiún) – iad go léir ardaithe de 6%
ó 2017. Léirigh an tionscal bia, an
earnáil shingil easpórtála is mó i
gcónaí, méadú de 1% gur bhain sé
€11.7 billiún amach.

Méadú ar aimsiú an mhargaidh

Ag an bpointe leathbhealaigh inár
straitéis cheithre bliana Cuir leis an
Scála agus Méadaigh ar an Aimsiú
2017-2020, táimid ar an mbealach
chun an sprioc uaillmhianach de
60,000 jab nua a chruthú faoi
dheireadh 2020 a shárú.

Fás easpórtála leathanbhunaithe
Tháinig méadú 6% ar easpórtálacha
thar leibhéil 2017. In ainneoin na
neamhchinnteachta a bhaineann le
Brexit i gcónaí, tháinig méadú de
4% ar easpórtálacha chuig an RA
bliain i ndiaidh bliana go dtí €7.9
billiún, agus b'ionann sin agus 33%
d'iomlán easpórtálacha Fhiontraíocht
Éireann in 2018. Tharla fás de 8% go
dtí €4.8 billiún i limistéar an Euro,
a chuimsíonn 20% d'easpórtálacha,
agus tháinig meádú ar easpórtálacha
go dtí Meiriceá Thuaidh ó €3.87

Is mór an chúis dóchais é, i
gcomhthéacs Brexit, go dtáinig
méadú faoi dhó ar easpórtálacha
chuig margaí lasmuigh den RA
ó 2008 i leith. Tá sé seo de réir
príomhthosaíochta straitéisí go
méadófaí ar éagsúlú easpórtálacha na
gcomhlachtaí atá ina gcliaint againn
isteach i margaí nua, agus go mbeadh
dhá thrian d'easpórtálacha ag dul

Baineadh amach an fás láidir thar
cuimse seo ar an easpórtáil agus ar
an bhfostaíocht i dtimpeallacht atá
iomaíoch thar na bearta trí mheascán
de nithe, forbairt táirgí agus
seirbhísí nua nuálacha, iomaíochas
feabhsaithe, agus méadú ar aimsiú
an mhargaidh ag comhlachtaí
Éireannacha.
Is cúis sástachta é d'Fhiontraíocht
Éireann gur thacaíomar leis na
gnóthachtálacha seo. I gcaitheamh na
bliana, chabhraíomar le comhlachtaí
Éireannacha 1,604 conradh nua thar
lear a ghnóthú, 417 láithreacht nua
thar lear a bhunú; chabhraíomar
chomh maith le 93 comhlacht
easpórtáil taobh amuigh den RA den
chéad uair riamh.
Ar na tacaíochtaí a cuireadh ar fáil
do chliaint bhí 62 ócáid idirnáisiúnta
arna stiúradh ag an Aire, misin trádála
chuig an nGearmáin, an Iodáil, an tSín,
agus SAM. Tacaíonn na misin trádála
seo leis an sprioc rochtain ardleibhéal ar
an margadh a ghnóthú do chomhlachtaí
Éireannacha atá ag iarraidh gnó a
fhás thar lear agus fostaíocht intíre a
mhéadú.
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FORBHREATHNÚ AN CHATHAOIRLIGH AGUS AN POF
(AR LEAN)
Méadaíodh ar ócáidí idirnáisiúnta
agus intíre a bhí dírithe ar
easpórtálacha de 50% mar
fhreagairt ar phriacail a thagann
as Brexit. Áiríodh ar na hócáidí
seo 1,023 cuairt ag ceannaitheoirí
idirnáisiúnta.

Ullmhú do Brexit
Is é Brexit, dar ndóigh, an dúshlán
singil is mó roimh chomhlachtaí
Éireannacha agus roimh an
ngeilleagar go ginearálta. Ní
féidir le haon duine a réamhmheas cén toradh a bheidh ar an
bpróiseas sa deireadh thiar, ach
is é ár ról mar ghníomhaireacht
tacaíochta fiontraíochta ná cabhrú
le comhlachtaí ullmhú don chás is
measa, Brexit gan mhargadh.
Chuir Fiontraíocht Éireann
suirbhé Brexit i gcrích le déanaí i
measc breis is 2,000 cliant, agus
fuarthas amach leis go bhfuil
38% de chomhlachtaí ag súil le
droch-thionchar ar a n-ioncam;
Tá 40% ag súil le droch-thionchar
ar bhrabúsacht in 2019; agus tá
29% ag súil le droch-thionchar ar a
gcumas chun infheistithe.
Sa chomhthéacs seo, tá ár nAonad
Brexit tiomnaithe ag cabhrú leis na
comhlachtaí atá mar chliaint againn
ullmhú do Brexit trí chabhrú leo
oibriú i réimsí a bhfuil smacht acu
orthu, mar shampla, iomaíochas,
cumas chun nuála, slabhraí
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soláthair, próisis táirgeachta,
forbairt táirgí nua, clárúcháin agus
údarú táirgí, socruithe custaim agus
éagsúlú margaidh.
Gabhann dianobair duine-leduine le cliaint leis seo maidir
le pleananna teagmhasachta
Brexit, a chuimsíonn coinní
comhairleoireachta duine-le-duine
don phleanáil theagmhasach,
oiliúint, nuáil, iomaíochas
agus éagsúlú, agus tacaíochtaí
airgeadais mar Chlinicí Comhairle
do Brexit, Tionscnaimh Cumasaithe
atá Sainiúil do Brexit, agus na
scéimeanna seo a leanas do Brexit:
Deontas Gníomhaigh as do Stuaim
Féin agus Bí Ullamh, Cúrsa Oiliúna
do Chustaim Nua Ar Líne agus
cistí nua, ar a n-áirítear an Ciste
Aimsithe Margaidh, an Ciste Nuála
Gasta, Tairiscint don Oibriúchán
Barrfheabhais, agus cúrsa oiliúna
Léirstean Custaim nua ar líne.
Tá na tacaíochtaí seo poiblithe
trí fheachtas eolais Ullmhaigh
do Brexit agus an suíomh idirlín
prepareforbrexit.ie, a fuair breis is
100,000 cuairt in 2018.

Tacú le Fás Inbhuanaithe
Níl i Brexit ach réimse amháin
fócais d'Fhiontraíocht Éireann
agus leanamar leis an raon iomlán
tacaíochtaí a chur ar fáil do na
comhlachtaí a bhí mar chliaint
againn. In 2018, thacaíomar

le 246 de na comhlachtaí sin
chun infheistíochtaí de bhreis
is €500,000 a dhéanamh,
agus tugadh cúnamh do 1,032
comhlacht maidir le pleananna fáis
inbhuanaithe, 606 comhlacht díobh
i mbaol ó Brexit.
Tacaíodh le 132 comhlacht
nuathionscanta tríd an gclár HPSU
(Comhlacht Nuathionscanta
Ardphoitéinsil) agus tríd an gCiste
do Thosach Iomaíoch (CSF).
Tugtar HPSU ar chomhlacht má
tá an poitéinseal ann chun bheith
ina ghnó easpórtála le íosmhéid
de 10 mball foirne a shaothraíonn
ioncam de €1 milliún ar a laghad
laistigh de thrí bliana. Thacaíomar
le huaillmhian 82 HPSU in 2018.
Tacaíonn an maoiniú do Thosach
Iomaíoch le comhlachtaí
nuathionscanta ag an gcéim is
luaithe chun fás a bhrostú. In 2018,
áiríodh ar na cistí CSF glao ar suas le
€1 milliún de mhaoiniú a bhí dírithe ar
fhiontraithe thar lear agus gairmithe
gnó a raibh taithí acu, agus dhá ghlao
ar suas le €1.5 milliún de mhaoiniú a
bhí ar fáil do gach earnáil.
Rud ab fhiú tabhairt faoi deara
ach go háirithe ná tacaíocht a
bheith faighte ag 28 comhlacht
nuathionscanta faoi stiúradh
ban i rith na bliana. Ba é 2018 an
tríú bliain gníomhaíochta ag an
CSF tiomnaithe de €1 milliún i
gcomhair Fiontraithe Baineanna

de chuid Fhiontraíocht Éireann a
reáchtáiltear chun teacht i ndiaidh
luasaire oiriúnaithe do na mná, ‘An
Clár Nuáil ’.
Bhí ceithre chlár réigiúnach arna
dtacú ag Fiontraíocht Éireann
mar luasairí ina gcabhair chun
feabhas a chur ar an éiceachóras
nuathionscanta ar fud na hÉireann
in 2018, agus bhí 42 tionscadal
faofa le maoiniú a fháil ab ionann
is €60 milliún ina iomlán faoi
dheireadh 2018 faoin gCiste
Forbartha Fiontraíochta Réigiúnaí,
a riarann Fiontraíocht Éireann.
Oibríonn an ciste seo anois ar
bhonn rollach mar chuid de
Thionscadal Éire 2040.
Táimid ag tacú freisin le
comhlachtaí tríd an Tairiscint nua
don Oibriúchán Barrfheabhais, a
chabhraíonn leo gnó nua a ghnóthú
in áit mhargaidh iomaíoch trí
mheascán d'infheistíocht chaipitil,
tacaíocht don nuáil ghnó, agus
tacaíocht don tógáil cumais.
Ina leith seo, faomhadh maoiniú
do 196 comhlacht chun feabhas a
chur ar tháirgiúlacht, brabúsacht
agus dea-chleachtas comhshaoil
trínár dtacaíochtaí gnó Lean agus
iomaíochais.

Cumas nuála a mhéadú
Beidh an rath a bheidh ar
fhiontraíocht Éireannach amach

anseo fréamhaithe go daingean
ina cumas nuála. Chabhraíomar
le cliaint an nuáil a ghiaráil chun
gnó a fháil i margaí idirnáisiúnta
trí thacú le 143 tionscadal T&F
ab fhiú breis is €50,000; 1,048
nuálaíocht comhoibritheach idir
an tionsclaíocht agus institiúidí
ardoideachais; 435 tionscadal
Tairseach na Teicneolaíochta
don tionsclaíocht; agus soláthar
558 dearbhán nuála ab fhiú
suas le €5,000 an ceann do na
comhlachtaí i gceist.
Tairgeann an Ciste Nuála Gasta
suas le 50% tacaíochta do
thionscadail nuálaíochta a chostáil
ó €10,000 go €300,000 chun
éascú le comhlachtaí táirgí a
fhorbairt agus a oiriúnú do mhargaí
nua. Faomhadh fiche is a seacht
tionscadal do mhaoiniú iomlán de
bhreis is €70 milliún faoin gCiste
Nuála i gcás Teicneolaíochtaí
Suaiteacha.
Is é Fiontraíocht Éireann an
comhordaitheoir náisiúnta don
chlár taighde agus maoinithe
nuálaíochta EU Horizon 2020. Bhí
€686.8 milliún gnóthaithe ag Éire i
maoiniú iomaíoch ón gclár Horizon
2020 faoi dheireadh 2018. As sin,
ghnóthaigh 24 fiontar beag agus
meánmhéide (FBManna) €17.5m
ó Ionstraim FBM Horizon 2020 in
2018.

Feidhmíocht den scoth

bliana.

Tá gnóthachtálacha sármhaithe na
fiontraíochta Éireannaí i rith 2018
mar chruthú eile ar na caighdeáin
den scoth atá a mbaint amach ag
comhlachtaí Éireannacha. Tá an
timpeallacht iomaíoch dhomhanda
an-dhinimiciúil ar fad agus bíonn
ar chomhlachtaí Éireannacha
dul in iomaíocht i gcónaí leis na
comhlachtaí is fearr ar domhan
chun a gcuid díolachán a choimeád
gan trácht ar chur leo.

Is mian linn ár mbuíochas a
ghabháil lenár gcomhghleacaithe
in ár roinn tuismitheora, an Roinn
Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta,
an tAire Gnó, Fiontar agus
Nuálaíochta, Heather Humphreys
TD, agus a comh-airí, Pat Breen TD
agus John Halligan TD san áireamh,
as a dtacaíocht leanúnach.

Maidir le Fiontraíocht Éireann
ciallaíonn sé seo go mbeidh orainn
méadú i gcónaí ar ár n-iarrachtaí
chun tacú leis na comhlachtaí
atá ina gcliaint againn chun a
spriocanna a bhaint amach agus fás
agus dul in iomaíocht sna margaí
idirnáisiúnta. I gcomhair 2019, is
iad ár gcúig bpríomhthosaíocht
straitéiseach is mó ná cabhrú le
cliaint ullmhú do Brexit crua, fás
ar jabanna réigiúnacha, agus tacú
leis an nuáil, leis an iomaíochas
agus leis an éagsúlú i measc na
n-easpórtálaithe Éireannacha.
Is mian linn ár mbuíochas a
ghabháil le foireann Fhiontraíocht
Éireann anseo in Éirinn agus thar
lear a chabhraigh le seachadadh
na dtorthaí sárláidre seo. Is mian
linn chomh maith ár mbuíochas a
ghabháil le comhaltaí ár mBoird as
a gcuid ama agus a bhfuinneamh a
chur ar fáil chomh fial sin i rith na

Tá dúshláin shuntasacha agus
neamhchinnteacht ann i gcónaí
agus sinn ag breathnú romhainn.
Táimid ag súil le hoibriú i
gcomhar le comhghleacaithe
chun tacú leis an mbonn beoga
de chomhlachtaí nuathionscanta
Éireannacha agus le cohórt anláidir de chomhlachtaí Éireannacha
atá ag easpórtáil chun aghaidh
a thabhairt ar na dúshláin atá
romhainn agus a n-uaillmhianacha
agus a bpoitéinseal iomlán a bhaint
amach.

Terence O’Rourke

Julie Sinnamon

Cathaoirleach

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Cuir leis
an Scála
Thacaigh Fiontraíocht Éireann le huaillmhian 132 comhlacht nua in 2018:
–	82 Comhlacht Nuathionscanta Ardphoitéinsil
(HPSU)
–	50 gnólacht nua ag an gcéim luath a faomhadh
i gcomhair infheistíochtaí dar luach suas le
€50,000 an ceann trí shraith de ghlaonnaCiste
do Thosach Iomaíoch (CSF)
–	28 comhlacht nuathionscanta faoi stiúradh
ban ar a n-áirítear 10 faomhadh CSF agus 18
faomhadh HPSU.

Faoi dheireadh 2018 bhí méid na
fostaíochta ag an leibhéal is airde i stair na
gníomhaireachta:
Iomlán fostaithe:

217,186

Iomlán na jabanna nua:

18,896

Méid glan na jabanna a cruthaíodh: 8,212

Figiúirí deiridh ó shuirbhé fostaíochta bliantúil 2018, arna
nuashonrú ón ráiteas deireadh bliana a ullmhaíodh i lár mhí na
Nollag 2018.
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82
HPSUanna a
faomhadh le haghaidh
infheistíochta

MAOINIÚ AGUS INFHEISTÍOCHT
Cinntiú go mbíonn dóthain
rochtana ar mhaoiniú ag cliaint
chun cur lena scála
–	Thugamar faomhadh do mhaoiniú
díreach cothromais agus deontais
i gcomhair fairsingithe, nuála,
oiliúna agus tógála cumais a
bhí mar thaca ag breis is 7,000
tiomantas nua do jabanna in 2018.
–	Tá breis is €240m infheistithe
go nuige seo i gcomhlachtaí
seanbhunaithe meánmhéide
Éireannacha ag cistí arna dtacú ag
Fiontraíocht Éireann tríd an Scéim
Forbartha Caipiteal.

Trínár bhfoireann Seirbhísí
Infheistíochta
In 2018, lainseáladh ciste
nuabhunaithe faoin Scéim Caipiteal
Síl agus Fiontair (2013–2018), rud
a chuir maoiniú breise de bhreis is
€20m ar fáil i gcomhair infheistíochta
i gcomhlachtaí Éireannacha.

–	Ciste de €110m is ea an Finch
Capital Fund II a infheistíonn i
gcomhlachtaí teicneolaíochta, san
Eoraip go príomha.
–	Infheistíodh breis is €9.3m thar
44 conradh i gcomhlachtaí
nuathionscanta agus céime luaithe
in Éirinn trí ghníomhaíochtaí Halo
Business Angel Network (HBAN),
Hexafly, Rubicoin agus Glavloc
Build Systems san áireamh.
–	Ar 9 Deireadh Fómhair 2018,
d'fhógair an tAire Gnó, Fiontar
agus Nuálaíochta Scéim nua
Caipiteal Síl agus Fiontair, agus
leithdháileadh eile de €175m lena
thiomnú thar saolré na Scéime
Caipiteal Síl agus Fiontair (2019–
2024).
–	Cuirfear an chéad ghlao amach
ar léirithe suime faoin Scéim
Caipiteal Síl agus Fiontair (2019–
2024) in 2019 nuair a bheidh
Fiontraíocht Éireann ag iarraidh
tiomantais eile a dhéanamh do líon
áirithe bainisteoirí ciste chun cistí
nua fiontair a chur ar bun.

44%
as lasmuigh de
Bhaile Átha Cliath

18
HPSUanna arna
dtacú ag
fiontraithe ban

15
HPSU nua ón
taighde tríú
leibhéal
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TACAÍOCHT D’EARNÁIL AN
CHAIPITIL FHIONTAIR IN ÉIRINN
D'fhonn a chinntiú go
mbíonn rochtain ar
chaipiteal riosca ag cliaint
trí Fhiontraíocht Éireann,
tá Rialtais tar éis infheistiú
san earnáil caipitil fiontair
Éireannach thar 20 bliain
anuas.
– F
 aoi na Scéimeanna éagsúla
Caipitil Síl agus Fiontair go
nuige seo, tá 54 ciste tacaithe
againn, agus dá bharr sin tá
cistí dar luach €1.9bn faoi
bhainistíocht againn.
–	In 2018, d'infheistigh
Fiontraíocht Éireann
€41.9m i gcistí cothromais
phríobháidigh, agus bunaíodh
ciste nua amháin dar luach
breis is €15m faoin Scéim
Caipitil Síl agus Fiontair
(2013–2018).

6 Tuarascáil Bhliantúil & Cuntais 2018

–	Bunaíodh ciste nua dar luach
breis is €110m faoin Scéim
Caipitil Síl agus Fiontair
(2013–2018).
–	In 2018, mhéadaigh
Fiontraíocht Éireann agus an
Ciste Eorpach Infheistíochta
méid an European Angels
Fund (Ireland) ó €20m go
€40m.
–	In 2018, fuair Fiontraíocht
Éireann fáltais de €59.6m
óna hinfheistíocht i gcistí
cothromais phríobháidigh.
–	Tá ceithre chiste idirnáisiúnta
bunaithe in Éirinn go dtí
seo mar thoradh ar Chistí
Nuálaíochta Éireann, agus
is fiú breis is €75m na
hinfheistíochtaí go nuige seo i
gcomhlachtaí atá lonnaithe in
Éirinn.

INFHEISTÍOCHTAÍ COTHROMAIS
DHÍRIGH ARNA SEALBHÚ LE HAGHAIDH
FIONTRAÍOCHT ÉIREANN
Déanann Fiontraíocht Éireann
infheistíocht i ngnóthais chun
críocha fiontraíocht a fhorbairt
agus poist a chruthú, agus is minic
go ndéantar infheistíocht ag céim
an-luath nuair is airde an phróifíl
riosca. Bliain láidir eile ab ea 2018
d’ioncam infheistíochta arna
nginiúint ag Rannóg Cothromais
Fhiontraíocht Éireann ón bpunann
infheistíochtaí i líon os cionn go
díreach 1,500 comhlacht a bhí ina
gcliaint. Shaothraigh infheistíochtaí
cothromais Fhiontraíocht Éireann
€31.3m d'ioncam. Nuair a dhéanann
muid infheistíocht dhíreach i
gcuideachtaí nua agus cuideachtaí
forbartha, is é ár straitéis ná bun
cothromais a thógáil mar mhalairt ar
mhaoiniú.
– I n 2018, rinneamar 274
infheistíocht i 241 comhlacht, dar
luach €29.3m ar fad. Mheaitseáil
infheisteoirí intíre agus
idirnáisiúnta na hinfheistíochtaí
sin.

–	Tá infheistíochtaí cothromais
i 1,481 comhlacht gur cliaint
iad ina seilbh anois ag Punann
Cothromais Dhírigh Fhiontraíocht
Éireann.
– In 2018, shaothraigh an punann
ioncam de €31.3m ó dhíolacháin
scaireanna, fuascailt scaireanna
agus díbhinní.
–	Áiríodh i measc scoranna
Cothomais Dhírigh Fhiontraíocht
Éireann Clavis Technology Ltd.,
Stiúideonna Aird Mhóir Teo.,
Coolnagour Ltd. agus SensL
Technologies Ltd.

FORBAIRT AGUS FIONTRAÍOCHT
RÉIGIÚNACH A STIÚRADH«

OIFIGÍ FIONTAIR ÁITIÚIL – BEART A
DHÉANAMH IN 2018

–	Leanamar linn ag cur dlúis le
–	Leanamar linn ag tacú le 353
Straitéis Fhiontraíocht Éireann
comhlacht nuathionscanta, a
2017–2020: Cuir le Scála,
fhostaíonn 1,792 duine, agus a
Méadaigh ar an Aimsiú thar
áitíonn na 23 Lárionad Campais
na réigiúin ar fad, d'fhonn
Gorlainne Gnó arna gcistiú
comhoibriú a spreagadh;
ag Fiontraíocht Éireann in
leas a bhaint as láidreachtaí
institiúidí teicneolaíochta agus
réigiúnacha chun méadú ar líon
ollscoileanna Éireannacha.
agus marthanacht comhlachtaí
– Tá Foinsiú Domhanda,
nuathionscanta; feabhas a
an tionscnamh
chur ar fheidhmíocht scálaithe;
comhghníomhaireachta idir
agus infheistíocht dhíreach
Fiontraíocht Éireann agus GFT
choigríche a mhealladh.
Éireann, a thugann slabhra
–	Lainseáil Fiontraíocht Éireann
soláthair den scoth chuig
Enterprise an Ciste Forbartha
comhlachtaí ilnáisiúnta, ag
Fiontraíochta Réigiúnaí (REDF),
tacú i gcónaí leis an gclár
agus chuir an Roinn Gnó,
oibre forbartha réigiúnaí i
Fiontair agus Nuálaíochta cistiú
saothrú gafachta méadaithe
iomaíoch de €60m ar fáil i
idir comhlachtaí GFT Éireann
mBealtaine 2017. Eochair-bheart
agus cliaint Fhiontraíocht
is ea an REDF chun tacú leis an
Éireann. D'éascaigh Misean
bPlean Fiontraíochta Réigiúnaí
Trádála agus Infheistíochta
agus an Plean Aicsin d'Fhorbairt
2018, ach go háirithe, a
na Tuaithe. Tá an REDF ceaptha
tionóladh i mBaile Átha Cliath,
chun dlús a chur leis an
Luimneach agus Sligeach, le
téarnamh geilleagrach i ngach
líonrú, agus sceidealaigh sé
cuid den tír trí leas a bhaint
cruinnithe idir 111 comhlacht
as poitéinseal láidreachtaí
ilnáisiúnach agus 194 cliaint de
fiontraíochta áitiúla agus
chuid Fiontraíochta Éireann,
réigiúnacha. D'aimsigh daichead
ar tionóladh 700 cruinniú
is a dó iarratasóir rathúil le
díobh. Sainaithníodh conarthaí
chéile, iad ionadaíoch do gach
ab fhiú breis is €6m a fuair
réigiún den tír, suas le €60m i
comhlachtaí ar chliaint de
gcomhair a gcuid tionscadal sa
chuid Fiontraíochta Éireann iad
dá ghlao iomaíoch.
i gcaitheamh 2018.

Trínár Lárionad Barrfheabhais
agus i gcomhpháirtíocht leis na
húdaráis áitiúla, thacaíomar leis na
hOifigí Fiontair Áitiúil (OFAanna)
mar an ‘t-ionad céadfhreastail’ i
gcomhair sainchomhairle, eolais
agus tacaíochtaí praiticiúla,
d'fhonn cabhrú leo eochair-fhigiúirí
feidhmíochta a sheachadadh in 2018.

–	1,107 comhlacht faofa i gcomhair
Dearbhán don Trádáil ar Líne faoin
Straitéis Náisiúnta Digiteach.
–	326 iarratas faofa i gcomhair
iasachtaí Microfinance Ireland.
–	433 comhlacht beag faofa do
chúnamh faoi Chúnamh Airgeadais
do Mhioneaspórtálaithe chun
cabhrú leo margaí nua a iniúchadh
agus a fhorbairt.
Ar na buaicphointí feidhmíochta ag
OFAanna in 2018 bhí:
–	d'fhreastail 4,054 rannpháirtí
–	fás fostaíochta de 11% go náisiúnta,
ar ócáidí eolais ar Brexit arna
agus 8,007 jab nua (ollfhigiúr)
reáchtáil ag OFAanna in 2018.
agus 3,656 jab (glan) cruthaithe ag D'oibríomar leis an líonra OFA agus
comhlachtaí gur cliaint iad, a bhí
a gcoistí chun tacaíochtaí Brexitarna dtacú le OFA.
bainteach agus cláir shuaitheanta
náisiúnta a chomhordú, ar nós An
–	€18.2m de chúnamh díreach
Fiontraí Óg is Fearr in Éirinn; Lá
airgeadais faofa do 1,259
Náisiúnta Fhiontraíocht na mBan;
tionscadal gnó.
Seachtain na Fiontraíochta Áitiúil;
–	Ghlac 34,938 duine páirt i 2,029
An Clár Fiontraíochta Mac Léinn;
clár oiliúna gnó a rith OFÁnna.
an Baile Fiontraíochta Áitiúil ag an
–	Ghlac 3,944 duine páirt i 285 clár
gCraobhchomórtas Treafa Náisiúnta;
Do Ghnó Féin a chur ar Bun.
Sárthaispeántas Fiontair Áitiúil; agus
–	Rinneadh 9,625 sannachán
na Dámhachtainí Fiontair Náisiúnta.
meantóireachta trí OFÁnna.
Leanamar linn ag rollú amach na
–	221 comhlacht tacaithe ag Lean do
hoiliúna gnó croí-inniúlachta do lucht
Micro.
foirne na 31 OFA in sna húdaráis áitiúla
–	Chuaigh 171 cuideachta ar aghaidh chun dlús a chur le comhsheasmhacht
ó na OFÁnna isteach i bpunann
seirbhíse dá gcliaint go náisiúnta.
Fhiontraíocht Éireann.
Tuarascáil Bhliantúil & Cuntais 2018 7

Smaoinigh
as an Nua
AG TACÚ DÚINN
LEIS AN NUÁIL
FAOI STIÚRADH AN
MHARGAIDH:

–	Thugamar faomhadh do 143 infheistíocht
taighde, forbartha agus nuála de bhreis is €50k i
gcomhair comhlachtaí gur cliaint iad.
–	Spreagamar 1,020 comhlacht gur cliaint iad
chun gabháil le tionscadail taighde agus
forbartha (T&F) ar bhain caiteachas bliantúil de
bhreis is €100k. leo.
–	Spreagamar barrleibhéal de 164 cliant chun
gabháil le tionscadail T&F ar bhain infheistíocht
de bhreis is €1m in aghaidh na bliana leo.
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1,048

558

55

435

tionscadal
comhoibritheach
idir cuideachtaí
agus ardoideachas,
a raibh ina measc

Fuasclaíodh
Dearbháin Nuála
chun fadhbanna
gnóthaí beaga agus
meánmhéide a
réiteach

Tugadh faomhadh do
Chomhpháirtíochtaí
Nuála, 25 díobh idir cliaint
de chuid Fhiontraíocht
Éireann agus institiúidí
ardoideachais

tugadh tionscadail chun críche le
Tairseacha Teicneolaíochta ag na
hinstitiúidí teicneolaíochta. Bhí 2018 mar
shárbhliain do chomhlachtaí a bhí ag
gabháil le Tairseacha Teicneolaíochta ,
mar go raibh 500 comhlacht éagsúil ag
obair ar bhreis is 740 tionscadal.

Líonra Tairseach
Teicneolaíochta
2018–2022 agus an
Bhraisle Tairseach
Nuatheicneolaíochta
D'fhógair an tAire Stáit don Oiliúint,
Scileanna, Nuálaíocht, Taighde
agus Forbairt infheistíocht €26.75m
sa chlár Tairseach Teicneolaíochta
(2018-2022) i mBealtaine 2018.
Ó bunaíodh é in 2013, tá líonra
forleitheadach de 15 Tairseach
cruthaithe ag Clár Tairseach
Teicneolaíochta Fhiontraíocht
Éireann, iad lonnaithe in 11 institiúid
teicneolaíochta atá ag soláthar
don tionsclaíocht breis is 300
taighdeoir ardscile atá dírithe ar an
tionsclaíocht.

Lainseáladh an Bhraisle Teic Bia
Éireannach i mBealtaine 2018
agus é d'aidhm aici cumhacht an
Líonra Tairseach Teicneolaíochta a
bharrfheabhsú agus an tionsclaíocht
a chur i dteagmháil le taighdeoirí i
raon leathan réimsí ar a n-áirítear
bithphróiseáil, bia don tsláinte, rialú
próisis agus pacáistiú.

Dlús a chur le taighde
faoi stiúradh na
tionsclaíochta
B'ionann gafacht na tionsclaíochta
le clár na Lárionad Teicneolaíochta
ná 844 comhlacht ag deireadh
2018, lánbhallraíocht ag 525 díobh.
Baineann gach comhlacht tairbhe as
a líonra ionad taighde faoi stiúradh
na tionsclaíochta.

Lárionaid
Teicneolaíochta

Teicneolaíochtaí
Suaiteacha

In 2018, thug Bord Fhiontraíocht
Éireann faomhadh do chéimeanna
nua maoinithe do thrí Lárionad
Taighde ar feadh cúig bliana an
ceann: Bia don tSláinte Éireann,
Ionad Taighde Déantúsóireachta
Cógaseolaíochta, agus an Lárionad
do Thaighde ar an Anailísíocht
Mionsonraí Feidhmeacha. Eagraítear
Lárionaid Taighde sa chaoi go
mbeidh siad in ann freagairt go
gasta ar riachtanais a bheidh leagtha
amach ag an tionsclaíocht agus T&F
a bheidh bainteach don mhargadh a
stiúradh i gcomhpháirtíocht le grúpaí
comhoibritheacha comhlachtaí.

Mar chuid den Phlean Forbartha
Náisiúnta 2018–2027, fógraíodh an
Ciste Nuála i gCás Teicneolaíochtaí
Suaiteacha (DTIF). Is é is aidhm leis
an DTIF ná infheistíocht i bhforbairt
agus úsáid teicneolaíochtaí
suaiteacha a sholáthar, a bheidh
dírithe ar dhul i ngleic le dúshláin
náisiúnta agus domhanda. Cuireadh
céad ghlao an DTIF i gcrích in 2018
agus tugadh cuireadh do 45 as
300 léiriú suime iarratais iomlána
a aighniú. Tugadh faomhadh do
fiche is a seacht de na tionscadail,
a raibh 104 eagraíocht gafa leo. Bhí
comhlachtaí ar chliaint de chuid
Fiontraíochta Éireann i gceannas ar
17 díobh seo agus tá siad ag glacadh
páirte i 26 de na 27 tionscadal.

Ciste Nuála i gCás
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TÁ FIONTRAÍOCHT ÉIREANN I GCEANNAS AR
GHAFACHT RATHÚIL NA HÉIREANN LE HORIZON 2020,
CLÁR AN AE DON TAIGHDE, FORBAIRT AGUS NUÁIL
–	Ghnóthaigh comhlachtaí
agus acadóirí Éireannacha
€147.3m i gcistiú Horizon
2020 in 2018, a ndeachaigh
€56m de go comhlachtaí
Éireannacha.
–	Bhí €686.8m de chistiú
iomaíoch gnóthaithe ag
Éire ón gclár Horizon
2020 faoi dheireadh 2018.
Comhordaíonn Fiontraíocht
Éireann an Líonra Tacaíochta
Náisiúnta do Horizon 2020.

–	In 2018, d'fheidhmigh Éire ag
ráta rathúil 6.8% d'Ionstraim
FBM Horizon 2020.
–	D'aimsigh 24 fiontar
beag agus meánmhéide
(FBManna) (14 díobh i
dtionscadail ag Céim 1 agus
10 díobh i dtionscadail ag
Céim 2) €17.5m as buiséad
iomlán de €471.8m in 2018 as
Ionstraim FBM Horizon 2020.
Comhordaíonn Fiontraíocht
Éireann rannpháirtíocht

thionsclaíoch Éireann i gclár na
Gníomhaireachta Eorpaí Spáis
(GES). Ar na príomhfhorbairtí
in 2018 bhí méadú suntasach
ar an ngafacht thionsclaíoch.
Ghnóthaigh 27 comhlacht
in Éirinn conarthaí GES dar
luach €19.3m, rud is ionann le
meánfhigiúr rollach de €13.7m
thar an tréimhse 2016–2018.
Ghnóthaigh seacht gcomhlacht
Éireannach conarthaí GES den
chéad uair.

AG UASMHÉADÚ
TRÁCHTÁLAITHE
AN TAIGHDE ARNA
MHAOINIÚ GO POIBLÍ
DÚINN:

–	Thacaíomar le teacht chun cinn 30
mac-chomhlacht nua as Eagraíochtaí
Feidhmithe Taighde.
–	Thacaíomar le haistriú 155 teicneolaíocht
a bhí luachmhar ó thaobh na trádála go
comhlachtaí in Éirinn.
–	Thugamar faomhadh do 44 tionscadal
Ciste Trádálaithe.

PRÍOMHRÉIMSÍ EARNÁLA UM RATH
FAOI IONSTRAIM FBM CÉIM 2
Talmhaíocht (€3.5m)
Nuáil in FBManna (€11.8m)
TFC (€1.5m)
(fuarthas na mionsonraí go léir ar shuíomh idirlín an Choimisiúin Eorpaigh ar 10/04/2019).
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AN RANNÁN FORBARTHA
BAINISTÍOCHTA CLIANT
In 2018, sheachaid Rannán
Forbartha Bainistíochta Cliant
Fhiontraíocht Éireann (CMD) 22
clár oiriúnaithe a bhí deartha chun
an uaillmhian a spreagadh agus an
cumas chun ceannaireachta agus
bainistíochta a fhorbairt, raon clár ó
chláir straitéiseacha a chruthaíonn
bunathrú gnó go dtí cláir solúbtha
chun dul i ngleic le fadhbanna gnó
níos gearrthéarmaí.
Thugamar na huirlisí, na teicnící
agus an uaillmhian do 484
bainisteoir sinsearach chun a
ngnólachtaí a mhéadú mar chuid
dár gcláir bunathraithe bliain ar
fhad (Ceannaireacht chun Fáis,
Bí Domhanda chun Fáis, Nuáil
chun Fáis, Fóram Bunaitheoirí an
HPSU, an Clár Díolta Idirnáisiúnta,
Ar Oscailt chun Fáis, an Clár faoi
Bhláth agus Clár Luasaire an CSF).
Lainseáladh ár gclár suaitheanta
Ceannaireacht chun Fáis go rathúil
i Meán Fómhair 2018, é reáchtáilte
i gcomhpháirtíocht le Scoil Ghnó
an IESE agus ag tacú le 31 cliant
(24 Fhiontraíocht Éireann, ceann
amháin GFT Éireann agus sé cinn

Invest Northern Ireland). Cuimsíonn
an clár uathúil seo trí mhodúl thar
lear agus tacaíocht chomhairleach
ghnó duine le duine. Cuirfidh sé le
ceannaireacht na gcomhlachtaí,
lena gcumais straitéiseacha, lena
n-uaillmhian agus lena muinín astu
féin, agus beidh deireadh leis go
déanach in 2019.
Tacaíodh le 1,073 bainisteoir eile
trínár gcláir solúbtha modúlacha.
Tá na cláir deartha chun dul i
ngleic leis na príomhdhúshláin
atá roimh chomhlachtaí thar na
príomhphiléir gnó, díolacháin agus
margaíocht, airgeadas, daoine
agus ceannaireacht, straitéis,
oibriúcháin, agus nuáil. Áirítear ar
na ceardlanna pleanáil gnó, togra
luacha custaiméara, bainistíocht na
píblíne díolachán, bheith réidh don
infheisteoir, deiseanna nuálaíochta
fáis a shainaithint, rang máistir sa
cheannaireacht, pleanáil an cháis
do Brexit, airgeadas straitéiseach,
mearghnóthú ioncaim, agus cláir
SPRINT.
Lainseáladh dhá thionscnamh
in 2018, is iad sin sraith de
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AN RANNÁN FORBARTHA BAINISTÍOCHTA CLIANT
(AR LEAN)
cheardlanna Brexit ag ar óstáladh
151 rannpháirtí agus Spotlight on
Skills, ar a d'fhreastail breis is 210
bainisteoir. Ag an gclár Spotlight on
Skills tugadh sraith straitéisí agus
modheolaíocht do chomhlachtaí
chun a riachtanais chriticiúla
maidir le scileanna a shainaithint,
agus chun plean scileanna a
fhorbairt don chomhlacht mar aon
le straitéis chun tabhairt faoi na
riachtanais a sainaithníodh maidir le
scileanna. Cuireadh bainisteoirí in
aithne do Bhainisteoirí Fhóram na
Roinne Oideachais agus Scileanna
chun cabhrú leo freagairt ar na
riachtanais a sainaithníodh ina
bpleananna.
Tá líon mór tionscnamh ann chun
feabhas a chur ar chumas i gcás
comhlachtaí HPSU atá ina gcliaint,
ar nós Fhóram Bunaitheoirí an
HPSU, atá ceaptha chun cabhrú
le HPSUanna tar éis infheistíochta
€1m nó níos mó a bhaint amach i
bhfrámaí ama níos giorra. Tá breis
is 200 comhlacht ag glacadh páirte,
a dtáinig 47 díobh isteach in 2018.

12 Tuarascáil Bhliantúil & Cuntais 2018

Is éard is aidhm ag clár HPSU
SPRINT Fhiontraíocht Éireann, a
sheachadtar i gcomhpháirtíocht
le hIonad Nuálaíochta Gnó
Bhaile Átha Cliath, ná cabhrú le
bunaitheoirí na scileanna a fháil
a theastaíonn chun gnó rathúil a
thógáil, agus cabhrú leo a chinntiú
go mbíonn na táirgí oiriúnaithe
don mhargadh agus a bheith réidh
don infheisteoir i bhfrámaí ama
níos giorra. Tháinig tríocha is a
dó bainisteoir tríd an gclár HPSU
SPRINT in 2018. Seachadadh
chomh maith ceardlanna maidir
leis an rian mear chuig ioncam,
ag ar tacaíodh le 42 bainisteoir,
agus tháinig 65 bainisteoir trí
cheardlanna réidh don infheisteoir.
Tionscnamh nua eile a sheachaid
Forbairt na Bainistíochta do Chliaint
(CMD) in 2018 ná GradStart.
Tugann an clár leathan-bhunaithe
seo do chéimithe tacaíocht
airgeadais do chomhlachtaí atá
ina gcliaint chun suas le triúr céimí
a fhostú ag aon am ar leith thar
na disciplíní agus na hearnálacha

go léir. Lainseáladh GradStart i
mBealtaine 2018 agus thacaigh sé le
137 ról thar 78 comhlacht in 2018.
Tá ár gclár líonra meantóirí i
gcónaí ag comhoiriúnú úinéirí gnó
nua, céime luaithe agus bunaithe
le meantóirí gnó a bhfuil taithí
acu. Tá an clár déanta suas de
phainéal de 400 fiontraí agus
feidhmeannach sinsearach a bhfuil
seantaithí acu agus cur amach
acu ar na saghsanna dúshlán agus
deiseanna atá rompu amach ag
na comhlachtaí atá arna dtacú
ag Fiontraíocht Éireann. In 2018,
rinneamar 443 comhlacht a
chomhoiriúnú le meantóir (402 do
chliaint Fhiontraíocht Éireann, 31
do chliaint OFA agus 10 do chliaint
GFT Éireann agus Údarás na
Gaeltachta).
Forbraíodh eochair-inneachar
do eiLearn, ardán foghlama
digití Fhiontraíocht Éireann, atá
ceaptha chun tacú le cliaint agus
iad ag méadú a ngnólachtaí. In
2018, thacaíomar le 3,483 duine

eile via eiLearn. Forbraíodh agus
lainseáladh modúl nua Customs
Insights ar líne, lenar chláraigh
breis is 620 duine a d'amharc ar an
t-inneachar sa chéad sheachtain, i
Nollaig 2018.
Thacaíomar chomh maith le 162
comhlacht trí theagmháil duine
le duine thar ár bpiléar Daoine
agus Bainistíocht. I measc na
bpríomhfhadhbanna atá ag
comhlachtaí sa philéar seo tá
príomhscileanna a mhealladh
agus a choimeád; feidhmíocht a
bhainistiú; ceannaireacht a athrú
chun a bheith níos straitéisí; róil
na bainistíochta sinsearaí a ailíniú
agus a shonrú; an treo straitéiseach
a chur in iúl do bhainisteoirí
agus fostaithe; struchtúr cuí
eagraíochta a thógáil de réir scála;
comharbas a phleanáil agus bearnaí
tábhachtacha sa bhainistíocht a
shainaithint chun tabhairt fúthu.
Táimid ag beartú ceardlanna a
dhearadh chun tabhairt faoi na
dúshláin mhóra seo in 2019.

AG CUR DLÚIS LEIS AN
IOMAÍOCHAS DÚINN:
–	Thugamar faomhadh do chistiú
do 196 comhlacht chun feabhas a
chur ar tháirgiúlacht, brabúsacht
agus dea-chleachtas comhshaoil
lenár dtacaíochtaí gnó Lean
agus Iomaíochais. (Nóta: áirítear
leo seo faomhadh a tugadh do
Lean Transform, Lean Plus, Lean
Start agus don Tionscnamh
Infheistíochta Caipitil.)
–	D'infheistigh go díreach i bhfás 246
cliant le pleananna infheistíochta
de bhreis is €500,000.
–	Lainseáil Tairiscint Oibriúcháin
Barrfheabhais in Iúil 2018 le
ciste de €20m chun tacú le
gníomhaíochtaí a chumasaíonn
mórathrú claochlaitheach i
gcomhlacht trí nuáil próiseas.
Is í aidhm na tairisceana ná
pacáistí tacaíochta iomlánaíche a
leathnú do chliaint Fhiontraíocht
Éireann a bhrúnn, i dteannta le
tionscnaimh Fhiontraíocht Éireann
um Fionnachtain Margaidh
agus Nuálaíocht, an clár oibre
iomaíochais.

–	Faightear rochtain ar an gcistiú
trí phróiseas singil iarratais
agus measúnaithe, agus tá sé
struchtúrtha timpeall ar na
catagóirí caiteachais seo a leanas:
–	Infheistíocht chaipitil trealaimh i
sócmhainní táirgeachta
–	Samhail ghnó agus costais
feidhmithe nuála próisis
–	Oiliúint chun tacú leis
an tionscadal, oiliúint sa
cheannaireacht agus barrfheabhas
oibríochta lean san áireamh.
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Méadaigh
ar an Aimsiú
AG TACÚ LE HIDIRNÁISIÚNÚ
COMHLACHTAÍ ÉIREANNACHA
–	Díolacháin easpórtálacha de €23.8bn* níos
airde ná mar a bhí riamh
–	1,604* conradh nua gnóthaithe thar lear le
cúnamh Fhiontraíocht Éireann
–	bhunaigh 417* comhlacht láithreacht nua
thar lear
–	€4.8bn d'easpórtálacha chuig réigiún
limistéar an Euro (an dara margadh is mó
d'easpórtálaithe Éireannacha)
–	62 misean trádála thar lear agus ócáidí
faisnéise faoi stiúradh Airí
–	163 deontas d'éagsúlú margaidh faofa
–	Thugamar 1,077* ceannaí idirnáisiúnta go
hÉirinn chun bualadh le cliaint
–	93* easpórtálaí lasmuigh den RA den chéad
uair
*Figiúirí arna dtuairisciú ag an mBord go dtí 31ú Nollaig
2018, nuashonraithe ón Ráiteas Deireadh Bliana a
ullmhaíodh i lár mhí na Nollag 2018.
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Mar aon le tacú le gnólachtaí faoi úinéireacht Éireannach, tá sainchúram
speisialta ar Fiontraíocht Éireann maidir le hIDC ón tionscal bia a mhealladh go
hÉirinn agus Éire a chur chun cinn thar lear mar an ceann scríbe céadroghnaithe
don staidéar thar lear san ardoideachas.

IDC ÓN
TIONSCAL BIA A
MHEALLADH GO
HÉIRINN
I n 2018, thug Fiontraíocht
Éireann faomhadh do shé
infheistíocht dhíreach choigríche
i gcomhair tionscadal suntasach
sa tionscal bia i láithreacha
réigiúnacha ar fud na hÉireann,
ag obair di i gcomhar le
comhlachtaí idirnáisiúnta ar a
n-áirítear TINE (An Iorua), Volac
(RA), ARIIX (SAM) agus Emerí
Nutrition Co Ltd.

Tabharfaidh na tionscadail
seo tuairim is €300m
d'infheistíochtaí luachmhara
go dtí láithreacha réigiúnacha,
mar aon le 280 jab nua a bheith
cruthaithe agus easpórtálacha
nua de €220m.
Is mór an tábhacht geilleagrach
a bhaineann le IDC ón tionscal
bia. Teastaíonn ó na tionscadail
nua go gceannófaí cainníochtaí
móra den amhábhar go háitiúil,
sa chaoi go dtacaítear le jabanna
sa táirgeacht phríomha in Éirinn.

OIDEACHAS IN
ÉIRINN

D'fhógair Glanbia Cheese AE
(comhfhiontar idir comhlacht
as SAM Leprino Foods agus
Glanbia cpt) pleananna chun
áis cáise mozzarella a thógáil
ar €130m, an ceann is mó san
Eoraip, i bPort Laoise, ag cruthú
leis sin 78 jab arna dtacú ag
Fiontraíocht Éireann.

In 2018, b'ionann an líon mac
léinn idirnáisiúnta a bhí ag
staidéar go lánaimseartha ag an
tríú leibhéal agus 38,445, agus
bhí 121,462 eile ag staidéar i
scoileanna teanga Mhargaíocht
an Bhéarla in Éirinn (MEI).

Tá beartaithe ag Crust & Crumb
monarcha úrscothach píotsa
fuaraithe a thógáil sa Chabhán
agus 80 jab a chruthú.

B'ionann an t-ioncam ó tháillí
teagaisc ag an tríú leibhéal is
€412.5m, méadú de 12% bliain i
ndiaidh bliana.

Sa tríú bliain den Straitéis
Idirnáisiúnta don Oideachas
2016–2020, tá institiúidí
ardoideachais (IAOanna) agus
scoileanna Béarla na hÉireann in
áit mhaith chun na spriocanna
uaillmhianacha atá leagtha
amach sa straitéis seo a bhaint
amach.
Tá tuilleadh acmhainní
infheistithe san earnáil go
hidirnáisiúnta agus tá iarracht
chomhbheartaithe déanta
na fréamhaithe a dhoimhniú
sna margaí atá go traidisiúnta
láidir, Meiriceá Thuaidh, an
Mhurascaill, an Ind, agus an
tSín, taobh le taobh le tuilleadh
infheistíochta sna margaí i mbéal
forbartha, ASEAN, Sri Lanca, an
Nigéir, Meicsiceo, an Cholóim,
agus an Bhrasaíl.
Ghlac IAOanna páirt in aonaigh
comhordaithe oideachais agus
i ngníomhaíocht promóisin i 16
tír ina raibh Airí agus oifigigh
shinsearacha i gceannas ar
thoscaireachtaí i gcúig láthair,
iad ag déanamh na nascálacha
riachtanacha ardleibhéil ag
leibhéal an Rialtais lena a
dtacaíonn líonra na nAmbasáidí
Éireannacha.
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EASPÓRTÁLACHA CLIANT 2018 DE RÉIR CRÍCHE

Lár & Oirthear na hEorpa
+3%

€0.5bn

2% d’easpórtálacha
Tuaisceart na hEorpa
+25%

Meiriceá Thuaidh
+6%

€4.1bn

€1.2bn

5% d’easpórtálacha

17% d’easpórtálacha
An RA

€7.9bn

Limistéar an Euro

+4%

+8%

33% d’easpórtálacha

An Meánoirthear /
An Afraic/An Ind

€1.2bn

€4.8bn

20% d’easpórtálacha
(féach tíortha atá
aibhsithe i ndath
gorm)

+2.5%

Réigiún an Aigéin
Chiúin agus na hÁise

€2bn

5% d’easpórtálacha

9% d’easpórtálacha
Meiriceá Laidineach

€0.2bn

+15%

1% d’easpórtálacha

+6%

IOMLÁN
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€23.8bn

Neamhshonraithe agus
díolacháin le hOrnua

(An Bord Bainne roimhe seo)

€1.8bn

+6.5%

-0.2%

EASPÓRTÁLACHA CLIANT DE RÉIR
EARNÁLA
Teic an airgeadais

€829m

+17%

An Tógáil

€2bn

+22%

Teicneolaíochtaí digiteacha

€2.2bn

+6%

Innealtóireacht

€1.6bn

+9%

Bia

€11.7bn

+1%
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LEITHDHÁILEADH CISTÍ AG
FIONTRAÍOCHT ÉIREANN I 2018

CISTIÚ D'FHORBAIRT NA FIONTRAÍOCHTA
1
4

2

Iomlán
€237m

Iomlán

Iomlán

3

€362m

1. Forbairt Cumais
€31m
2. Forbairt Acmhainne
€29m
3. Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair
€71m
4. Teicneolaíocht agus Bonneagar Eolaíochta€106m
€237m

LÍONRA SEIRBHÍSÍ CLIANT AGUS SEIRBHÍSÍ
CORPARÁIDEACHA
5
4
3

€237m

Cistiú d'Fhorbairt na
Fiontraíochta

€79m

Líonra Seirbhísí Cliant agus
Seirbhísí Corparáideacha

18 Tuarascáil
TuarascáilBhliantúil
Bhliantúil&&Cuntais
Cuntais2018
2018

€44m

1

Iomlán
€79m
2

Iomlán

Cistí a Riartar thar Ceann
Tríú Páirtithe
12

€2m

Eisíocaíochtaí le
Gníomhaireachtaí Stáit eile

4

Iomlán
€43.9m

1. Líonra Seirbhísí Cliant
€28m
2. Líonra Oifigí Thar Lear
€24m
3. Líonra Oifigí Réigiúnacha
€6m
4. Tacaíocht don Eolaíocht agus Nuálaíocht
€8m
5. Tacaíocht do Sheirbhísí Corparáideacha
€13m
€79m

CISTÍ A RIARTAR THAR CEANN GNÍOMHAIREACHTAÍ TRÍÚ PÁIRTÍ
3

1. Ciste Infheistíochta Mairteola agus Caoireola€1m
2. Ionaid Nuálaíochta Gnó
€2m
3. Comhairle Deartha agus Ceardaíochta na hÉireann
€3m
4. Oifigí Fiontair Áitiúil
€38m
Iomlán

€44m

MIONDEALÚ AR CHISTIÚ CHUIG
COMHLACHTAÍ GUR CLIAINT IAD
DE RÉIR RÉIGIÚIN
chuaigh 65% den chistiú chuig réigiúin
lasmuigh de Bhaile Átha Cliath
*IOMLÁN

€95.5m

COSTAS IN AGHAIDH AN JAB
Déantar an costas in aghaidh an phoist a
ríomh tríd an gcaiteachas gníomhaireachta
go léir ar gach comhlachas sa tréimhse
a thógáil san áireamh. Ní dhéantar ach
poist arna gcruthú agus arna gcoimeád ag
deireadh gach tréimhse seacht-mbliana a
chur san áireamh sna ríomhaireachtaí.

FÁS AR FHOSTAÍOCHT IN AGHAIDH
AN RÉIGIÚIN

217,186

fostaithe ag
comhlachtaí
arna dtacú ag
Fiontraíocht
Éireann

18,896 iomlán jabanna nua
8,212 méid glan na jabanna a
cruthaíodh

64% fostaíocht lasmuigh de
Bhaile Átha Cliath

LÁR NA TÍRE
/LÁR
OIRTHEAR

€15.9m
17%

BAILE ÁTHA
CLIATH

€32m
34%

IARTHUAISCEART

+9%

€11,260

6%

€13,056

€6.2m

€12,753

1200

IARTHAR

€12,487

12%

€12,379

€11.4m

€12,941

TUAISCEART
OIRTHEAR/
IARTHAR

€13,872

1500

900

OIRTHUAISCEART

+3%

IARTHAR

+5%

LÁR NA
TÍRE

BAILE
ÁTHA
CLIATH

LÁR
IARTHAIR

€10.3m

€7,437

+4%
600

LÁR
IARTHAIR

11%

Fágtar amach: Íocaíochtaí le hionaid gorlainne campais,
íocaíochtaí ón gCiste Síl agus Fiontair, an Ciste Forbartha
Fiontair Áitiúil, an Tionscnamh Fiontair Pobail agus Ionaid
Fiontair Pobail.

€4,851
€3,142
2012/18

2011/17

2010/16

2009/15

2008/14

Foinse: Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta:
Ríomhanna an Chostais in aghaidh an jab

+2%

+5%

DEISCEART

+2%

2007/13

Áirítear leis: Deontais chun cumas tionsclaíochta a chistiú,
chun taighde, forbairt agus nuáil a chistiú, agus tacaíocht ón
gCiste Mairteola agus Caoireola.

LÁR
OIRTHIR

OIR
DHEISCEART

0
2006/12

*Nóta: Tá san áireamh san iomlán seo cliaint ó láithreacha thar
lear a fuair cistiú de €0.8m agus cliaint ó Thuaisceart Éireann
a fuair €0.2m.

300

2005/11

20%

2004/10

€18.7m

2003/09

DEISCEART
OIRDHEISCEART

+5%

+5%

Foinse: An Suirbhé Fostaíochta
Bliantúil tugtha ag an Roinn
Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta.

+4%

FÁS
FOSTAÍOCHTA
AR AN
IOMLÁN
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Rialachas Corparáideach
Is comhlacht corparáideach é Fiontraíocht
Éireann arna bhunú ag an Acht um Fhorbairt
Tionscail (Fiontraíocht Éireann) 1998. Mar
chomhlacht reachtúil, tá pearsantacht dlithiúil
leithleach agus comharbas buan aige. Is iad
comhaltaí Bhord Fhiontraíocht Éireann comhaltaí
na gníomhaireachta.
Feidhmíonn an ghníomhaireacht de réir
fhorálacha na nAchtanna um Fhorbairt
Tionscail 1986-2009 agus faoi choimirce an
Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, a bhfuil
sé de chumhacht aige cistiú a chur ar fáil don
ghníomhaireacht chun gur féidir léi a cuid
oibleagáidí a chomhlíonadh; treoracha polasaí
ginearálta a eisiúint; agus eolas a lorg ar
ghníomhaíochtaí na gníomhaireachta.
I dteannta a cuid reachtaíocht cheannais féin,
caithfidh an ghníomhaireacht cloí le réimse eile
riachtanas reachtúil (náisiúnta agus AE) agus
riaracháin. Caithfidh sí nósanna imeachta a chur i
bhfeidhm, ach go háirithe, chun comhlíonadh na
riachtanas sonrach seo a leanas a chinntiú:
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CÓD CLEACHTAIS CHUN COMHLACHTAÍ
STÁIT A RIALÚ 2016
Tá an Bord tar éis an Cód Cleachtais chun
Comhlachtaí Stáit a Rialú 2016, a ghlacadh
chuige féin agus tá nósanna imeachta agus
athbhreithnithe curtha i bhfeidhm aige chun
comhlíontacht a chinntiú lena fhorálacha.
Deimhníonn Cathaoirleach an Bhoird, i
dtuarascáil ar leith a chuirtear ar fáil gach
bliain don Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta,
gur comhlíonadh riachtanais aonair an Chóid.
Tá Fiontraíocht Éireann deimhnithe chuig
Cód Cleachtais SWiFT 3000:2010 i gcomhair
Measúnaithe an Rialaithe Chorparáidigh in Éirinn.

AN TACHT UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 2014
Síníodh an tAcht um Shaoráil Faisnéise ina dhlí
in 2014. Leis an Acht seo tugtar ceart dlíthiúil
do dhaoine aonair rochtain a fháil ar eolas atá
i seilbh comhlachtaí poiblí sa mhéid is féidir é,
agus chomh fada is atá sé i gcomhréir leis an leas
poiblí agus an ceart chun príobháideachais. Tá
tuilleadh eolais faoi chur i bhfeidhm Fhiontraíocht
Éireann den Acht um Shaoráil Faisnéise le fáil ar
ár suíomh gréasáin www.enterprise-ireland.com.
Gheobhaidh tú ansin freisin Scéim Foilseachán
ina dtugtar eolas ginearálta agus eolas a iarrtar
go coitianta faoi Fhiontraíocht Éireann de réir
oibleagáidí na heagraíochta faoin Acht um
Shaoráil Faisnéise, 2014.

TREOIRLÍNTE MAIDIR LE MEASÚNÚ
AGUS BAINISTIÚ TOGRAÍ CAITEACHAS
CAIPITIÚIL

AN TACHT UM SHÁBHÁILTEACHT,
SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 2005

Tá nósanna imeachta seanbhunaithe, láidre ag
Fiontraíocht Éireann le haghaidh measúnaithe
agus bainistíochta tionscadal caiteachas caipitiúil
a eascraíonn as a gcláir dheontas caipitiúil.
Cloíonn na nósanna imeachta seo leis na
prionsabail atá leagtha amach sna treoirlínte.

De réir an Achta um Shábháilteacht, Sláinte
agus Leas ag an Obair, 2005, tá nósanna
imeachta curtha ar bun ag Fiontraíocht Éireann
chun forálacha an Achta a chomhlíonadh agus
tá ráiteas sábháilteachta ullmhaithe aici a
chuimsíonn gach gné a théann i gcion ar leas na
foirne agus leas cuairteoirí.

Rialú Corparáideach (ar lean)
ÍOC PRAS NA GCUNTAS

ÍOC PRAS NA SOLÁTHRÓIRÍ

CÓD NA NÍOCAÍOCHTAÍ PRASA

Tá íocaíocht na sonrasc ag Fiontraíocht Éireann
faoi réir ag an Acht um Íoc Pras Cuntas, 1997,
arna leasú ag Rialacháin na gComhphobal
Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta
Tráchtála) 2012 (I.R. Uimh. 580 de 2012).
Soláthraíonn na rialacháin seo, a bhaineann leis
na hearnálacha poiblí agus príobháideacha araon,
teidlíocht as féin d'ús agus do chúiteamh má tá
moill ar íocaíocht idirbheart tráchtála (tar éis 30 lá
ón dáta a fhaightear í). Is é polasaí Fhiontraíocht
Éireann a chinntiú go n-íoctar gach sonrasc go
pras agus déantar gach dícheall, i gcomhréir le
nósanna imeachta cuí airgeadais, a chinntiú go
n-íoctar gach soláthraí laistigh den fhráma ama
seo. Tá rialuithe ar bun chun ráthaíocht réasúnta,
nach dearbhráthaíocht í, áfach, a chur ar fáil in
aghaidh neamhchomhlíontacht an Achta agus na
rialúchán.

Tá Fiontraíocht Éireann tiomanta do na
hoibleagáidí a shásamh faoin Riail um Íocaíocht
Phras laistigh de 15 lá, a tháinig i bhfeidhm ar 1
Iúil 2011.

Tá Fiontraíocht Éireann ina sínitheoir le Cód
Iompair na nÍocaíochtaí Prasa.

Cinntíonn an fhoráil seo go bhfaighidh soláthróirí
íocaíochtaí ar gach sonrasc bailí laistigh de 15
lá féilire. Déanann Fiontraíocht Éireann tuairisc
gach ráithe ar fheidhmiú na Rialach um Íocaíocht
Phras laistigh de 15 lá ar a suíomh idirlín. Léiríonn
an tábla feidhmíocht Fhiontraíocht Éireann
maidir leis an íocaíocht 15 lá a bhí riachtanach i
gcaitheamh 2018.

Sonraí

Líon

Luach
€

13,562

36,032,683

Idir 16 agus 30 lá

24

69,818

Níos mó ná 30 lá

1

966

13,587

36,103,467

Líon na n-íocaíochtaí a rinneadh laistigh de 15 lá

Íocaíochtaí iomlána

AN TACHT UM EITIC IN OIFIGÍ POIBLÍ, 1995
AGUS 2001
Tháinig Fiontraíocht Éireann faoi scóip na
Rialachán um Eitic in Oifigí Poiblí (Comhlacht
Poiblí Forordaithe, Stiúrthóireachtaí Sonraithe
agus Poist Sonraithe i gComhlachtaí Poiblí)
2004 (I.R. Uimh 699 de 2004) le héifeacht ó 1
Eanáir 2005. Tugann comhaltaí boird de chuid
Fhiontraíocht Éireann ráitis leasa gach bliain don
Rúnaí, agus tugadh cóipeanna díobh seo do Rúnaí
an Choimisiúin, an Coimisiún um Chaighdeáin
in Oifigí Poiblí. Ina theannta sin, tá na rialacháin
á gcomhlíonadh ag baill foirne Fhiontraíocht
Éireann atá i bpoist ainmnithe.
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Rialú Corparáideach (ar lean)
COSAINT SONRAÍ
Tá Fiontraíocht Éireann cláraithe mar rialaitheoir
sonraí faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí.
Tá Fiontraíocht Éireann faoi réir ag an Rialachán
Ginearálta Cosanta Sonraí 2018 agus an Acht um
Chosaint Sonraí, 2018 in Éirinn. Tá tuilleadh eolais
ar fáil ó Oifigeach Cosanta Sonraí Fhiontraíocht
Éireann, An Plaza, Páirc Gnó an Phointe Thoir,
Baile Átha Cliath D03 E5R6.

POLASAÍ NOCHTA MAIDIR LE
HÍOCAÍOCHTAÍ AGUS INFHEISTÍOCHTAÍ
Is é polasaí Fhiontraíocht Éireann eolas a chur
ar fáil faoi íocaíochtaí tacaíochta airgeadais a
rinneadh le cuideachtaí cliaint. Tá tuarascáil ina
liostaítear gach íocaíocht den saghas sin a rinne
Fiontraíocht Éireann in aon bhliain ar leith ar fáil
ach é a iarraidh tar éis don Tuarascáil Bhliantúil a
bheith scaoilte.

AN TACHT UM NOCHTADH COSANTA,
2014
Ní dhearnadh aon nochtadh cosanta
d'Fhiontraíocht Éireann in 2018.
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NA HACHTANNA UM CHOMHIONANNAS
FOSTAÍOCHTA, 1998–2015
Tá Fiontraíocht Éireann tiomanta do pholasaí
comhionannas agus glacann sí cur chuige
dearfach maidir le comhionannas san eagraíocht.
Feidhmíonn Fiontraíocht Éireann líon áirithe
scéimeanna lena dtugtar don lucht foirne
roghanna maidir lena riachtanais gairme agus
pearsanta a shásamh, ar nós cláir oideachasúla,
saoire staidéir, uaireanta oibre laghdaithe agus
sosanna gairme. Tá polasaí maidir le Cosaint
Dhínit ag an Obair i bhfeidhm agus é curtha in iúl
don fhoireann ar fad.

COIMISIÚN AN AONTAIS EORPAIGH
In 2018, riar Fiontraíocht Éireann raon clár atá
iontaofa do chomhchistiú ag Cistí Struchtúracha
an AE, an Ciste Eorpach don Fhorbairt
Réigiúnach, an Clár Oibriúcháin don Earnáil
Tháirgiúil agus an Clár Oibriúcháin Fostaíochta
agus Forbartha Acmhainní Daonna do na réigiúin
Theas agus Thoir agus réigiún na Teorann.

ACHT NA DTEANGACHA OIFIGIÚLA, 2003
Tá Fiontraíocht Éireann faoi tharchur Acht na
dTeangacha Oifigiúla, 2003 a síníodh ina dhlí ar
14 Iúil 2003 chun creatlach reachtúil a chur ar fáil
do sheachadadh seirbhísí trí mheán na Gaeilge.
De réir Alt 10 den Acht, foilsítear an Tuarascáil
Bhliantúil seo i nGaeilge agus i mBéarla.

CAIRT NA GCLIANT
Leagtar amach i gCairt na gCliant ag Fiontraíocht
Éireann an tiomantas atá againn do sheirbhís
ar ardchaighdeán a chur ar fáil dár gcustaiméirí
agus tá sé le fáil sa rannán 'Eolas Fúinn' d'ár
suíomh idirlín.

ÉIFEACHTÚLACHT AGUS CAOMHNÚ
FUINNIMH
Tá Fiontraíocht Éireann tiomanta dá seacht
ndícheall a dhéanamh chun a bheith fuinneamhéifeachtúil agus tá sí ag obair go dlúth le SEAI
chun sprioc an Rialtais a bhaint amach an
fuinneamh a bheith laghdaithe de 33% faoi
2020. Tá a gcuid spriocanna á mbaint amach
ag an ngníomhaireacht chun úsáid fuinnimh a
laghdú de 33%, arna thomhais de réir a bonnlíne
i 2009. Glacann an ghníomhaireacht páirt freisin
i gcreat-chomhaontuithe do sholáthar fóntas ar
nós leictreachais agus gáis, faighte go lárnach ag
an Oifig um Sholáthar Rialtais, dá hoifigí i mBaile
Átha Cliath agus dá hoifigí réigiúnacha. Ó Iúil
2015 i leith, is ceanglas é go dtaispeánfadh gach
foirgneamh poiblí os cionn 250 méadar cearnach
in achar teastas fuinnimh. Tá rátáil reatha
taispeánta teastais fuinnimh de D1 agus E1 ag
foirgnimh cheannoifige Fhiontraíocht Éireann.

Julie Sinnamon
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Bord Fhiontraíocht Éireann 2018
Tá Bord Fhiontraíocht Éireann freagrach as
straitéis agus polasaí fairsinge a leagan amach
don eagraíocht. Tá sé freagrach as an gcóras
rialaithe inmheánaí airgeadais agus as próisis
agus nósanna imeachta a chur i bhfeidhm
le cinntiú go mbeidh an córas éifeachtach.
Tá freagracht maoirsithe aige freisin as
gníomhaíochtaí na heagraíochta. Tarmligeann
sé don bhainistíocht agus d'fhochoistí an
fhreagracht as iad a chur i bhfeidhm.
Tá údarás reachtúil ag an mBord cistiú a
fhaomhadh suas go dtí na leibhéil atá leagtha
amach san Acht um Fhorbairt Tionscail,
1986, arna leasú ag an Acht Eolaíochta agus
Teicneolaíochta, 1987 agus moltaí a dhéanamh
don Rialtas maidir le tacaíocht chistithe os
cionn na leibhéil seo. Tá sé d'údarás ag Bord
Fhiontraíocht Éireann agus ag a coistí cuí
scaireanna a cheannach (gnáthscaireanna nó
scaireanna tosaíochta) i gcuideachtaí cliaint.

Faoi théarmaí an Achta um Fhorbairt Tionscail
(Fiontraíocht Éireann), 1998, forchoimeádtar gach
feidhm agus cumhacht don Bhord, ach amháin
iad siúd a tharmligeann an Bord go foirmeálta.
Leagtar síos na cumhachtaí tarmligthe sin ar fad
agus formheasann an Bord iad go foirmeálta.
Ina ghníomhaíochtaí féin agus sa chaoi ina
n-úsáideann sé fochoistí, feidhmíonn an Bord de
réir na bprionsabal rialaithe corparáidigh is fearr
ag an earnáil phríobháideach.
De réir an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995,
agus an Chóid Chleachtais chun Comhlachtaí
Stáit a Rialú 2016, ceanglaítear ar chomhaltaí
an Bhoird Ráiteas Suime a chur ar fáil don
Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí agus
do Rúnaí an Bhoird. Cloíonn Fiontraíocht Éireann
go huile agus go hiomlán le polasaí an Rialtais
maidir le pá na bpríomhfheidhmeannach agus
pá daoine atá fostaithe i gcomhlachtaí stáit agus
le treoirlínte an Rialtais ar íocaíocht tháillí do
chomhaltaí Boird.

Is é an tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta
a ainmníonn na comhaltaí Boird, le toiliú an
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
Gach bliain, ar chuimhneacháin an Lae
Bhunaidh, éiríonn an dá chomhalta (seachas an
Cathaoirleach agus an Príomhfheidhmeannach)
a chaith an seal is faide in oifig óna gceapachán
deireanach as oifig. Soláthraítear faisnéisiú
fairsing faoin ngníomhaireacht agus a
hoibriúcháin do chomhaltaí nua ar iad a bheith
ceaptha ar an mBord.
Fágtar faoin mBord é Rúnaí an Bhoird a cheapadh
agus a chur as oifig. Tá rochtain ag gach
comhalta Boird ar an Rúnaí atá freagrach as a
chinntiú go gcloítear le nósanna imeachta an
Bhoird.

Tuarascáil Bhliantúil & Cuntais 2018 23

BORD FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN AMHAIL AR 27 BEALTAINE 2019

Terence O’Rourke,

Julie Sinnamon,

Declan Hughes,

Geoff Meagher,

Colum Horgan,

Dave Shanahan,

(Cathaoirleach),
iar-Chomhpháirtí
Bainistíochta, KPMG

POF, Fiontraíocht Éireann

Rúnaí Cúnta, An Roinn
Gnó, Fiontar agus
Nuálaíochta

Sainchomhairleoir

Príomhfheidhmeannach,
InverCloud

Bunaitheoir agus
Príomhfheidhmeannach,
Adagio Ventures
Commercialisation Partners

Lisa Dillon,

John McMahon,

Helen Ryan,

Elaine Coughlan,

Clodagh Cavanagh,

Conor Hanley

Bainisteoir Ginearálta
EMEA Inside Sales,
Microsoft

Sainchomhairleoir

Stiúrthóir, Hakata
Holdings Ltd.

Comhbhunaitheoir agus
Comhpháirtí Bainistíochta,
Atlantic Bridge Capital Ltd.

POF, Abbey Machinery
Ltd.

Uachtarán agus POF,
Foundry Innovation and
Research 1 Ltd (FIRE1)

Is é Paul McKeown
Rúnaí an Bhoird

Athruithe ar an
mBord le linn
2018 / 2019
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Athcheapadh Terence O’Rourke ar 1 Lúnasa 2018
Athcheapadh Julie Sinnamon ar 3 Samhain 2018
Chuaigh Patrick Flynn ar scor ar 23 Iúil 2018
Chuaigh Elaine Coughlan ar scor ar 23 Iúil 2018 agus athcheapadh í ar 3 Eanáir 2019
Ceapadh Clodagh Cavanagh ar 3 Eanáir 2019
Ceapadh Conor Hanley ar 3 Eanáir 2019

BALLRAÍOCHT CHOISTÍ BAINISTÍOCHTA FHIONTRAÍOCHT ÉIREANN

amhail ar 27 Bealtaine 2019

D'fhonn cur i gcónaí le héifeachtach eagraíochtúil
Fhiontraíocht Éireann, cuireadh i bhfeidhm
roinnt athruithe ar na coistí i Márta 2019, ar a
n-áirítear díscaoileadh sé choiste agus tabhairt
isteach trí choiste nua agus athruithe ar
chumhachtaí tarmligthe. Is iad seo a leanas na
Coistí Bainistíochta atá i bhfeidhm amhail ar 27
Bealtaine:

Iomaíochas, Fiontraíocht Éireann

COISTE STRAITÉISE AGUS BAINISTÍOCHTA
BEARTAIS

Niall O’Donnellan, Bainisteoir Rannáin, TFC,
Seirbhísí Idirnáisiúnta agus Forbairt Bainistíochta
Cliant, Fiontraíocht Éireann

Cuireann an Coiste Straitéise agus Bainistíochta
Beartais faoi chaibidil, agus comhaontaíonn
sé, beart maidir leis na príomhfhadhbanna
straitéiseacha a bhaineann le gnó na
gníomhaireachta. Athbhreithníonn sé agus
faomhann sé an plean straitéiseach lena mholadh
don Bhord mar aon le nithe a bhaineann leis an
mbeartas seachtrach, ar a n-áirítear treoirlínte
táirgí airgeadais, beartais agus straitéisí earnála,
straitéis réigiúnach agus cláir agus scéimeanna
nua agus leasaithe.
Julie Sinnamon, (Cathaoirleach),
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Fiontraíocht
Éireann
Kevin Sherry, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Forbairt
Ghnó Domhanda, Fiontraíocht Éireann
Stephen Creaner, Stiúrthóir Feidhmiúcháin,
Fiontraíocht Éireann
Orla Battersby, Bainisteoir Rannáin, Bia,
Fiontraíocht Éireann
Jennifer Melia, Bainisteoir Rannáin, Comhlachtaí
Nuathionscanta Ardphoitéinsil, Fiontraíocht
Éireann
Tom Kelly, Bainisteoir Rannáin, Nuáil agus

Leo McAdams, Bainisteoir Rannáin, Díolacháin
agus Páirtíocht Idirnáisiúnta, Fiontraíocht Éireann
Paul McKeown, Príomhoifigeach Airgeadais,
Fiontraíocht Éireann
Gearóid Mooney, Bainisteoir Rannáin, Taighde
agus Nuálaíocht, Fiontraíocht Éireann

Mark Christal, Bainisteoir Rannáin, Na Réigiúin
agus Fiontraíocht, Fiontraíocht Éireann
Joe Healy, Bainisteoir Rannáin, Seirbhísí
Corparáideacha, Fiontraíocht Éireann
Rowena Dwyer, Bainisteoir Roinne, Caidrimh
Beartais, Pleanála agus Rialtais, Fiontraíocht
Éireann
Mairead Hennessy, Rúnaí ag an gCoiste
Straitéise agus Bainistíochta Beartais

COISTE FEIDHMÍOCHTA AGUS
OIBRIÚCHÁN
Cuireann an Coiste Feidhmíochta agus
Oibriúchán faoi chaibidil, agus comhaontaíonn
sé, beart maidir leis na príomhfhadhbanna
corparáideacha a bhaineann le riaradh agus
oibriúcháin na gníomhaireachta. Athbhreithníonn
sé agus faomhann sé an plean straitéiseach lena
mholadh don Bhord mar aon le nithe a bhaineann
leis an mbeartas seachtrach, ar a n-áirítear an
buiséad bliantúil, an Tuarascáil Bhliantúil agus
na Cuntais, dul ar aghaidh i dtreo spriocanna
na heagraíochta, agus cláir riosca rannáin agus
corparáideacha.

Julie Sinnamon, (Cathaoirleach),
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Fiontraíocht
Éireann
Kevin Sherry, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Forbairt
Ghnó Domhanda, Fiontraíocht Éireann
Stephen Creaner, Stiúrthóir Feidhmiúcháin,
Fiontraíocht Éireann
Orla Battersby, Bainisteoir Rannáin, Bia,
Fiontraíocht Éireann
Jennifer Melia, Bainisteoir Rannáin, Comhlachtaí
Nuathionscanta Ardphoitéinsil, Fiontraíocht
Éireann
Tom Kelly, Bainisteoir Rannáin, Nuáil agus
Iomaíochas, Fiontraíocht Éireann
Leo McAdams, Bainisteoir Rannáin, Díolacháin
agus Páirtíocht Idirnáisiúnta, Fiontraíocht Éireann
Paul McKeown, Príomhoifigeach Airgeadais,
Fiontraíocht Éireann
Gearóid Mooney, Bainisteoir Rannáin, Taighde
agus Nuálaíocht, Fiontraíocht Éireann
Niall O’Donnellan, Bainisteoir Rannáin, TFC,
Seirbhísí Idirnáisiúnta agus Forbairt Bainistíochta
Cliant, Fiontraíocht Éireann
Mark Christal, Bainisteoir Rannáin, Na Réigiúin
agus Fiontraíocht, Fiontraíocht Éireann
Joe Healy, Bainisteoir Rannáin, Seirbhísí
Corparáideacha, Fiontraíocht Éireann
Rowena Dwyer, Bainisteoir Roinne, Caidrimh
Beartais, Pleanála agus Rialtais, Fiontraíocht
Éireann
Mairead Hennessy, Rúnaí ag an gCoiste
Feidhmíochta agus Oibriúchán
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AN COISTE INFHEISTÍOCHTA

AN COISTE TAIGHDE, FORBARTHA AGUS
NUÁLA

Linda Cullen, Speisialtóir sa Straitéis agus
Pleanáil, Bord Bia
Lorraine Frewen, Rúnaí ag an gCoiste Taighde,
Forbartha agus Nuála

Bernie Cullinan, Sainchomhairleoir, An Earnáil
Phríobháideach

Tá cur chuige Fhiontraíocht Éireann i leith T&F
agus nuála faoi threoir ag Nuáil Straitéise an
Rialtais 2020, a chomhordaíonn an Roinn Gnó,
Fiontar agus Nuálaíochta. Seoladh an Ciste
T&F go luath in 2008 agus tá sé deartha chun
tacaíocht a thabhairt do thaighde, forbairt agus
nuálaíocht theicneolaíocht atá ábhartha ag
gach céim d'fhorbairt chuideachtaí. Cuireann sé
tacaíocht ar fáil chun cabhrú le cuideachtaí dul ar
aghaidh ón gcéad tionscadal taighde a dhéanann
siad go dtí gníomhaíochtaí nuálaíochta agus T&F
ardleibhéil.

Thomas Murray, Príomhoifigeach, An Roinn Gnó,
Fiontar agus Nuálaíochta

Stephen Creaner, (Cathaoirleach), Stiúrthóir
Feidhmiúcháin, Fiontraíocht Éireann

Niall O’Donnellan, Bainisteoir Rannáin, TFC,
Seirbhísí Idirnáisiúnta agus Forbairt Bainistíochta
Cliant, Fiontraíocht Éireann

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

Is é is aidhm le cláir Ciste Caipiteal Síl agus
Fiontair Fhiontraíocht Éireann ná earnáil
chaipiteal fiontair na hÉireann a fhorbairt a
thuilleadh, caipiteal riosca a chur ar fail do
FBManna ag na céimeanna síl, nuathionscanta
agus forbartha, infheistíocht phríobháideach agus
institiúide agus cistí atá inmharthana ó thaobh na
trádála de a fhorbairt. Is scéim iomaíoch í seo.

Tá cumhacht ag an gCoiste Infheistíochta
pacáistí cistithe a fhaomhadh de suas le €1.25m
i gcomhair tionscadal áit nach mó ceaduithe
cistithe roimhe sin ná €3.25m i gcomhair fiontair
amháin laistigh den dá bhliain roimhe sin.
Julie Sinnamon, (Cathaoirleach),
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, Fiontraíocht
Éireann
Grainne Mulligan, Príomhoifigeach, An Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Mara

Liam Ryan, Sainchomhairleoir, an Earnáil
Phríobháideach

Leo McAdams, Bainisteoir Rannáin, Díolacháin
agus Páirtíocht Idirnáisiúnta, Fiontraíocht Éireann

Chuaigh na comhaltaí seo a leanas ar scor nó
d'éirigh siad as an gCoiste in 2018:
Brian Dalton, Cláir Nuálaíochta, Taighde
agus Forbartha, An Roinn Gnó, Fiontar agus
Nuálaíochta
Orla Donohoe, Bainisteoir Roinne, Báicéireacht,
Bia agus Deochanna, Bord Bia

AN COISTE CAIPITEAL SÍL AGUS FIONTAIR

Maurice Hickey, Sainchomhairleoir, an Earnáil
Phríobháideach

Deirdre Glenn, Stiúrthóir, Trádálú na nEolaíochtaí
Beatha agus Bia, agus Bainisteoir, Earnáil na
nEolaíochtaí Beatha, Fiontraíocht Éireann

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

Tom Beresford, Ceann Ionad Taighde Bia
Moorepark, Teagasc

Stephen Creaner, Stiúrthóir Feidhmiúcháin,
Fiontraíocht Éireann

Denis Hayes, Bainisteoir Ginearálta, Grúpa
Taighde Tionsclaíochta agus Forbartha

Paul McKeown, Príomhoifigeach Airgeadais,
Fiontraíocht Éireann

Brian McCoy, Sainchomhairleoir, an Earnáil
Phríobháideach

Don Harrington, Stiúrthóir Airgeadais
Chorparáideach, Goodbody Stockbrokers,
Earnáil Phríobháideach

Eimear Kenny, Rúnaí ag an gCoiste Infheistíochta

Miriam Ní Néill, Roinn Fiontair Closamhairc,
Údarás na Gaeltachta

Jean Carberry, Príomhoifigeach, an Roinn Gnó,
Fiontar agus Nuálaíochta

Aidan O’Connor, Sainchomhairleoir, an Earnáil
Phríobháideach

Paul McKeown, Príomhoifigeach Airgeadais,
Fiontraíocht Éireann

Johnnie Phillips, Sainchomhairleoir, an Earnáil
Phríobháideach

Nick Ashmore, Príomhfheidhmeannach,
Corparáid Baincéireachta Straitéisí na hÉireann

Padraig Somers, Bainisteoir Ginearálta, Helsinn
Birex Pharmaceuticals

Eimear Kenny, Rúnaí ag an gCoiste Caipiteal Síl
agus Fiontair

Chuaigh na comhaltaí seo a leanas ar scor nó
d'éirigh siad as an gCoiste in 2018:
Eugene Forde, Príomhoifigeach, An Roinn Gnó,
Fiontar agus Nuálaíochta
Marian Byrne, Príomhoifigeach, An Roinn
Talmhaíochta, Bia agus Mara
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Kevin Sherry, (Cathaoirleach) Stiúrthóir
Feidhmiúcháin, Forbairt Ghnó Domhanda,
Fiontraíocht Éireann
Donnchadh Cullinan, Bainisteoir Roinne,
Caipiteal Fáis, Fiontraíocht Éireann

AN COISTE TAIGHDE THIONSCLAÍOCH
AGUS TRÁCHTÁLAITHE
Faomhann an Coiste Taighde Thionsclaíoch agus
Tráchtálaithe cistiú de suas le €1.25 milliún i
gcomhair taighde fheidhmigh agus tráchtálaithe,
ag a bhfuil baint ag na hollscoileanna agus na
hinstitiúidí teicneolaíochta, i gcomhair taighde
chomhoibríoch agus líonraí faoi stiúradh na
tionsclaíochta. Díríonn sé isteach ar thionscadail
atá stiúrtha ag an tionscal nó a d'fhéadfadh
toradh tráchtála a bheith acu in Éirinn.
Gearóid Mooney, (Cathaoirleach), Bainisteoir
Rannáin, Taighde agus Nuáil, Fiontraíocht Éireann
Mike Brosnan, Sainchomhairleoir, an Earnáil
Phríobháideach
Joseph Curtis, Bainisteoir Roinne, Bainistíocht
Ócáidí, Áiseanna agus Soláthar, Fiontraíocht
Éireann
Carol Gibbons, Bainisteoir Roinne,
Teicneolaíochtaí Digiteacha, agus Stiúrthóir,
Tráchtálú FCT, Fiontraíocht Éireann
Seamus Grant, Sainchomhairleoir, an Earnáil
Phríobháideach
Richard Howell, Ceann Roinne, an Roinn Bia agus
Comhordaithe Codex, an Roinn Talmhaíochta, Bia
agus Mara
Gemma Irvine, Ceannaire Beartais agus Pleanála
Straitéisí, an tÚdarás Ardoideachais
Frank Kennedy, Feidhmeannach Scortha, an
Earnáil Phríobháideach
Niall O’Donnellan, Bainisteoir Rannáin, TFC,
Seirbhísí Idirnáisiúnta agus Forbairt Bainistíochta
Cliant, Fiontraíocht Éireann
Mairead O’Driscoll, Stiúrthóir Cistithe, an Bord
Taighde Sláinte
Mary Shire, Leasuachtarán Taighde, Ollscoil

Luimnigh
Colette Reilly, Cláir Nuála, Taighde agus
Forbartha, An Roinn Gnó, Fiontar agus
Nuálaíochta
Jennifer Brennan, Stiúrthóir Nuála, Forbartha
agus Taighde, Cumann Ardoideachais na
Teicneolaíochta
Lisa Keating, Stiúrthóir Taighde agus Nuála,
Cumann Ollscoileanna Éireann
Siobhan Roche, Stiúrthóir Clár Tionscail,
Fondúireacht Eolaíochta Éireann
Mairead Hennessy, Rúnaí ag an gCoiste Taighde
Thionsclaíoch agus Tráchtálaithe
Chuaigh na comhaltaí seo a leanas ar scor ón
gCoiste in 2018:
Richard O’Kennedy, Stiúrthóir an Ghrúpa
Bithcheimice Feidhmigh, Scoil na
Biteicneolaíochta agus an tIonad Náisiúnta um
Taighde ar Bhraiteoirí, Ollscoil Chathair Bhaile
Átha Cliath
Brian Dalton, Cláir Nuála, Taighde agus
Forbartha, An Roinn Gnó, Fiontar agus
Nuálaíochta

Tom Early, (Cathaoirleach), Luacháil Cothromais
agus Tráchtála, Fiontraíocht Éireann
Carol Gibbons, Bainisteoir Roinne,
Teicneolaíochtaí Digiteacha, agus Stiúrthóir,
Tráchtálú FCT, Fiontraíocht Éireann
Stephen Hughes, Bainisteoir Roinne, Tógáil,
Adhmad, Cleantech agus Tomhaltóir, Fiontraíocht
Éireann
Imelda Lambkin, Bainisteoir Roinne,
Teicneolaíochtaí Suaiteacha, Fiontraíocht Éireann
Niall McEvoy, Bainisteoir Roinne, HPSU TFC
Géaraigh, Fiontraíocht Éireann
Fergus McMahon, Bainisteoir Roinne, Foireann
Forbartha Easpórtálaithe agus Caidrimh le
Croíchliaint, Fiontraíocht Éireann
Nicola NicPháidín, Bainisteoir Roinne, Bia
Tomhaltóra, Bia Mara agus Gairneoireacht,
Fiontar Bia agus HPSUanna, Fiontraíocht Éireann
Donald Black, Bainisteoir Roinne, Croífhoireann
Réamhghafachta, Fiontraíocht Éireann
Lorraine Frewen, Rúnaí ag Coiste Bainistíochta
na gCeaduithe

Darrin Morrissey, Stiúrthóir na gClár,
Fondúireacht Eolaíochta Éireann

COISTE BAINISTÍOCHTA NA GCEADUITHE
Fochoiste den Choiste Infheistíochta is ea Coiste
Bainistíochta na gCeaduithe agus ceadaíonn sé
cistiú faoin gCiste Fairsingithe Jabanna de suas
le €150,000 agus Tionscnamh Infheistíochta
Caipiteal de suas le €250,000. Ceadaíonn sé
cistiú faoin Tionscnamh Pléite Deiseanna de
suas le €150,000 agus cuireann sé faoi chaibidil
iarratais ar shíntí le dátaí éilimh dheiridh ar
dheontais agus cáis aisghabhála deontas.
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Ráitis Airgeadais
TUARASCÁIL LE CUR I LÁTHAIR THITHE
AN OIREACHTAIS FIONTRAÍOCHT
ÉIREANN
Tuairim ar na ráitis airgeadais

Bunús na tuairime

Ús ar iasacht tarscaoilte

Rinne mé iniúchadh ar ráitis airgeadais Fhiontraíocht Éireann don
bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2018 mar a éilítear faoi fhorálacha
alt 22 den Acht um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann)
1998. Cuimsíonn na ráitis airgeadais

Rinne mé iniúchadh ar na ráitis airgeadais i gcomhréir leis
na Caighdeáin Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (ISAnna) mar a
chuirtear i bhfeidhm ag an Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras
Iniúchóireachta. Is iad na freagrachtaí atá orm faoi na caighdeáin
sin ná iad siúd a bhfuil tuairisc orthu san aguisín leis an tuarascáil
seo. Táim neamhspleách ar Fhiontraíocht Éireann agus tá mo
chuid freagrachtaí eiticiúla eile comhlíonta agam i gcomhréir leis
na caighdeáin.

Dírím aird ar nóta 18 de na ráitis airgeadais, a bhaineann le
hiasachtaí lamháltais arna n-eisiúint ag Fiontraíocht Éireann.
Nochtann sé seo gurb amhlaidh, mar chuid de dhiúscairt a leasa
i gcomhlacht, gur aisghabh Fiontraíocht Éireann an tsuim a
tugadh ar iasacht don chomhlacht i 1986, ach gur tharscaoil sí
go foirmeálta a teidlíocht do €7.7 milliún d'ús carnach. Cé go
raibh foráil déanta dó de réir conartha, níor aithníodh an t-ús i
ráitis airgeadais Fhiontraíocht Éireann mar nár measadh go raibh
sé in-aisghabhála bunaithe ar staid trádála an chomhlachta ó na
1990aidí luatha i leith.

•	an ráiteas ar ioncam agus caiteachas agus cúlchistí coinnithe
•	an ráiteas faoi ioncam cuimsitheach
•	an ráiteas faoi sheasamh airgeadais
•	an ráiteas faoi shreafaí airgid agus
•	na nótaí bainteacha lena n-áirítear achoimre ar pholasaithe
cuntasaíochta tábhachtacha.
I mo thuairimse, tugann na ráitis airgeadais léargas fíorcheart ar
na hacmhainní, dliteanais agus ar staid airgeadais Fhiontraíocht
Éireann amhail ar an 31 Nollaig 2018 agus dá hioncam agus
caiteachas do 2018 i gcomhréir leis an gCaighdeán um
Thuairisciú Airgeadais (FRS) 102 — An Caighdeán um Thuairisciú
Airgeadais is infheidhme sa RA agus i bPoblacht na hÉireann.
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Measaim gur leor agus gur cuí an fhianaise iniúchta atá faighte
agam le go mbeidh sí ina bonn le mo thuairim.

Tuairisc faoi fhaisnéis eile seachas na ráitis airgeadais
agus faoi ábhair eile
Tá faisnéis eile curtha i láthair ag Fiontraíocht Éireann in éineacht
leis na ráitis airgeadais. Cuimsíonn sé seo an tuarascáil bhliantúil,
an ráiteas rialaithe agus tuarascáil chomhaltaí an Bhoird san
áireamh, agus an ráiteas faoi rialú inmheánach. Tá mo chuid
freagrachtaí as tuairisc a thabhairt i ndáil leis an bhfaisnéis sin,
agus ábhair áirithe eile a dtugaim tuairisc orthu trí eisceachtaí,
leagtha amach san aguisín leis an tuarascáil seo.

Seamus McCarthy
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
21 Meitheamh 2019

AGUISÍN LEIS AN TUARASCÁIL
Freagrachtaí na gcomhaltaí Boird
Mar atá mionsonraithe sa ráiteas rialaithe agus i dtuarascáil na
gcomhaltaí Boird, tá na comhaltaí Boird freagrach as
•	ullmhú na ráiteas airgeadais san fhoirm atá forordaithe faoi
alt 22 den Acht um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann)
1998
•	déanamh cinnte go dtugtar léargas fíor agus cóir i gcomhréir
le FRS102 sna ráitis airgeadais
•	 déanamh cinnte go mbíonn idirbhearta rialta
•	measúnú cibé acu gur cuí úsáid a bhaint as bonn an
ghnóthais leantaigh sa chuntasaíocht, agus
•	cibé rialú inmheánach a mheasann siad a bheith riachtanach
chun gur féidir ráitis airgeadais a ullmhú atá saor ó mhíráiteas
ábhartha, cibé acu mar thoradh ar chalaois nó earráid.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Ceanglaítear orm faoi alt 22 den Acht um Fhorbairt Tionscail
(Fiontraíocht Éireann), 1998 ráitis airgeadais Fhiontraíocht
Éireann a iniúchadh agus tuarascáil a dhéanamh orthu chuig
Tithe an Oireachtais.
Is í an aidhm atá agam agus an t-iniúchadh á dhéanamh ná
dearbhú réasúnta faoi cibé acu an bhfuil na ráitis airgeadais ina
n-iomlán saor ó mhíráiteas ábhartha mar thoradh ar chalaois
nó earráid. Is ionann dearbhú réasúnach agus leibhéal ard
dearbhaithe, ach ní deimhniú é go mbraithfidh iniúchadh, arna
chur i bhfeidhm de réir ISA míráiteas ábhartha i gcónaí nuair is
ann dó. Is féidir le míráitis eascairt ó chalaois nó earráid agus
meastar gur míráitis ábhartha iad más féidir bheith ag súil leis
go réasúnta, go mbeadh tionchar acu ina n-aonar, nó le chéile,
ar chinntí eacnamaíocha úsáideora arna nglacadh ar bhonn na
ráiteas airgeadais seo.
Mar chuid d’iniúchadh i gcomhréir leis na ISAnna, cleachtaim
breithiúnas gairmiúil agus coimeádaim amhras gairmiúil le linn an
iniúchta. Agus é sin á dhéanamh,
•	Déanaim rioscaí an mhíráitis ábhartha i leith na ráiteas

airgeadais cibé acu de thoradh calaoise nó earráide a aithint
agus a mheas ceapaim agus cuirim i bhfeidhm nósanna
imeachta iniúchóireachta chun freagairt do na rioscaí sin;
agus faighim fianaise iniúchta atá leordhóthanach agus
cuí le go mbeidh sí ina bonn le mo thuairim. Tá an riosca
nach mbraithfí míráiteas ábhartha de thoradh calaoise níos
airde ná an riosca de thoradh earráide, mar d’fhéadfadh
claonpháirtíocht, brionnú, neamhghníomhartha d'aon turas,
mífhaisnéisí nó sárú ar rialú inmheánach a bheith i gceist le
calaois.
•	Faighim tuiscint ar an rialú inmheánach is cuí don iniúchadh
chun nósanna imeachta a cheapadh atá cuí sna cúinsí, ach ní
chun críocha tuairim a chur in iúl faoi éifeachtacht na rialuithe
airgeadais.
•	Déanaim measúnú ar oiriúnacht na bpolasaithe cuntasaíochta
arna n-úsáid agus ar réasúntacht na meastachán airgeadais
agus na nochtuithe bainteacha.
•	Cinnim faoina oiriúnaí is atá sé leas a bhaint as bonn
cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh agus, ar bhonn
na fianaise iniúchta a fuair mé, cibé acu an bhfuil
neamhchinnteacht ábhartha i gceist a bhaineann le
teagmhais nó dálaí a d'fhéadfadh amhras suntasach a
chaitheamh ar chumas Fhiontraíocht Éireann leanúint ar
aghaidh ina gnóthas leantach. Má thagaim ar an gconclúid
go bhfuil éiginnteacht ábhartha ann, ceanglaítear orm aird
a tharraingt i mo thuarascáil ar na nochtuithe bainteacha
sna ráitis airgeadais, mura leor na nochtuithe sin, chun mo
thuairim a athrú. Tá mo chuid conclúidí bunaithe ar fhianaise
faighte suas go dtí dáta mo thuarascála. D'fhéadfadh sé
a bheith amhlaidh, áfach, go mbeadh teagmhais nó dálaí
ann amach anseo a chuirfeadh faoi deara nach leanfadh
Fiontraíocht Éireann ar aghaidh ina gnóthas leantach.
•	Déanaim measúnú ar chur i láthair, struchtúr agus ábhar
foriomlán na ráiteas airgeadais, na nochtuithe san áireamh,
agus lena n-áirítear cibé acu an léiríonn na ráitis airgeadais na
hidirbhearta agus na himeachtaí bunúsacha ar bhealach go
gcuirtear i láthair go cóir iad.
Bíonn cumarsáid agam leo siúd a mbíonn cúram leagtha orthu
rialachas maidir le, i measc ábhar eile, scóip agus tráthúlacht

bheartaithe an iniúchta agus fionnachtana tábhachtacha an
iniúchta, lena n-áirítear aon easnaimh mhóra sa rialú inmheánach
a aithním le linn an iniúchta.

Faisnéis eile seachas na ráitis airgeadais
Ní chlúdaíonn mo thuairim faoi na ráitis airgeadais an fhaisnéis
eile atá curtha i láthair leis na ráitis sin, agus ní léirím aon fhoirm
eile de chonclúid dearbhaithe i leith sin.
I ndáil le m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais, ceanglaítear orm faoi
na ISAnna an fhaisnéis eile atá curtha i láthair a léamh, agus é sin
á dhéanamh agam, breithniú cibé acu an bhfuil an fhaisnéis eile
neamhréireach go hábhartha leis na ráitis airgeadais nó le heolas
faighte le hiniúchadh, nó más cosúil go bhfuil sé míshonraithe go
hábhartha ar bhealach eile. Má cheapaim, ar bhunús na hoibre
atá déanta agam, go bhfuil míráiteas ábhartha maidir leis an
eolas eile seo, tá de cheanglas orm an méid sin a thuairisciú.

Tuairisciú ar ábhair eile
Déantar m'iniúchadh ag tagairt do na cúinsí speisialta a
bhaineann le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistíocht agus
lena n-oibriúchán. Déanaim tuairisc má shainaithním nithe
ábhartha a bhaineann leis an mbealach inar stiúradh gnó poiblí.
Tá mé ag iarraidh fianaise a fháil faoi rialtacht na n-idirbheart
airgeadais le linn an iniúchta. Déanaim tuairisc má shainaithním
ásc ábhartha ar bith inar caitheadh airgead poiblí chun críche
seachas an chríoch a beartaíodh nó inarb amhlaidh nach raibh
idirbhearta de réir na n-údarás a bhí á rialú.
Tugaim tuairisc freisin trí eisceacht más amhlaidh, i mo thuairim
•	nach bhfuair mé an fhaisnéis agus na míniúcháin go léir a
theastaíonn uaim do m’iniúchadh, nó
•	nárbh leor na taifid chuntasaíochta chun go bhféadfaí na
ráitis airgeadais a iniúchadh gan mhoill agus i gceart, nó
•	nach bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht leis na taifid
chuntasaíochta.
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Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil na gComhaltaí Bord
Rialachas
Bunaíodh Bord Fhiontraíocht Éireann faoin Acht um Fhorbairt
Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998. Tá feidhmeanna an Bhoird
leagtha amach in Alt 22 den Acht seo. Tá an Bord freagrach
don Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta agus tá sé freagrach
as dea-rialachas a chinntiú, rud a dhéantar trí chuspóirí agus
spriocanna straitéiseacha a leagan síos agus cinntí straitéiseacha
a ghlacadh faoi gach príomhcheist a bhaineann leis an ngnó. Is ar
an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF) agus ar an bhfoireann
shinsearach bainistíochta atá freagracht as bainistiú, rialú agus
stiúradh rialta Fhiontraíocht Éireann ó lá go lá. Ní mór don
Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus don ardbhainistíocht an
treoir straitéiseach ghinearálta atá leagtha síos ag an mBord a
leanúint, agus ní mór dóibh a chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir
ag na Comhaltaí Boird de na príomhghníomhaíochtaí agus
cinntí a bhaineann leis an aonán, agus d'aon riosca suntasach
a d'fhéadfadh a theacht aníos. Feidhmíonn an Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin mar theagmhálaí idir Bhord agus bainistíocht
Fhiontraíocht Éireann.

Freagrachtaí an Bhoird
Leagtar amach i dTéarmaí Tagartha an Bhoird obair agus
freagrachtaí an Bhoird, a chuimsíonn chomh maith na nithe a
fhorchoimeádtar go sainiúil lena gcinneadh ag an mBord. Áirítear
leis na míreanna buana a phléann an Bord:
•	 Dearbhú leasanna
•	 Tuarascáil an Phríomhfheidhmeannaigh
• Tuarascálacha ó fhochoistí an Bhoird
•	Tuarascálacha airgeadais /cuntais bainistíochta agus
tuarascálacha feidhmíochta

Ag ullmhú na ráitis airgeadais sin, caithfidh Bord Fhiontraíocht
Éireann:

Léiríonn an tábla thíos sonraí maidir le tréimhse cheaptha na
gcomhaltaí reatha:

•	polasaithe cuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a chur
i bhfeidhm go comhsheasmhach

Comhalta Boird

Ról

Dáta Ceaptha

Terence O’Rourke

Cathaoirleach

•	Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn ghnóthais leantaigh
mura bhfuil sé mí-oiriúnach a cheapadh go leanfaidh sé ar
aghaidh ag oibriú, agus

29 Iúil 2013
Athcheapadh 1 Lúnasa 2018

Julie Sinnamon

Príomhfheidhmeannach

•	A rá cibé ar comhlíonadh caighdeáin infheidhme
cuntasaíochta, faoi réir ag imeachtaí ábhartha ar bith a
nochtadh agus a míníodh sna ráitis airgeadais.

3 Samhain 2013
Athcheapadh 3 Samhain 2018

Clodagh Cavanagh

Comhalta Boird

3 Eanáir 2019

Elaine Coughlan

Comhalta Boird

Tá an Bord freagrach as taifid leordhóthanacha cuntasaíochta
a choimeád a nochtann, le cruinneas réasúnta ag am ar bith,
a staid airgeadais agus a chuireann ar a cumas a chinntiú go
gcomhlíonann na ráitis airgeadais Alt 22 den Acht um Fhorbairt
Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998. Tá sé de fhreagracht ar
an mBord an t-eolas corparáideach agus airgeadais ar shuíomh
gréasáin Fhiontraíocht Éireann a choinneáil suas chun dáta agus
a chruinneas a chinntiú.

12 Bealtaine 2014 Chuaigh ar scor 23 Iúil
2018 Athcheapadh 3
Eanáir 2019

Lisa Dillon

Comhalta Boird

17 Samhain 2015

Patrick Flynn

Comhalta Boird

8 Iúil 2014 Chuaigh
ar scor 23 Iúil 2018

•	Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus
críonna

Conor Hanley

Comhalta Boird

3 Eanáir 2019

Tá an Bord freagrach as formheas an phlean and buiséad
bliantúil. Ar an 14 Feabhra 2019, rinneadh luacháil ar
fheidhmíocht Fhiontraíocht Éireann ag úsáid an phlean agus an
bhuiséid bhliantúil mar thagairt.

Colum Horgan

Comhalta Boird

15 Deireadh Fómhair
2012 Athcheapadh
10 Iúil 2017

Declan Hughes

Comhalta Boird

4 Meán Fómhair 2017

Tá an Bord freagrach freisin as a acmhainní a chosaint agus, dá
bhrí sin, as céimeanna réasúnta a ghlacadh chun calaois agus
mírialtachtaí a chosc agus a bhraith.

John McMahon

Comhalta Boird

26 Márta 2014 Athcheapadh 10 Iúil 2017

Geoff Meagher

Comhalta Boird

15 Deireadh Fómhair
2012 Athcheapadh
10 Iúil 2017

Helen Ryan

Comhalta Boird

26 Márta 2014 Athcheapadh 10 Iúil 2017

Dave Shanahan

Comhalta Boird

23 Deireadh Fómhair
2015

Measann an Bord go dtugann ráitis airgeadais Fhiontraíocht
Éireann tuairim fhíor, chóir d'fheidhmíocht airgeadais agus de
staid airgeadais Fhiontraíocht Éireann ar 31 Nollaig 2018.

•	Míreanna rialaithe chorparáidigh
•	Míreanna le plé
•	 Tionscadail le cinneadh
•	 Míreanna le nótáil
Ceanglaíonn Alt 22 den Acht um Fhorbairt Tionscail
(Fiontraíocht Éireann), 1998 ar Bhord Fhiontraíocht Éireann na
cuntais go léir is cuí agus is gnách ar airgead a gheobhaidh sí
agus a chaithfidh sí a choimeád, i cibé foirm a cheadóidh an
tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, le toiliú an Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe.
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Struchtúr an Bhoird
Cuimsíonn an Bord Cathaoirleach, POF agus deichniúr comhalta
neamhfheidhmeannach, iad go léir arna gceapadh ag an Aire
Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta. Ceaptar comhaltaí an Bhoird
ar feadh tréimhse cúig bliana agus cruinníonn siad le chéile ar
bhonn míosúil. Níl aon fholúntais air faoi láthair.

Chuir an Bord i gcrích Athbhreithniú Éifeachtachta agus
Luachála in 2017 agus cuireadh i gcrích Féin-Mheasúnú Luachála
ar an mBord i Meitheamh 2018.
Tá cúig fhochoiste curtha ar bun ag an mBord, mar seo a leanas:

1. Fochoiste Comhairleach an Bhoird:
Trí chomhalta neamhfheidhmeannach
agus an POF atá air. Is é ról Fhochoiste
Comhairleach an Bhoird ná nithe a bhaineann
le tograí práinneacha agus/nó suntasacha a
athbhreithniú agus a phlé roimh don Bhord iad
a phlé go hiomlán agus cinneadh a dhéanamh.

gceapadh ag an mBord, duine díobh le bheith
ainmnithe mar Chathaoirleach, i dteannta leis
an bPOF agus an Príomhoifigeach Airgeadais
atá air. Is é ról an Choiste Athbhreithnithe ar an
bPunann Infheistíochta (IPRC) ná bainistíocht
punann infheistíochta Fhiontraíocht Éireann a
mhaoirsiú.

Is iad seo a leanas comhaltaí Fhochoiste
Comhairleach an Bhoird: Terence O’Rourke
(Cathaoirleach), Julie Sinnamon (POF), Declan
Hughes agus Geoff Meagher.

Is iad seo a leanas comhaltaí an Choiste
Athbhreithnithe Infheistíochta Punainne: John
McMahon (Cathaoirleach), Declan Hughes,
Julie Sinnamon (POF) agus Paul McKeown
(POA).

Bhí dhá chruinniú ann de Fhochoiste
Comhairleach an Bhoird i 2018.

Bhí ceithre chruinniú ann den IPRC i 2018.

2. An Coiste Iniúchta agus Riosca:
Trí chomhalta neamhfheidhmeannach atá air.
Is é ról an Choiste um Iniúchóireacht agus
Measúnú Riosca tacaíocht a thabhairt don
Bhord maidir lena fhreagrachtaí maidir le
ceisteanna a bhaineann le riosca, rialú agus
rialachas agus ráthaíocht bhainteach. Tá an
Coiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca
neamhspleách ó bhainistíocht airgeadais na
heagraíochta. Déanann an Coiste deimhin
de go ndéantar monatóireacht ghníomhach,
neamhspleách ar na córais inmheánacha
rialaithe, gníomhaíochtaí iniúchta san áireamh.
Tuairiscíonn an Coiste um Iniúchóireacht agus
Measúnú Riosca chuig an mBord tar éis gach
cruinniú, agus go foirmeálta i scríbhinn uair
amháin sa bhliain.
Is iad seo a leanas comhaltaí an Choiste um
Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca: Geoff
Meagher (Cathaoirleach), Colum Horgan agus
Helen Ryan.
Eagraíodh ceithre chruinniú den Choiste um
Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca i 2018.

3. An Coiste Athbhreithnithe ar an
bPunann Infheistíochta:
Beirt chomhalta neamhfheidhmeannach arna

4. An Coiste Straitéise agus Beartais:

Sceideal an Fhreastail, na Táillí agus na Costais
Tá sceideal den tinreamh ag cruinnithe an Bhoird agus na gCoistí do 2018 leagtha amach thíos:
Bord

ComIniúchóireacht IPRC Straitéis Feidhmíocht
hair& Riosca
& Polasaí & Pleanáil
leach an
Acmhainní
Bhoird

Líon na
*13
gcruinnithe

2

Terence
O’Rourke

13

2

Julie Sinnamon

13

2

**Elaine
Coughlan

4

4

Táillí Caitea2018
chas
€
2018
€

Mar is gá Mar is gá
20,528

4,225

-

28,528

5

6,698

175

4

Lisa Dillon

11

11,975

-

**Patrick
Flynn

7

6,698

-

Colum
Horgan

12

11,975

5,277

Declan
Hughes

12

4

-

-

John Mc
Mahon

12

4

11,975

122

12

11,975

2,422

5. An Coiste Feidhmíochta agus
Pleanáil Acmhainní:

Geoff Meagher
Helen Ryan

13

Tá Cathaoirleach an Bhoird agus, ar a laghad,
trí chomhalta Boird neamhfheidhmiúcháin atá
ceaptha ag an mBord ar an gcoiste seo.

Dave Shanahan

11

Iomlán

Cúigear comhalta neamhfheidhmeannach den
Bhord arna gceapadh ag an mBord. Is é ról
an Choiste Straitéise ná obair leis an gCoiste
Feidhmiúcháin chun straitéis chorparáideach
d'Fhiontraíocht Éireann a fhorbairt.
Is iad seo a leanas comhaltaí an Choiste
Straitéise: Terence O’Rourke (Cathaoirleach),
John McMahon, Lisa Dillon, Dave Shanahan
agus Helen Ryan.

Is é ról an Choiste Feidhmíochta agus Pleanáil
Acmhainní ná cuidiú leis an mBord chun a
fhreagrachtaí maoirsithe a chomhlíonadh
trí chomhairle agus moltaí a chur ar fáil don
Bhord ar cheapadh, luach saothair agus
measúnú fheidhmíocht an POF agus ar an
bpleanáil chomharbais don POF i gcomhréir le
beartas an Rialtais. Is iad comhaltaí an Choiste
Feidhmíochta agus Pleanáil Acmhainní Terence
O’Rourke (Cathaoirleach), Elaine Coughlan
agus dhá fholúntas.

4
1

2

4
4

11,975

3,267

11,975

-

105,774

44,016

*Tionóladh cruinniú den Bhord ar 12 Meán Fómhair 2018 gan chomhaltaí feidhmeannach den Bhord ná
lucht bainistíochta a bheith i láthair.
**Chuaigh Elaine Coughlan Uasal agus an tUasal Patrick Flynn ar scor ón mBord ar 23 Iúil 2018.
Áirítear ar an gcaiteachas iomlán de €44,016 suim de €13,729 a íocadh go díreach le comhaltaí an
Bhoird, baineann an t-iarmhéid de €30,287 le caiteachas a d'íoc Fiontraíocht Éireann thar ceann
chomhaltaí an Bhoird. Baineann na speansais le costais iompair agus chothabhála tabhaithe ag an
bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus na comhaltaí Boird le linn dóibh a bheith ag freastal ar chruinnithe
agus ar ócáidí cliaint eile de chuid Fiontraíocht Éireann lena n-áirítear misin trádála thar sáile.
Bhí beirt chomhalta den Bhord ann, Julie Sinnamon Uasal (POF) agus an tUasal Declan Hughes, Rúnaí
Cúnta, an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, nach bhfuair táille Boird i gcomhréir leis an bprionsabal
Duine Amháin Tuarastal Amháin (OPOS).
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Príomhathruithe Pearsanra

2018

De réir an Achta um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann),
1998 chuaigh beirt chomhalta den Bhord ar scor ar 23 Iúil 2018,
Elaine Coughlan Uasal agus an tUasal Patrick Flynn. Ar 3 Eanáir
2019 d'athcheap an tAire Elaine Coughlan Uasal agus cheap sé
beirt chomhalta nua ar an mBord Clodagh Cavanagh Uasal agus
an tUasal Conor Hanley.
Ceapadh an Stiúrthóir Feidhmiúcháin an tUasal Stephen Creaner
ina phost le héifeacht ó 17 Meán Fómhair 2018.

Nochtuithe arna n-éileamh ag an gCód Cleachtais
chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016)
Tá an Bord freagrach as a chinntiú gur chomhlíon Fiontraíocht
Éireann riachtanais an Chóid Chleachtais chun Comhlachtaí
Stáit a Rialú (2016) (“an Cód”), de réir mar a d'fhoilsigh an Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe é i Lúnasa 2016. Éilíonn an
Cód na nochtuithe seo a leanas:

Leagtar amach sochair ghearrthéarmacha fhostaithe os cionn
€60,000 i Nóta 7(b).

Costais Chomhairliúcháin
Cuimsíonn costais chomhairliúcháin costas na comhairle eachtraí
a thugtar don bhainistíocht agus ní chuimsíonn siad feidhmeanna
'gnó mar is gnách'.

€

Measúnú Tráchtála & Teicniúil

460,069

279,712

Iniúchadh Inmheánach,
Bainistíocht Riosca & Iniúchtaí
Cláir

273,808

370,412

Dlíthiúil
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€
177,579

1,165,283

984,340

Ní raibh aon chostais dhlíthiúla ann sa tréimhse thuairiscithe
maidir le socraíochtaí, imeachtaí comhréitigh agus eadrána
a bhain le conarthaí le tríú páirtithe. Ní áirítear air seo an
caiteachas a fabhraíodh maidir le comhairle ghinearálta
dhlíthiúil a fuair Fiontraíocht Éireann a nochtar sna Costais
Sainchomhairleoireachta.

73,431

251,509

83,206

Caiteachas Fáilteachais

2018

2017

€

€

Fáilteachas Foirne

10,851

14,253

Fáilteachas Cliaint

287,817

258,249

298,668

275,502

Iomlán

Caiteachas Taistil agus Cothabhála
Ráiteas Comhlíontachta
Ghlac an Bord leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit
a Rialú (2016), agus tá nósanna imeachta agus athbhreithnithe
curtha i bhfeidhm aige chun comhlíonadh a bhforálacha a
chinntiú. Chomhlíon Fiontraíocht Éireann go hiomlán an Cód
Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú do 2018.
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Catagóirítear caiteachas taistil agus cothabhála mar seo a leanas:

2018

2017

€

€

17,132

18,088

2,475,408

2,380,845

Intíre
Bord*
Fostaithe
Idirnáisiúnta
Bord*

13,523

díreach le comhaltaí an Bhoird i 2018 (2017-€15,342). Baineann
an t-iarmhéid de €30,287 (2017- €32,806) le caiteachas a d'íoc
Fiontraíocht Éireann thar ceann chomhaltaí an Bhoird agus an
POF.

Cuimsíonn an Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí
Coinnithe an caiteachas fáilteachais seo a leanas:

Costais Dhlíthiúla agus Socraíochtaí

2017

€

Athbhreithnithe Airgeadais &
Próisis

Costais chomhairliúcháin
iomlána

€
166,374

Tá ceannoifig Fhiontraíocht Éireann suite i bPáirc Ghnó an Phointe
Thoir, Baile Átha Cliath. Tá líonra réigiúnach agus thar sáile ag
Fiontraíocht Éireann freisin. Meastar gur taisteal idirnáisiúnta taisteal
lasmuigh d'Éirinn ag lucht foirne a bhfuil cónaí orthu in Éirinn.
Meastar gur taisteal intíre taisteal laistigh den dlínse ina bhfuil a
n-oifigí ceaptha ag lucht foirne atá suite i gceann ar bith de na
tríocha is a ceathair oifig thar lear. Meastar gur taisteal idirnáisiúnta
taisteal lasmuigh den dlínse ina bhfuil oifig cheaptha an bhaill foirne.

Mionsonrú ar Shochair na bhFostaithe
Gearrthéarmacha

2018

Eile

2017

Fostaithe
Iomlán

26,884

30,060

2,537,581

2,087,632

5,057,005

4,516,625

*lena n-áirítear taisteal agus cothabháil de €13,729 a íocadh go

Terence O’Rourke

Julie Sinnamon

Cathaoirleach

Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin

18 Meitheamh 2019

Ráiteas ar Rialú Inmheánach
Scóip na Freagrachta

déileáil leo agus, a oiread agus is féidir, na rioscaí sin a mhaolú.

Thar ceann Fhiontraíocht Éireann, admhaím freagracht an
Bhoird maidir le cinntiú go ndéantar córas éifeachtach rialaithe
inmheánaigh a chothabháil agus a fheidhmiú. Cuireann an
fhreagracht seo san áireamh riachtanais Chóid Chleachtais chun
Comhlachtaí Stáit a Rialú a chomhlíonadh (2016).

Tá clár rioscaí ann a aithníonn na príomhrioscaí ar gá
d'Fhiontraíocht Éireann aghaidh a thabhairt orthu agus
rinneadh na rioscaí seo a aithint, a mheasúnú agus a rangú
de réir a dtábhacht. Déanann an ARC an clár a athbhreithniú
agus a thabhairt suas chun dáta ar bhonn ráithiúil. Úsáidtear
na measúnaithe seo chun acmhainní a phleanáil agus a
leithdháileadh le cinntiú go ndéantar rioscaí a bhainistiú go dtí
leibhéal atá inghlactha.

Cuspóir an Chórais Rialaithe Inmheánaí
Tá an córas rialaithe inmheánach deartha chun riosca a bhainistiú
ag leibhéal inghlactha seachas fáil réidh leis. Mar sin, is féidir
leis an gcóras ráthaíocht réasúnta seachas dearbhráthaíocht
a thabhairt go bhfuil na sócmhainní sábháilte, go ndéantar
idirbhearta a údarú agus a thaifead mar is cóir, agus go ndéantar
earráidí ábhartha nó mírialtachtaí eile a chosc nó a bhraith ar
bhonn tráthúil.
Bhí an córas rialaithe inmheánaigh, atá de réir treoirlínte arna
n-eisiúint ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, ar bun i
bhFiontraíocht Éireann don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2018 agus
suas go dtí data faofa na ráiteas airgeadais.

Acmhainn chun Déileáil le Riosca
Tá Coiste um Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca (ARC) ag
Fiontraíocht Éireann, a chuimsíonn triúr comhalta Boird a bhfuil
saineolas airgeadais agus iniúchóireachta acu, agus gurb é an
Cathaoirleach duine acu. Tháinig an ARC le chéile ceithre huaire
in 2018.
Tá aonad inmheánaigh iniúchta seanbhunaithe ag Fiontraíocht
Éireann atá acmhainnithe go leordhóthanach, agus a stiúrann clár
oibre atá comhaontaithe le hIonad Acmhainne na gCuntasóirí.
Tá polasaí bainistíochta riosca forbartha ag ARC a leagan amach
an méid riosca a ghlacann sé leis, an próiseas bainistíochta
riosca atá i bhfeidhm agus a thugann mionsonraí faoi róil agus
freagrachtaí na foirne maidir le riosca. Tá an beartas eisithe
chuig gach ball foirne a mbítear ag súil go mbeidh siad ag obair
laistigh de bheartais bhainistíochta riosca Fhiontraíocht Éireann,
d'fhonn lucht bainistíochta a chur ar an airdeall maidir le rioscaí
atá ag teacht chun cinn, agus chun laigí a rialú agus freagracht
a thabhairt orthu féin as rioscaí agus rialuithe laistigh dá réimse
oibre féin.

Creat Riosca agus Rialaithe
Tá córas bainistíochta riosca curtha i bhfeidhm ag Fiontraíocht
Éireann a aithníonn agus a thugann tuairisc ar phríomhrioscaí
agus ar na gníomhaíochtaí bainistíochta atá á ghlacadh chun

Tugann an clár rioscaí mionsonraí faoi na rialuithe agus na
gníomhaíochtaí is gá chun rioscaí agus freagrachtaí a mhaolú
agus faoin bhfreagracht maidir le hoibríocht rialaithe a leagtar ar
bhaill foirne ar leith. Dearbhaím go bhfuil timpeallacht rialaithe
leis na gnéithe seo a leanas i bhfeidhm:
•	Nósanna imeachta do na príomhphróisis gnó ar fad
doiciméadaithe
•	Freagrachtaí airgeadais sannta ag leibhéal na bainistíochta
agus cuntasacht dá réir
•	Tá córas cuí buiséadaithe ann agus buiséad bliantúil a
choinníonn an bhainistíocht shinsearach faoi athbhreithniú
•	Tá córais ann atá ceaptha chun slándáil na gcóras faisnéise
agus teicneolaíochta
• 	Tá córais i bhfeidhm chun cosaint a thabhairt do
shócmhainní, agus
• 	Cinntíonn nósanna imeachta rialaithe maidir le cistiú deontais
do ghníomhaireachtaí eachtracha rialú leordhóthanach ar
cheadú deontas agus ar mhonatóiriú agus athbhreithniú
deontaithe chun a chinntiú go bhfuil an cistiú deontais curtha
i bhfeidhm chun na críche a beartaíodh.

Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach
Bunaíodh nósanna imeachta foirmeálta do phróisis rialaithe
mhonatóireachta agus déantar easnaimh rialaithe a chur in iúl
dóibh siúd atá freagrach as gníomhaíochtaí ceartaitheacha a
ghlacadh agus don bhainistíocht agus don Bhord, más cuí sin, ar
bhonn tráthúil. Dearbhaím go bhfuil na córais mhonatóireachta
seo a leanas i bhfeidhm:
•	Tá na príomhphriacail agus na rialuithe bainteacha
sainaitheanta agus tá próisis curtha ar bun chun oibriú na
bpríomhrialuithe sin a mhonatóiriú agus easpaí ar bith atá
sainaitheanta a thuairisciú
• 	Bunaíodh socruithe tuairiscithe ag gach leibhéal ag a bhfuil
freagracht do bhainistíocht airgeadais sannta, agus

• 	Déanann an bhainistíocht shinsearach athbhreithnithe rialta
ar fheidhmíocht thréimhsiúil agus ar fheidhmíocht bhliantúil
agus ar thuarascálacha airgeadais a léiríonn feidhmíocht i
gcomparáid le buiséid/réamhfháisnéisí.

Soláthar
Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag
Fiontraíocht Éireann chun comhlíonadh na rialacha agus na
dtreoirlínte soláthair reatha a chinntiú. Aibhsítear thíos nithe
a thagann chun cinn i dtaca le rialuithe maidir le soláthar faoi
Fadhbanna Rialaithe Inmheánaigh.

Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht
Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta curtha i bhfeidhm
ag Fiontraíocht Éireann chun monatóireacht a dhéanamh ar
éifeachtúlacht a nósanna imeachta bainistíochta riosca agus
rialaithe. Le monatóireacht agus athbhreithniú éifeachtúlacht
chóras rialaithe inmheánach Fhiontraíocht Éireann, cuirtear
san áireamh obair na n-iniúchóirí inmheánacha, an Choiste um
Iniúchóireacht agus Measúnú Riosca a mhaoirsíonn a gcuid
oibre, obair na n-iniúchóirí eachtracha agus an ardbhainistíocht
laistigh d'Fhiontraíocht Éireann atá freagrach as forbairt agus
cothabháil an chreata rialaithe airgeadais inmheánaí.
Dearbhaím go ndearna an Bord athbhreithniú bliantúil ar
éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaí do 2018.

Ceisteanna maidir le Rialú Inmheánach
Soláthar Neamh-Chomhlíontach
Le linn 2018, fabhraíodh caiteachas de €114,101 maidir le
seirbhísí le trí soláthraí áit nár chomhlíon na nósanna imeachta
a úsáideadh na treoirlínte soláthair. Bhain dhá ásc le soláthar
seirbhísí práinneacha, riachtanacha a raibh conarthaí aonuaire
neamh-athfhillteacha i gceist leo. Bhain an tríú ásc le comhairle
shuntasach leantach gan choinne eile a héilíodh ar an soláthraí
bunaidh seirbhíse. Tá tairiscint ag leibhéal an AE ar siúl faoi láthair
maidir leis na seirbhísí a chuir an tríú soláthraí ar fáil.
Nochtadh ceithre ásc den neamhchomhlíontacht in 2017.
Rinneadh íocaíochtaí de €35,840 le beirt de na soláthraithe seo in
2018 sular tugadh tairiscintí nua chun críche.

Terence O’Rourke
Cathaoirleach, 18 Meitheamh 2019
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Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Forchoimeádta Ioncaim
don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2018
Nótaí

2018
€’000

2017
€ ‘000

2
3
4
8 (d)
11

268,583
6,864
9,543
21,405
24,228

271,811
9,834
10,027
19,656
38,554

330,623

349,882

210,086
1,540
84,176
23,644
1,381
(359)

203,276
685
80,673
22,089
27,284
445

320,468

334,452

10,155

15,430

(131)
(6,362)
3,293

1,104
(24,139)
3,983

Barrachas/(Easnamh) tar éis Leithghabhálacha

6,955

(3,622)

An t-Iarmhéid tugtha ar aghaidh at Tús na Bliana

2,705

6,327

An t-Iarmhéid Tugtha ar Aghaidh ag Deireadh na Bliana

9,660

2,705

Ioncam
Deontais Oireachtais - an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta
Cistiú ó Ranna Rialtais Eile
Acmhainní Féin
Cistiú na nGlansochair Scoir Iarchurtha
Brabús ar dhiúscairt/aistriú Shócmhainní Seasta
IONCAM IOMLÁN
Caiteachas
Tacaíocht Airgeadais do Thionscal
Íocaíocht amach do Ghníomhaireachtaí Stáit Eile maidir le Tacaíochta Airgeadais do Thionscal
Riarachán, Oibriúchán agus Cur Chun Cinn
Costais Sochair Scoir
Gluaiseacht i Luach Shócmhainní Seasta
Gluaiseacht Luacha Iasachtaí Lamháltais Aonáin Sochair Phoiblí

5
6
7
8 (c)
9
10

CAITEACHAS IOMLÁN
Barrachas roimh Leithghabhálacha
Leithghabhálacha
Rannchuidiú (le)/ón Státchiste
Aistriú go dtí an Cuntas Caipitil
Aistriú go dtí an Cuntas Réamhíocaíochtaí Stáit

Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo na Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid agus Nótaí 1 go 24.
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Terence O’Rourke
Cathaoirleach

Julie Sinnamon
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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12
13
14

Ráiteas faoin Ioncam Cuimsitheach don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2018
2018
€’000

2017
€ ‘000

6,955

(3,622)

13,848

(15,210)

9,261

54

23,109

(15,156)

Coigeartú ar chistiú Sochar Scoir iarchurtha

(23,109)

15,156

Ioncam Cuimsitheach iomlán don bhliain

6,955

(3,622)

Barrachas/(Easnamh) tar éis Leithghabhálacha
Gnóthas/(caillteanas) taithí ar dhliteanais na scéime Sochair Scoir
Athrú ar na boinn tuisceana atá taobh thiar de luach reatha na nDliteanas sochair scoir faoi láthair
Brabús/(caillteanas) achtúireach iomlán sa bhliain

Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo na Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid agus Nótaí 1 go 24.
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Terence O’Rourke
Cathaoirleach

Julie Sinnamon
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

18 Meitheamh 2019
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Ráiteas faoin Staid Airgeadais amhail ar an 31 Nollaig 2018

Nótaí

2018
€’000

2017
€ ‘000

Sócmhainní Seasta
Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh
Airgeadas
Sócmhainní Seasta Iomlána

16
17

1,213
443,309
444,522

1,257
436,903
438,160

Iasachtaí Lamháltais d'Aonáin Leasa Phoiblí

18

12,220

11,664

Sócmhainní Reatha
Infháltais
Airgead tirim agus Coibhéis Airgid Tirim

19

5,269
13,014

4,046
8,321

18,283

12,367

8,623

9,662

9,660

2,705

Dliteanais Reatha
Suimeanna Iníoctha (Suimeanna atá dlite laistigh de bhliain amháin)

20

Glansócmhainní Reatha
Oibleagáidí Sochair Scoir

8(e)

(446,440)

(448,144)

Sócmhainní Cistithe Iarchurtha

8(e)

446,440

448,144

466,402

452,529

444,522
12,220
9,660
466,402

438,160
11,664
2,705
452,529

Glansócmhainní Iomlána

A Fhreagraíonn don
Cuntas Caipitil
Cuntas Réamhíocaíochtaí Stáit
Cúlchistí Coinnithe

13
14

Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo na Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid agus Nótaí 1 go 24.
Thar ceann Bhord Fhiontraíocht Éireann:

Terence O’Rourke
Cathaoirleach

Julie Sinnamon
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Ráiteas faoi Shreafaí Airgid Thirim don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2018
2018
€’000

2017
€ ‘000

10,155

15,430

(2,794)

(4,508)

1,381
4
(24,232)
(359)
(1,138)
(1,078)
(91)
(4)
(18,156)

27,284
(7)
(38,547)
445
548
1,545
(191)
177
2,176

16

(410)

(189)

17 (c)
17(a)

(29,303)
(41,864)

(36,863)
(52,201)

-

7

28,460
59,601
3,652

22,316
54,061
3,538

20,136

(9,331)

Sreafaí airgid ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe
Díbhinní faighte
Sreafaí glana Airgid Thirim ó Ghníomhaíochtaí Airgeadais

2,709
2,709

4,790
4,790

Glanlaghdú in Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Tirim
Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Tirim ag tús na bliana
Tionchar athruithe ar rátaí eachtracha malairte
Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgead Tirim ag deireadh na bliana

4,689
8,321
4
13,014

(2,365)
10,863
(177)
8,321

Sreafaí airgid thirim ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin
Farasbarr ioncaim thar Chaiteachas
Claochlaithe do
Díbhinní infhaighte
Laghdú i Luach Shócmhainní Seasta
(Brabús)/Caillteanas ar Dhiúscairt Réadmhaoine, Gléasra & Trealaimh
Brabús ar Dhiúscairt Shócmhainní Seasta Airgeadais
(Méadú)/Laghdú ar Luach Sócmhainní Dreasachta Airgeadais
(Méadú)/Laghdú sna hInfháltais gan Díbhinní san áireamh
Méadú/(Laghdú) i Suimeanna Infhaighte gan Ranníocaíochtaí don Státchiste san áireamh
Ranníocaíocht don Státchiste
Tionchar athruithe ar rátaí eachtracha malairte
Glan-insreabhadh airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin
Sreafaí airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta
Íocaíochtaí chun Sócmhainní Seasta a cheannach
Réadmhaoin, Gléasra & Trealamh
Airgeadas:
Infheistíochtaí i Scaireanna
Ciste Caipiteal Síl agus Fiontair
Fáltais ó dhiúscairt Shócmhainní Seasta
Réadmhaoin, Gléasra & Trealamh
Airgeadas:
Infheistíochtaí i Scaireanna
Ciste Caipiteal Síl agus Fiontair
Fáltais Iasachtaí Lamháltais Aonáin Sochar Poiblí
Sreafaí glana airgid thirim ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta

11(b)
11(b)
18
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Beartais Cuntasaíochta don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2018
1. Beartais Shuntasacha Cuntasaíochta

(b) Ráiteas Comhlíontachta agus Bunús an Ullmhúcháin

(d) Tacaíochtaí Airgeadais do Thionscal

Leagtar amach thíos an bonn cuntasaíochta agus na polasaithe
cuntasaíochta suntasacha glactha ag Fiontraíocht Éireann. Cuireadh
i bhfeidhm go seasmhach iad ar fad i rith na bliana agus sa bhliain
roimhe sin.

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais faoi ghnás an chostais stairiúil, arna
mhodhnú chun cur san áireamh míreanna áirithe ar luach cóir, i
gcomhlíonadh an Chaighdeáin Tuairiscithe Airgeadais 102 (FRS
102) arna eisiúint ag an gComhairle Tuairiscithe Airgeadais agus
sa bhfoirm atá faofa ag an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta le
toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoin Acht um
Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht Éireann), 1998.

Déantar dliteanas a aithint sna Ráitis Airgeadais chomh luath agus
a chomhlíontar na critéir sainmhínithe agus aitheanta, nuair nach
féidir le Fiontraíocht Éireann tarraingt siar go réadúil de bharr nádúr
na hoibleagáide agus nuair atá na coinníollacha sonraithe ar fad
comhlíonta ag an deontaí.

(a) Eolas ginearálta
Bunaíodh Fiontraíocht Éireann faoin Acht um Fhorbairt Tionscail
(Fiontraíocht Éireann), 1998. Tá ceannoifig Fhiontraíocht Éireann
suite i bPáirc Ghnó an Phointe Thoir, Baile Átha Cliath 3.
Aonán Sochair Phoiblí is ea Fiontraíocht Éireann (PBE). Soláthraíonn
PBE earraí agus seirbhísí ar mhaithe leis an sochar ginearálta poiblí,
pobail nó sóisialta agus, áit a soláthraítear cothromas ar bith, is
chun tacú le príomhchuspóirí an aonáin a dhéantar sin seachas chun
aisghabháil a thabhairt do sholáthraithe cothromais, scairshealbhóirí
nó comhaltaí.
Is é príomhchuspóir Fhiontraíocht Éireann mar atá leagtha amach
i gCuid II A7(1) den Acht um Fhorbairt Tionscail (Fiontraíocht
Éireann), 1998 ná:

Is é an euro an t-airgeadra tuairiscithe atá ag ráitis airgeadais
Fhiontraíocht Éireann. Glactar gurb é an euro airgeadra
feidhmíochta Fhiontraíocht Éireann toisc gurb é sin an t-airgeadra
sa phríomhtimpeallacht eacnamaíoch ina bhfeidhmíonn an
ghníomhaireacht.

(c) Ioncam
Déantar ioncam a chur san áireamh ar bhonn fabhraithe seachas
díobh seo a leanas:
Deontais ón Oireachtas
Aithnítear deontais ón Oireachtas ar bhonn fáltais airgid.

• Tionscal agus fiontraíocht a fhorbairt sa Stát

Ioncam Roinnte

• M
 argú earraí agus tionscal seirbhíse a chur chun cinn, cabhrú
leis sin agus é a fhorbairt

Aithnítear ioncam ó dhíbhinní nuair atá an ceart chun íocaíocht
a fháil bunaithe, nuair is dócha go bhfaighfear an t-ioncam agus
go bhféadtar an méid a thomhas go hiontaofa. Cé go n-eisíonn
Fiontraíocht Éireann sonraisc díbhinne, ní fios cibé an bhfuil dóthain
cúlchistí inscaipthe ag an gcomhlacht inar infheistíodh agus dá bhrí
sin níl an ceart chun íocaíocht a fháil cruthaithe. Mar sin, aithníonn
Fiontraíocht Éireann ioncam a fuarthas sa bhliain airgeadais chuí nó
a sonrascaítear sa bhliain airgeadais chuí agus a fhaightear sa chéad
ráithe den bhliain ina dhiaidh sin.

• C
 abhrú le fiontair maidir le straitéis a mheasúnú agus a
cheapadh
• F
 orbairt a dhéanamh ar bhonn teicneolaíochta fiontar agus ar a
gcumas chun nuáil a dhéanamh agus chun taighde, forbairt agus
dearadh a ghabháil de láimh
• An bonn scileanna sa tionscal a neartú
• Infheistíochtaí a dhéanamh i ngnóthais tionscail a chomhlíonann
ceanglais na n-achtachán a bheidh i bhfeidhm de thuras na
huaire agus tacaíochtaí a chur ar fáil dóibh
• C
 ibé scéimeanna, deontais agus saoráidí airgeadais eile a
riaradh ar gá eisíocaíocht a dhéanamh ina leith ar chistí de chuid
an Aontais Eorpaigh agus ar cibé cistí eile a údaróidh an tAire
ó am go ham le comhthoiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus
Athchóirithe.
Cé go n-infheistíonn Fiontraíocht Éireann caipiteal gnáthscaireanna
i gcuideachtaí, ní hé gnóthas brabaigh ar an infheistíocht an t-aon
chúis a ndéantar an infheistíocht sin agus úsáidtear aon bhrabach a
ghnóthaítear chun príomhchuspóir Fhiontraíocht Éireann a chistiú.
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Aisíocaíochtaí Iníoctha Tacaíochta Airgeadais
Tagann tacaíochtaí airgeadais don tionsclaíocht chun bheith
inaisíoctha má tharlaíonn tosca áirithe a leagadh amach sa litir
thairisceana ar nós leachtaithe/díscaoilte. Déantar aisíocaíochtaí
tacaíochta airgeadais atá iníoctha a aithint ar bhonn fáltais airgid.

(e) Tacaíocht Airgeadais do Thionscal atá Iníoctha Iasachtaí Lamháltais d'Aonáin Leasa Phoiblí
Déantar deontais atá iníoctha a aicmiú mar iasachtaí lamháltais
d'aonáin leasa phoiblí, sé sin iasachtaí a dheontar chun críche
cuspóirí an aonáin leasa phoiblí a chur chun cinn, agus níl siad seo
iníoctha ach é a iarradh agus déantar iad a dheonú ag ráta níos ísle
ná an ráta margaidh atá i réim nó gan ús ar bith. Déantar deontais
iníoctha a aithint i dtús báire sa Ráiteas ar Staid an Airgeadais ag
an méid íoctha, agus ina dhiaidh sin déantar an suim ghlanluacha
a chlaochlú chun aon ús fabhraithe iníoctha nó infhaighte a léiriú.
Déantar deontais iníoctha a athbhreithniú go bliantúil le haghaidh
tásca bearnúcháin agus déantar aon chaillteanas bearnúcháin
a aithint sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus Culchistí
Coinnithe.
Is iad seo a leanas na tacaíochtaí airgeadais atá iníoctha le tionscal:
Tacaíocht Airgeadais don Taighde agus Forbairt agus don
Chaipiteal
Tá foráil aisíoctha ag comhaontuithe áirithe maidir le Tacaíocht
Airgeadais don Taighde agus Forbairt agus don Chaipiteal faoina
ligtear do chuid den tacaíocht airgeadais a bheith aisghafa.
Deontais Inaisíoctha eisithe ag Boird Fiontar Contae agus
Cathrach agus Oifigí Fiontar Áitiúil
Rinne an tAcht um Boird Fiontar Contae (Díscaoileadh) 2014
foráil do dhíscaoileadh na mBord Fiontar Contae agus Cathrach
(BFCanna) agus aistriú a bhfeidhmiú agus a sócmhainní agus
dliteanais chuig Fiontraíocht Éireann ar an 14 Aibreán 2014. Ón
14 Aibreán 2014 ar aghaidh, déantar feidhmeanna na BFCanna a
thabhairt faoi shocrú oibriúcháin trí na húdaráis áitiúla tar éis bhunú
líonra Oifigí Fiontar Áitiúla (OFAnna).
Tá clásal aisíoctha ag deontais Bheart 1 a d'eisigh na Boird Contae
Fiontair agus a eisíonn na hOFAnna anois faoina ligtear do chuid
den tacaíocht airgeadais bheith aisghafa. Is sócmhainní de chuid
Fhiontraíocht Éireann na deontais in-aisghabhála seo agus sa cháil
sin léirítear iad ar Ráiteas ar Staid Airgeadais na gníomhaireachta.

Beartais Cuntasaíochta don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2018 (ar lean)
Léirítear an méid in-aisghabhála maidir le tacaíocht airgeadais
inaisíoctha sa Ráiteas ar Staid an Airgeadais mar Iasachtaí
Lamháltais d'Aonáin Leasa Phoiblí agus cuirtear san áireamh an
maoiniú bainteach sa Chuntas Réamhíocaíochtaí Stáit.

(f) An Cuntas Réamhíocaíochtaí Stáit
Léiríonn Cuntas Réamhíocaíochtaí an Stáit airgead a
réamhíocadh le Fiontraíocht Éireann agus le comhlachtaí atá
ina gcliaint ag BCF/OFA mar thacaíocht airgeadais iníoctha arna
rangú mar Iasachtaí Lamháltais Aonáin Phoiblí.

(g) Infheistíochtaí
Infheistíochtaí Luaite
Déantar infheistíochtaí a luaitear ar stocmhalartán aitheanta a
thomhas ag a luach cóir agus déantar gluaiseachtaí a thaifead
tríd an Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí
Coinnithe.

Comhdhlúthú

(i) Bearnúchán Sócmhainní

Ní fhreagraíonn na ráitis airgeadais do chomhdhlúthú de thorthaí
chuideachtaí infheistiúcháin. Is í tuairim Fiontraíocht Éireann go
gcruthódh a leithéid de chomhdhlúthú míthuiscint, ag féachaint
do nádúr éagsúil ghnó na gcuideachtaí atá bainteach leis
agus don dualgas ginearálta atá aici ráitis airgeadais a ullmhú
a thugann léargas fíorcheart ar ghníomhaíochtaí a chuireann
tionscal chun cinn.

Déantar sócmhainní, seachas iad siúd a thomhastar ag a
luach cóir, a mheasúnú le haghaidh táscairí bearnúcháin ag
deireadh na bliana. Má fhaightear fianaise oibiachtúil gur tharla
bearnúchán, déantar foráil bhearnúcháin a aithint sa Ráiteas ar
Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Coinnithe sa bhliain.

(j) Soláthar in aghaidh Fiach Amhrasach
(h) Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh

Féichiúnaithe Trádála

Luaitear sócmhainní réadmhaoine, gléasra agus trealaimh
mar a gcostas, lúide dímheas carnach agus soláthar ar bith do
lagú. Soláthraítear dímheas ar gach réadmhaoin, gléasra agus
trealamh, seachas talamh ruílse agus saothar ealaíne, ag rátaí
a ríomhtar chun an costas a dhíscríobh, lúide luach iarmharach
measta gach aon sócmhainne ar bhonn líne dírí thar a saolréanna
measta úsáideacha mar seo a leanas:

Soláthraítear in aghaidh fiacha amhrasacha trí bhíthin fhoráil ar
leith.

•

Mótarfheithiclí

Infheistíochtaí Eile

•

Foirgnimh

Tomhaistear infheistíochtaí eile de réir a gcostais lúide lagú mar
nach féidir a luach cóir a thomhas go hiontaofa.

•

Athchóiriú ar Fhoirgnimh atá ann cheana

•

Feabhsúcháin Léasacha

•

Suitigh agus Feistis

25% in aghaidh na bliana

•

Ríomhairí

33% in aghaidh na bliana

•

Trealamh Teicniúil

25% in aghaidh na bliana

Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair

•

Talamh

0% in aghaidh na bliana

Déantar réamhíocaíochtaí do na cistí seo a thomhas ag a luach
cóir agus déantar gnóthais agus caillteanais a thaifead ag an
luach cóir tríd an Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus
Cúlchistí Coinnithe bunaithe ar luachálacha na mBainisteoirí
Cistí ag baint úsáide as na cuntais iniúchta nó bainistíochta is
déanaí atá ar fáil. Tá na treoirlínte a leanann na Bainisteoirí Cistí
chun na luachálacha a bhaint amach i gcomhréir le prionsabail
luachála na gCumann Caipiteal Fiontair Eorpacha agus
Éireannacha.

•

Saothair Ealaíne

0% in aghaidh na bliana

•

Freagraíonn an luach iarmharach don mhéid measta a
bhféadfaí a fháil faoi láthair ó dhiúscairt shócmhainne,
tar éis costas measta na diúscartha a bhaint, dá mbeadh
an tsócmhainn ag aois agus sa riocht a bhítear ag súil leis
cheana ag deireadh a saolré fhóinteach.

Díscríobh Infheistíochtaí
Áit a bhfuil measúnú na bainistíochta de luach na hinfheistíochtaí
nialasach, de bharr dócmhainneachta nó eile, déantar na
hinfheistíochtaí sin a dhíscríobh.

Gnóthachain agus Caillteanais
Déantar gnóthachain agus caillteanais réadaithe d'athruithe
i luach infheistíochtaí a aithint sa Ráiteas ar Ioncam agus
Caiteachas agus Cúlchistí Coinnithe.

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

20% in aghaidh na bliana

Déantar caiteachas ar shócmhainní le costas aonair faoin
tairseach caipitlithe (€2,500) a lua sa Ráiteas ar Ioncam agus
Caiteachas agus Cúlchistí Coinnithe sa bhliain ina dhéantar é.

(k) Sochair Scoir
Nuair a achtaíodh an tAcht um Fhorbairt Tionscail (Forfás a
Dhíscaoileadh) 2014 (Uimh 13 de 2014) ar an 16 Iúil 2014, rinne
sé foráil do dhíscaoileadh Fhorfás agus do bhunú Fhionraíocht
Éireann mar fhostaí dleathach ar leith (roimhe sin fuair
Fiontraíocht Éireann foireann ar iasacht ó Fhorfás). De réir na
reachtaíochta:
(i) Bhunaigh Fiontraíocht Éireann a scéim Sochar Scoir féin (arna
cistiú go bliantúil ar bhonn íoc mar a thuilleann tú as airgead a
sholáthraíonn an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta). Chuaigh
baill foirne de chuid Fhiontraíocht Éireann a bhí ina mbaill de
scéimeanna Sochar Scoir Forfás isteach i scéim nua Sochar
Scoir Fhiontraíocht Éireann ar théarmaí aoisliúntais a bhí chomh
fabhrach céanna leo siúd a bhí acu faoi scéim Sochar Scoir
Forfás díreach roimh dháta an aistrithe.
(ii) Tá Fiontraíocht Éireann freagrach as costais Sochar Scoir ball
foirne a théann ar scor tar éis 31 Iúil 2014.
(iii) Glacann an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta freagracht
as scéimeanna Sochair Scoir Forfás atá ann cheana, as pinsinéirí
Fhiontraíocht Éireann agus as iarfhoireann a bhfuil sochair
choinnithe acu.
Feidhmíonn Fiontraíocht Éireann an Scéim Sochair Scoir do
Sheirbhísí Poiblí Aonair (an Scéim Aonair), scéim sochair sainithe
d'fhostaithe sa tseirbhís phoiblí atá in aois an phinsin ar nó tar éis
1 Eanáir 2013. Déantar ranníocaíochtaí bhaill na Scéime Aonair a
aistriú chuig an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2018
Léiríonn costais Sochar Scoir sochair scoir a thuill fostaithe agus
taispeántar iad glan ó ranníocaíochtaí i leith sochar scoir foirne
a chuirtear ar ais chuig an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta
i leith na príomhscéime agus chuig an Roinn Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe i leith na scéime singil pinsin. Déantar méid
a fhreagraíonn don mhuirear sochair scoir a aithint mar ioncam
sa mhéid is gur féidir é a aisghabháil, agus is féidir é seo a
fhritháireamh in aghaidh dheontas a fuarthas i rith na bliana chun
íocaíochtaí sochair scoir a chomhlíonadh.
Léirítear gnóthachain agus caillteanais achtúireacha sa Ráiteas ar
Ioncam Cuimsitheach agus aithnítear coigeartú comhfheagrach
sa mhéid is féidir a aisghabháil ón Roinn Gnó, Fiontar agus
Nuálaíochta.
Is ionann dliteanais Sochar Scoir agus luach faoi láthair
íocaíochtaí sochar scoir amach anseo atá tuillte ag na baill
foirne go dtí seo. Freagraíonn cistiú sochair scoir iarchurtha don
tsócmhainn chomhfhreagrach a aisghabhálfar i dtréimhse sa
todhchaí ón Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta.
Déantar dliteanais ó scéim Sochair Scoir a thomhas ar bhonn
achtúireach ag baint úsáide as modh na n-aonad réamh-mheasta
creidmheasa.

(l) Léasanna
Léasanna Oibriúcháin
Mar léasóir
Rangaítear mar léasanna oibriúcháin léasanna ina gcoinníonn
Fiontraíocht Éireann na rioscaí agus na sochair úinéireachta
ar fad a bheag nó a mhór tar éis an chomhaontaithe léasa.
Taifeadtar suim ghlanluacha na sócmhainní léasaithe sa Ráiteas
ar Staid an Airgeadais agus tugtar cuntas air i gcomhréir leis an
bpolasaí cuntasaíochta do Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh.
Aithnítear ioncam cíosa ar bhonn líne dírí sa Ráiteas Ioncaim
agus Caiteachais agus sna Cúlchistí Forchoimeádta Ioncaim.
Mar léasaí
Muirearaítear caiteachas cíosa faoi léasanna oibriúcháin ar
an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus ar na Cúlchistí
Forchoimeádta Ioncaim ar bhonn líne dírí thar thréimhse an léasa
ach amháin nuair atá méaduithe cíosa ann atá nasctha le boilsciú
ginearálta ionchasach, agus sa chás sin aithnítear na méaduithe
seo nuair a fhabhraítear iad.

40 Tuarascáil Bhliantúil & Cuntais 2018

(m) Airgeadra Eachtrach

D'fhéadfadh na foshuímh athrú de bharr:

Déantar sócmhainní agus dliteanais airgeadaíochta atá
ainmnithe in airgeadra eachtrach a aistriú ag na rátaí malairte
atá i bhfeidhm ag dáta an Ráitis ar Staid an Airgeadais. Déantar
idirbhearta in airgeadra eachtrach a aistriú ag na rátaí malairte
atá i bhfeidhm ag dátaí na n-idirbheart bunaidh. Pléitear leis na
brabúis agus na caillteanais a thagann dá bharr sa Ráiteas ar
Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Coinnithe.

(i) an ráta lascaine, athruithe ar an ráta fáltais ar bhannaí
ardcháilíochta corparáideacha

(n) Tuairimí Criticiúla Cuntasaíochta agus
Príomhfhoinsí Neamhchinnteachta Meastacháin
Éilíonn ullmhúchán na Ráiteas Airgeadais go ndéanfadh an
bhainistíocht breithiúnais, meastacháin agus foshuímh a mbíonn
tionchar acu ar na méideanna a thuairiscítear do shócmhainní
agus dliteanais ag an dáta tuairiscithe agus ar na méideanna a
thuairiscítear maidir le hioncam agus caiteachas i rith na bliana.
Ciallaíonn nádúr an mheastacháin, áfach, go bhféadfadh na
torthaí iarbhír a bheith éagsúil ó na meastacháin sin.
Bhí an tionchar is suntasaí ag na breithiúnais seo a leanas ar
mhéideanna a aithnítear sna Ráitis Airgeadais.
Sócmhainní Seasta Airgeadais Neamhthrádáilte - Cistí
Caipiteal Síl agus Fiontair
Cinntear luach na Sócmhainní Seasta Airgeadais (Cistí Caipiteal
Síl agus Fiontair) nach bhfuil á thrádáil i margaí gníomhacha trí
theicnící luachála a úsáid atá curtha i bhfeidhm ag na Bainisteoirí
Cistí a dhéanann breithiúnas maidir le héagsúlacht modhanna
a roghnú agus meastacháin bunaithe ar shonraí inbhraite agus
na coinníollacha atá i bhfeidhm ag gach dáta tuairiscithe. Tá na
treoirlínte a leanann na Bainisteoirí Cistí chun na luachálacha a
bhaint amach i gcomhréir le prionsabail luachála na gCumann
Caipiteal Fiontair Eorpacha agus Éireannacha.
Oibleagáid Sochair Scoir
Déantar na foshuímh atá mar bhun ag na luachálacha
achtúireacha agus trína chinntear na méideanna a aithnítear sna
Ráitis Airgeadais (lena n-áirítear rátaí lascaine, rátaí méadaithe
i leibhéil chúitimh sa todhchaí, rátaí báis) a thabhairt suas chun
dáta gach bliain bunaithe ar na cúinsí eacnamaíocha reatha,
agus d'aon athrú ábhartha do théarmaí na sochar scoir agus na
bpleananna iar-scoir.

(ii) leibhéil cúitimh amach anseo, coinníollacha margaidh saothair
amach anseo.
Bearnúchán Sócmhainní
- Infheistíochtaí Eile
Déantar infheistíochtaí eile a thomhas ag costas lúide
bearnúchán ag dáta na tuairiscithe. Tá na táscairí bearnúcháin
bunaithe ar phróiseas athbhreithnithe ag baint úsáide as
cuntais iniúchta nó bainistíochta is déanaí na gcuideachtaí
infheistiúcháin nó as eolas gnó ábhartha eile. Má tá fianaise
de bhearnúchán ann, déantar foráil bhearnúcháin a aithint sa
Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Coinnithe
don bhliain. Áit a bhfuil fianaise ann nach mbaineann an fhoráil
bhearnúcháin a bhí ann roimhe seo le hábhar, déantar na
forálacha sin a aisiompú.
- Iasachtaí Lamháltais d'Aonáin Leasa Phoiblí
Aicmítear deontais inaisíoctha mar Iasachtaí Lamháltais d'Aonáin
Leasa Phoiblí (ALP) . Déantar iasachtaí Lamháltais ALP a
athbhreithniú gach bliain do tháscairí bearnúcháin bunaithe ar
stair aisíoctha an deontaí agus tuairim na bainistíochta maidir
le hinbhailitheacht an fhiachais. Aithnítear foráil ar leith sa
Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Coinnithe áit a
bhfuiltear in amhras faoi aisíoc an fhiachais.

2	

Deontais an Oireachtais - An Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta (Vóta 32)

(a)	De réir Alt 11 den Acht um Fhorbairt Tionscail, 1993, arna leasú ag alt 4(a) den Acht um Fhorbairt Tionscail, 2009, níor chóir don mhéid comhiomlán deontas a bhronnann an tAire d'Fhiontraíocht
Éireann, ÚFT Éireann agus d'Fhondúireacht Eolaíochta Éireann len iad a chumasú chun a gcuid oibleagáidí agus dliteanas Caipitil a chomhlíonadh, níor chóir dó bheith níos mó ná €7 mbilliún. Amhail ar
an 31 Nollaig 2018 b'ionann an tsuim chomhiomlán a cuireadh ar fáil do na trí Ghníomhaireacht ná €6.549 billiún
(2017 - €6.223 billiún) as a bhfuair Fiontraíocht Éireann agus Forbairt mar a bhí €1.432 billiún (2017 - €1.400 billiún).
(b)	De réir Alt 14(3) den Acht um Fhorbairt Tionscail 1986, níorbh chóir don mhéid comhiomlán deontas a rinne an tAire d'Fhiontraíocht Éireann, ÚFT Éireann agus Fondúireacht Eolaíochta Éireann chun
go bhféadfaidís a gcuid oibleagáidí agus dliteanais a chomhlíonadh maidir le prionsabal agus ús ar bhonn Ráthaíochtaí Iasachta faoin Acht agus faoi Alt 37 den Acht um Fhorbairt Tionscail 1969, Ailt 2
agus 3 den Acht um Fhorbairt Tionscail 1977, níorbh chóir dó dul os cionn €159m. B'ionann an tsuim chomhiomlán a cuireadh ar fáil amhlaidh ar an 31 Nollaig 2018 agus €13.547m (2017- €13.547m), ar
bhain an t-iomlán de le cliaint de chuid Fhiontraíocht Éireann.
(c)	Luaitear an deontas i leith caiteachais Promóisin agus Riaracháin de €75.736m glan ó ranníocaíochtaí i leith sochar scoir fostaithe arbh ionann iad ina n-iomláine is €2.409m, €2.204m a cuireadh ar ais
chuig an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta (i leith scéime sochar scoir ball foirne Fhiontraíocht Éireann) agus €0.205m a cuireadh ar ais chuig an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (i leith
na scéime singil seirbhíse sochar scoir).
Is iad seo a leanas na Deontais ón Oireachtas d'Fhiontraíocht Éireann a vótáil an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta mar atá léirithe sna ráitis airgeadais:

Nótaí
Deontas le haghaidh Tacaíocht Airgeadais do Thionscal
Deontas le haghaidh Oifigí Fiontair Áitiúla
Deontas le haghaidh Dul Chun Cinn agus Caiteachais Riaracháin
Deontas le haghaidh Trealamh Caipitil
Clár Forbartha Eolaíochta & Teicneolaíochta

5(b)
2(c)

Fotheideal
A7.2
A8
A7.1
A7.3
B4.1

2018
€’000

2017
€ ‘000

32,375
33,324
75,736
700
126,448
268,583

38,725
32,577
73,560
700
126,249
271,811
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3	

Cistiú ó Ranna Rialtais Eile

Nótaí
Ciste Infheistíochta Mairteola agus Caoireola - (An Roinn Talmhaíochta, Bia agus na Mara) Vóta 30 Fo-cheannteideal C4
Ciste um Iomaíochas Bia - (an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara) Vóta 30 Fotheideal C4
An Ciste Oiliúna Náisiúnta- (an Roinn Oideachais agus Scileanna) Vóta 28
Tionscadail an Chomhchoimisiún Eacnamaíochta - (an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála) Vóta 28 Fo-cheannteideal C3
Scéim Dearbhán Trádála Ar Líne OFA - (An Roinn Cumarsáidí, Gníomhaithe ar son na hAeráide & Comhshaoil)
Vóta 29 Fo-cheannteideal A5

(a)

5(a)
3(a)

2018
€’000

2017
€ ‘000

670
719
3,500
65
1,910

2,466
1,950
3,500
73
1,845

6,864

9,834

An Ciste um Iomaíochas Bia

	D'fhormheas an Rialtas an Ciste um Iomaíochas Bia in 2009 le go bhféadfadh an tionscal bia tacú le tionscnaimh, lena n-áirítear déantúsaíocht Lean, le Taighde & Forbairt agus le Tionscnaimh
Mhargaíochta. Cuireann an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara cistiú ar fáil.
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4	

Acmhainní Féin

Nótaí
Díbhinní
Aisíocaíochtaí Tacaíochta Airgeadais
Ioncam ó Tháillí
Ioncam Cíosa - Foligean Oifige
Ioncam Eile

4(a)
4 (b)

2018
€’000

2017
€ ‘000

2,794
1,744
3,350
564
1,091
9,543

4,508
963
3,074
458
1,024
10,027

	I gcomhréir le polasaí cuntasaíochta Fhiontraíocht Éireann, aithnítear ioncam ó dhíbhinní nuair atá an ceart chun íocaíocht a fháil bunaithe, nuair is dócha go bhfaighfear an t-ioncam agus go
bhféadtar an méid a thomhas go hiontaofa. Fógraíodh d'Fhiontraíocht Éireann in 2018 go raibh 42 (2017 - 40) comhlacht a raibh díbhinní gan íoc acu dar luach €2.702m (2017- €1.124m) tar éis a bheith
leachtaithe /díscaoilte go foirmeálta. Mar thoradh ar seo, níl an méid seo inbhailithe.
	I gcomhréir le polasaí cuntasaíochta Fhiontraíocht Éireann, aithnítear ioncam Aisíoc Tacaíochta Airgeadais nuair is dócha go bhfaighfear an t-airgead agus gur féidir an méid a thomhas go beacht.
Bíonn Tacaíochtaí Airgeadais inaisíoctha má tharlaíonn cúinsí áirithe, mar a leagtar amach sa litir tairisceana, ar nós leachtaithe/dhíscaoilte. I rith 2018, fuarthas Aisíocaíochtaí Tacaíochta Airgeadais de
€1.744m (2017- €0.963m). Cuireadh in iúl d'Fhiontraíocht Éireann i 2018 gur leachtaíodh/díscaoileadh 16 (2017 - 4) comhlacht go foirmeálta a raibh Tacaíocht Airgeadais inaisíoctha de €3.160m (2017 €0.760m). Mar thoradh ar seo, níl an méid seo inbhailithe.

a)

Ioncam ó Tháillí
Seirbhísí Proifisiúnta
Ioncam ó Thionscadal Mhargaidh

b)

Ioncam Eile
Ranníocaíocht Eagraíochtaí Eile do na Forchostais Lárnacha
Ranníocaíocht d'Oideachas in Éirinn
Micreamhaoiniú Éireann OFA
Eile

2018
€’000

2017
€ ‘000

1,292
2,058
3,350

953
2,121
3,074

2018
€’000

2017
€ ‘000

162
622
307
1,091

168
653
4
199
1,024

	I rith 2018 rinne an Roinn Oideachais agus Scileanna ranníocaíochtaí leis an Oideachas in Éirinn de €0.429m (2017- €0.460m) agus rinne institiúidí tríú leibhéal ranníocaíochtaí de €0.193m (2017€0.193m). Is é Oideachas in Éirinn an brat-bhranda i gcomhair mhargaíocht na n-earnálacha ardoideachas agus Béarla in Éirinn, go hidirnáisiúnta.
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5	

Tacaíocht Airgeadais do Thionscal

Nótaí
(i) Forbairt Chuideachtaí
Fostaíocht
Ciste Infheistíochta Mairteola agus Caoireola
Tacaíocht do Shócmhainní Seasta
Infreastruchtúr Teicneolaíochta
Tacaíocht Margaíochta agus Aistrithe Eolais
Féidearthacht
Forbairt agus Oiliúint Bainistíochta
Deontais Chomhairliúcháin
Ionaid Fiontar Phobail
Tionscnamh Fiontar Pobail
An Ciste um Fhorbairt Fiontar Réigiúnaí

5(a)

(ii) Tríú Páirtithe
Ionaid Nuálaíocht Ghnó
Comhairle Deartha agus Ceardaíochta na hÉireann
Oifigí Fiontar Áitiúla

5(b)

(iii) Forbairt Eolaíochta & Teicneolaíochta
Gníomhaíocht T&F i bhFiontar a Athrú ó Bhonn
Comhoibriú na Tionsclaíochta le hEarnáil an Tríú Leibhéal
Poitéinseal Tráchtála Phobal Taighde na hÉireann a Réadú

5(c)
5(d)
5(e)

Le muirearú ar an Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Coinnithe
Tacaíocht Airgeadais don Tionsclaíocht Caipitlithe ar an Ráiteas Staide Airgeadais
Infheistíochtaí i Scaireanna
Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair
Iasachtaí Lamháltais d'Aonáin Leasa Phoiblí
Tacaíocht Airgeadais Iomlán do Thionscal
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5(f) / 17(c)
17(a)
18

2018
€’000

2017
€ ‘000

11,796
670
17,395
440
19,318
1,882
7,199
950
68
151
1,059
60,928

13,039
2,466
16,893
489
16,933
2,320
7,458
801
705
393
63
61,560

2,200
3,224
37,834
43,258

2,200
2,919
37,729
42,848

25,282
56,029
24,589
105,900

25,082
48,075
25,711
98,868

210,086

203,276

29,303
41,864
3,849

36,863
52,201
3,459

285,102

295,799

a)	

Ciste Infheistíochta Mairteola agus Caoireola

	I Nollaig 2008 lainseáil an tAire Talmhaíochta, Bia agus na Mara an Ciste Infheistíochta Mairteola agus Caoireola le bheith riartha ag Fiontraíocht Éireann. Is é cuspóir an chiste ná tacaíocht a
thabhairt d'infheistíochtaí caipitil a bhfuil mar aidhm acu úsáid níos fearr a bhaint as an acmhainn tionscail trí scála níos mó sa phróiseáil phríomhúil, breisluach méadaithe i dtuilleadh próiseála agus
éifeachtúlachtaí feabhsaithe a bhaint amach, agus cuideachtaí Éireannacha a chumasú chun dul san iomaíocht go hidirnáisiúnta.
b)	
Oifigí Fiontar Áitiúla
	I rith 2007 thug an tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta údarás d'Fhiontraíocht Éireann chun na feidhmeanna a chleachtadh a thugtar don Aire leis an Acht um Fhorbairt Tionscail, 1995 maidir leis na
Boird Fiontar Contae agus Cathrach a bhí roimhe sin faoi fhreagracht an Aonaid Beartais Mionfhiontair sa Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta.
	Mar thoradh ar chinneadh Rialtais agus cur i bhfeidhm an Achta um Boird Fiontar Contae (Díscaoileadh) 2014, díscaoileadh na BFCanna ar an 14 Aibreán 2014 agus aistríodh a bhfeidhmeanna,
sócmhainní agus dliteanais chuig Fiontraíocht Éireann. Bunaíodh Oifigí Fiontar Áitiúil (OFAnna) i ngach Údarás Áitiúil áit a thugann siad tacaíocht ó thaobh deontas agus fheidhmeanna forbartha
acmhainní don earnáil mhicri-fhiontar thar ceann Fhiontraíocht Éireann. Tá Lárionad Barrfheabhais OFA bunaithe ag Fiontraíocht Éireann chun feidhmeanna a chleachtadh a comhaontaíodh idir an
Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta agus Fiontraíocht Éireann. Is é ról an aonaid seo ná réimse tacaíochta a thabhairt do na OFAnna a fheabhsaíonn tionchar na OFAnna ar fhorbairt mhicri-fhiontar
agus gnólachtaí beaga, ag cur lena n-éifeachtúlacht. Cuimsíonn an tacaíocht a thugtar tacaíocht straitéiseach, riaracháin, theicniúil agus airgeadais.
c)	
Gníomhaíocht T&F i bhFiontar a Athrú ó Bhonn
	Cuimsíonn an ghníomhaíocht seo na fobhearta seo a leanas: Ciste T&F, a chuireann tacaíocht ar fáil do thaighde, forbairt agus nuálaíocht theicneolaíochta a bhaineann le gach céim d'fhorbairt
chuideachtaí agus Bainistíocht Nuálaíochta, agus a thacaíonn le soláthar oiliúna agus comhairliúcháin do chuideachtaí i réimse an T&F agus i mbainistíocht na nuálaíochta.
d)	
Comhoibriú na Tionsclaíochta le hEarnáil an Tríú Leibhéal
	Cuimsíonn an ghníomhaíocht seo na fobhearta seo a leanas: Geataí Teicneolaíochta, a sholáthraíonn tacaíocht do na líonraí taighde fheidhmigh in Institiúidí Teicneolaíochta, atá ceaptha chun scála
mór go leor a thógáil chun ligean dóibh dul i gcion ar an tionsclaíocht sa láthair áitiúil acu; Comhpháirtithe Nuálaíochta, a thacaíonn le comhthionscadail T&F a mbíonn comhlachtaí agus coláistí gafa
leo, áit a ndéantar formhór an T&F laistigh d'institiúid tríú leibhéal nó eagraíocht taighde phoiblí; Lárionaid Teicneolaíochta, a thacaíonn le bunú agus cothabháil lárionad atá ceaptha chun idirbhearta
dlútha a fhorbairt le comhlachtaí chun críche eolas agus scileanna a aistriú maidir le teicneolaíochtaí atá go díreach ábhartha don ghnó; International Collaboration, a chuireann tacaíocht ar fáil do
ghníomhaíochtaí a bhaineann le Horizon 2020 san earnáil tríú leibhéal; Dearbháin Nuálaíochta, a éascaíonn le rochtain comhlachta ar sholáthraithe eolais sna coláistí tríú leibhéal agus sa chlár New
Frontiers, a sholáthraíonn oiliúint, tacaíocht agus meantóireacht d'fhiontraithe gur mian leo forbairt a ngnólachtaí a ghéarú.
e)	

Poitéinseal Tráchtála Phobal Taighde na hÉireann a Fhíorú

	Cuimsíonn an ghníomhaíocht seo na fobhearta seo a leanas: Commercialisation Fund, a thugann tacaíocht do thaighdeoirí acadúla chun torthaí taighde a bhfuil poitéinseal tráchtála aige a bhrú ar
aghaidh ionas gur féidir é a aistriú ina thionscal; Technology Transfer Strengthening, atá deartha tacaíocht a thabhairt do líonra foirne tiomnaithe laistigh d'fheidhm thráchtála institiúidí tríú leibhéal
chun a chinntiú go mbaintear an úsáid is fearr as torthaí taighde a bhfuil poitéinseal tráchtála acu; agus gorlanna, a thugann cúnamh airgid do thógáil agus bainistíocht ionad gorlainne atá bainteach le
hOllscoileanna agus Institiúidí Teicneolaíochta chun seachthairbhí teicneolaíochta agus comhoibriú struchtúrtha idir ghnólachtaí sa cheantar agus sa choláiste a spreagadh.
f)	

Infheistíocht i Scaireanna
Tagraíonn an infheistíocht i scaireanna do 241 gnóthas (2017 -319).
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6	

Eisíocaíochtaí le Gníomhaireachtaí Eile Stáit
2018
Nótaí
Ciste T&F
A7.2 Tacaíocht airgeadais leis an Tionsclaíocht

5(c)

Udárás na Gaeltachta
€’000

ÚFT Éireann
€’000

Iomlán
€’000

905
635
1,540

-

905
635
1,540

Udárás na Gaeltachta
€’000

ÚFT Éireann
€’000

Iomlán
€’000

535
150
685

-

535

2017
Nótaí
Ciste T&F
Ciste do Thús Iomaíoch

7	

5(c)

-

150

-

685

2018
€’000

2017
€ ‘000

60,233
332
5,462
8,448
593
897
397
3,057
2,131
1,513
81
64
681
287
84,176

56,092
343
4,886
8,400
610
887
526
3,296
2,328
2,129
79
60
616
421
80,673

Riarachán, Oibriúchán agus Cur Chun Cinn

Nótaí
Luach Saothair agus Costais Phá Eile
Luachanna Saothair Comhaltaí Boird (Luach Saothair an POF san áireamh)
Costais Taistil
Cíosa, Rátaí, Muirir Seirbhíse agus Árachas
Deisiúcháin, Cothabháil agus Muirir Léasa
Solas, Teas agus Glanadh
Priontáil, Postas agus Stáiseanóireacht
Cumarsáid agus Costais TF
Táillí proifisiúnta
Fógraíocht agus Margaíocht
Táille Iniúchóireachta
Seirbhísí Leabharlanna agus Costais Eile Bainteach le Cliaint
Costais Oibriúcháin Eile
Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh faoi bhun na Tairsí Caipitlithe
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7(a)

7(e)

a)	
Luach Saothair agus Costais Phá Eile

Tuarastail
Tuarastail
Ragobair
Liúntais
Costais Eile Foireann-bhainteach
Ranníocaíocht an Fhostóra le Leas Sóisialach
Ranníocaíocht an Fhostóra le Scéimeanna Pinsin
Oiliúint agus Forbairt na Foirne
Costais Earcaithe/Athlonnaithe
Costais Eile a bhaineann leis an bhFoireann

2018
€’000

2017
€ ‘000

54,084
57
694

50,150
64
692

3,440
225
782
718
233
60,233

3,109
201
728
780
368
56,092

	Tá na costais Earcaithe agus Athlonnaithe bainteach don chuid is mó le hAthshannachán foirne sa Líonra Oifigí Thar Sáile/Réigiúnacha. Áirítear ar chostais foireann-bhainteacha eile: Fóirdheontas don
cheaintín, síntiúis ghairmiúla na mball foirne (faoi réir ag BIK), Clár Cúnaimh Fostaithe, Scagthástail Sláinte agus Pleanáil don Scor.
Ba é an t-iomlán foirne a fostaíodh (coibhéisí lánaimseartha) amhail ar an 31 Nollaig 2018 ná 634.5 (poist ghearrthéarmacha thar lear as an áireamh) (2017- 620).

b)	

Mionsonrú ar Shochair na bhFostaithe Gearrthéarmacha
Rangaítear sochair ghearrthéarmacha fostaithe gur mó iad ná €60,000 sna bannaí seo a leanas:

Raon ó

Go

Líon na bhFostaithe
2018

Líon na bhFostaithe
2017

€60,000
€69,999
104
98
€70,000
€79,999
68
80
€80,000
€89,999
123
139
€90,000
€99,999
71
31
€100,000
€109,999
32
25
€110,000
€119,999
14
6
€120,000
€129,999
7
3
€130,000
€139,999
2
5
€140,000
€149,999
4
2
€150,000
€159,999
1
1
€160,000
€169,999
1
1
€170,000
€179,999
1
1
Nóta: Chun críche an nochta seo, cuimsíonn sochair fostaithe gearrthéarmacha maidir le seirbhísí a tugadh i rith na tréimhse tuairiscithe tuarastal, liúntais ragoibre agus íocaíochtaí eile a rinneadh thar
ceann an fhostaí, ach ní chuimsíonn siad ÁPCS an fhostóra.
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c)

Asbhaintí Pinsin-Bhainteacha

	I rith 2018, asbhaineadh asbhaintí pinsin-bhainteacha de €2.354m (2017- €2.133m) ó fhoireann Fhiontraíocht Éireann agus íocadh iad leis an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta. D'asbhain Comhairle
Dhearaidh agus Cheardaíochta na hÉireann asbhaintí pinsin-bhainteacha ón bhfoireann acu de €0.023m (2017- €0.021m). Íoctar na hasbhaintí seo le Fiontraíocht Éireann a chuireann iad ar aghaidh ina
dhiaidh sin chuig an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta.
d) 	

Luach saothair na Príomhphearsanra Bainistíochta

	B'ionann an cúiteamh iomlán a íocadh le príomhphearsanra bainistíochta in 2018 is €505,675 (2017- €516,138). Is ionann an príomhphearsanra bainistíochta agus an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin,
comhaltaí an Bhoird agus an dá Stiúrthóir Feidhmiúcháin. Ní fhaigheann comhaltaí an Bhoird aon sochair iarfhostaíochta nó fhoirceanta. Tá feidhm ag socruithe caighdeánacha sochar scoir na hearnála
poiblí i leith an POF agus leis an mbeirt Stiúrthóir Feidhmeannach.
	Ba é seo a leanas an pacáiste Íocaíochta don Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin i 2018: bunphá bliantúil de €178,014, socruithe caighdeánacha maidir le sochair scoir san earnáil phríobháideach agus
carr comhlachta faoi réir sochair chomhchineáil (€12,375). ní bhfuair an POF aon íocaíocht a bhí bainteach le feidhmíocht in 2018.
e) 	

Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh faoi bhun na Tairsí Caipitlithe
Déantar caiteachas ar shócmhainní le costas aonair faoin tairseach caipitlithe de €2,500 a lua sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Coinnithe sa bhliain inar ceannaíodh iad.

8	

Scéim Sochair Scoir

a) 	Rinne an tAcht um Fhorbairt Tionscail (Forfás a Dhíscaoileadh ) 2014 (Uimh 13 de 2014) a achtaíodh ar an 16 Iúil 2014 foráil do dhíscaoileadh Fhorfás agus rinne sé foráil: do bhunú Fhiontraíocht Éireann
mar fhostóir dlíthiúil ar leith; Go bhforbródh Fiontraíocht Éireann a scéim féin sochar scoir ag nótáil di go ndeachaigh baill foirne de chuid Fhiontraíocht Éireann a bhí ina mbaill de scéimeanna Sochar
Scoir Forfás isteach i scéim nua Sochar Scoir Fhiontraíocht Éireann ar théarmaí aoisliúntais a bhí chomh fabhrach céanna leo siúd a bhí acu faoi scéim Sochar Scoir Forfás díreach roimh dháta an
aistrithe agus go mbeadh Fiontraíocht Éireann cuntasach as na Dliteanais Sochar Scoir a bhain leis sin. Glacann an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta freagracht dhlíthiúil as scéimeanna sochair scoir,
pinsin agus as iarfhoireann le sochair choinnithe de chuid Fhorfás atá ann fós. Tá Fiontraíocht Éireann freagrach as costais sochair scoir aon fhoireann a théann ar scor ó Fhiontraíocht Éireann tar éis an
31 Iúil 2014, faoin Acht um Fhorbairt Tionscail (Forfás a Dhíscaoileadh ) 2014.
Scéim

Na Baill Foirne atá Clúdaithe

Cineál

Fiontraíocht
Éireann

(a) Baill foirne a d'earcaigh Forfás mar a bhí suas go dtí 5 Aibreán 1995 a tháinig chun bheith inphinsin tar éis an dáta sin.

Sochar Sainithe Neamhchistithe
Ranníocach agus Neamhranníocach

(b) Baill foirne a d'earcaigh Forfás mar a bhí tar éis 5 Aibreán 1995.
(c) Líon beag ball foirne a bhí clúdaithe roimhe sin ag Scéimeanna FÁS / AnCo.
(d) Líon beag ball foirne a bhí clúdaithe roimhe sin ag Scéim Aoisliúntais Chuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustaim na Sionainne Teo.
(e) Líon beag ball foirne a bhí clúdaithe roimhe sin ag Scéimeanna na mBord Fiontar Contae agus Cathrach.
Iarfhoireann ÚFT agus iad siúd a d'earcaigh Forfás sna gráid chuí idir 1 Eanáir 1994 agus 5 Aibreán 1995

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

Iarfhoireann Eolas (seachas iad siúd a bhí clúdaithe ag scéim an t-iar-NBST thíos) agus iad siúd a d'earcaigh an t-iar-Fhorfás sna gráid chuí
idir 1 Eanáir 1994 agus 5 Aibreán 1995

Sochar Sainithe Neamhranníocach
Neamhchistithe

Líon beag ball foirne NBST mar a bhí a bhí ag fónamh ar 31/12/1987

Sochar Sainithe Ranníocach Neamhchistithe

Líon beag foirne ó Chomhairle Earraí na hÉireann a bhí fostaithe ar an 31 Lúnasa 1991

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

Foireann de chuid an Bhoird Tráchtála roimhe seo (seachas iad siúd atá clúdaithe ag scéim Chomhairle na nEarraí Éireannacha thuas) a bhí
ina bhfostaithe inphinsin ar 23 Iúil 1998

Sochar Sainithe Ranníocach
Neamhchistithe
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a.1) 	 Tá freagracht ar Fhiontraíocht Éireann chomh maith as costais sochar scoir ball foirne atá ina mbaill den Scéim Singil Seirbhíse Poiblí Sochar Scoir (Scéim Singil).
a.2) 	Faoin Acht um Bhearta Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009, aistríodh sócmhainní an dá scéim sochair scoir chistithe chuig an gCúlchiste Náisiúnta Pinsean ar an 31 Nollaig 2009. Tá na
scéimeanna sochair scoir a bhaineann leis an dá chiste seo fós i bhfeidhm do na baill atá páirteach iontu cheana gan tionchar ar shochair nó ar fhorálacha bainteacha do na baill sin. Cuirtear
ranníocaíochtaí an fhostóra agus an fhostaí i leith na scéimeanna seo ar ais chuig an Státchiste agus íocann Deontas an Oireachtais focheannteideal A7-1 costais sochar scoir ag scor anois.
b)

Nochtú Sochair Scoir faoin FRS 102

	Éilíonn an Caighdeán um Thuairisciú Airgeadais 102 (FRS 102) go bhfreagróidh ráitis airgeadais luach cóir na sócmhainní agus na ndliteanas ó oibleagáidí aoisliúntais an fhostóra agus aon chistiú
bainteach, agus go n-aithneofar na costais a bhaineann le sochair aoisliúntais a chur ar fáil sna tréimhsí cuntasaíochta ina ghnóthaíonn na fostaithe iad.
c) 	

Miondealú ar an Muirear Iomlán Sochar Scoir

Costais Seirbhíse
Ús ar Dhliteanais Scéimeanna Sochair Scoir
Ranníocaíochtaí Fostaithe

d) 	

2018
€’000

2017
€ ‘000

17,355
8,698
(2,409)
23,644

16,392
7,826
(2,129)
22,089

2018
€’000

2017
€ ‘000

26,053
(4,648)
21,405

24,218
(4,562)
19,656

Cistiú Glan Iarchurtha do Shochair Scoir sa bhliain

Cistiú In-aisghabhálta maidir le costas sochair scoir na bliana reatha
Cistiú chun sochair scoir a íoc
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e)

Oibleagáidí Sochar Scoir
a chuimsíonn:
Luach Reatha na nDliteanas ar Scéimeanna Sochair Scoir
Athrú i nDliteanais Scéimeanna Sochair Scoir
Luach Reatha oibleagáidí na scéimeanna ag tús na bliana
Costas Seirbhíse Reatha
Costais Úis
Íocaíochtaí do Phinsinéirí
Gnóthachain/(caillteanas) ó thaithí ar Oibleagáidí Sochar Scoir
Athrú ar na boinn tuisceana atá taobh thiar de luach reatha na nDliteanas sochair scoir faoi láthair
Luach reatha oibleagáidí na scéimeanna ag deireadh na bliana

2018
€’000

2017
€ ‘000

(446,440)

(448,144)

(446,440)

(448,144)

(448,144)
(17,355)
(8,698)
4,648
13,848
9,261
(446,440)

(413,332)
(16,392)
(7,826)
4,562
(15,210)
54
(448,144)

	Aithníonn Fiontraíocht Éireann mar shócmhainn suim a fhreagraíonn don dliteanas iarchurtha neamhchistithe do shochair scoir ar bhonn shraith fhoshuíomhanna a dhéantar cur síos orthu thíos agus ar
bhonn roinnt eachtraí a tharla roimh ré. Áirítear leis na heachtraí seo an bonn reachtúil atá ann do bhunú scéimeanna aoisliúntais, agus na polasaithe agus cleachtaithe atá i bhfeidhm faoi láthair maidir
leis an tseirbhís phoiblí a chistiú. Níl aon fhianaise ag Fiontraíocht Éireann nach leanfaidh an polasaí cistithe seo ar aghaidh ag cur cistithe ar fáil de réir an chleachtais reatha.
	Ba é €446.440m an tsócmhainn chistithe iarchurtha do shochair scoir ar an 31 Nollaig 2018. Tá cainníochtú an dliteanais bunaithe ar fhoshuíomhanna airgeadais atá leagtha amach i Nóta 8 (f). Déantar
na foshuíomhanna a úsáidtear, atá bunaithe ar chomhairle achtúireacht phroifisiúnta, a mholadh don Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta.
f) 	Bhí an luacháil a úsáideadh do nochtuithe FRS 102 bunaithe ar luacháil achtúireach iomlán ar an 31 Nollaig 2018. Ba iad seo a leanas na foshuíomhanna airgeadais a úsáideadh chun dliteanais scéime a
ríomh faoi FRS 102 ar an 31 Nollaig 2018:

Modh Luachála:
Ráta Lascaine
Méaduithe Tuarastail sa Todhchaí
Méaduithe Sochar Scoir sa Todhchaí
Ráta Úis

Aonad
Réamh-mheasta
2018

Aonad
Réamh-mheasta
2017

1.90%
3.25%
2.75%
1.75%

1.95%
3.40%
2.90%
1.90%

Meánionchas saoil ualaithe do na táblaí mortlaíochta a úsáideadh chun oibleagáidí sochair a dhearbhú ag:

g) 	

Aois an Bhaill 65 (Ionchas saoil i mblianta)

Fireann
Baineann

21.4
23.9

21.1
23.7

Aois an Bhaill 45 (ionchas saoil ag aois 65 i mblianta)

Fireann
Baineann

23.8
25.9

23.7
25.8

Sochair Scoir a Chistiú
Táthar ag súil leis gur €5.6m a bheidh sna híocaíochtaí d'oibleagáidí neamhchistithe in 2019.
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9	Gluaiseacht i Luach Shócmhainní Seasta
Nótaí

Dímheas Réadmhaoine, Gléasra agus Trealaimh
Gluaiseacht i Luach Cóir Chistí Caipiteal Síl agus Fiontair
Gluaiseacht i Luach Cóir Infheistíochtaí Luaite
Foráil do bhearnúchán i Luach na nInfheistíochtaí Neamhluaite
Laghdú ar Luach Infheistíochtaí - Díscríobh re: Cuideachtaí Leachtaithe/díscaoilte

16
17(a)
17(b)
17(c)
17(c)

2018
€’000

2017
€ ‘000

450
(16,652)
(1,706)
19,251
38
1,381

461
1,193
53
25,558
19
27,284

2018
€’000

2017
€ ‘000

521
(880)
(359)

676
(231)
445

2018 Brabús/
(Caillteanas) ar
Dhiúscairt
€’000

2017 Brabús/
(Caillteanas) ar
Dhiúscairt
€ ‘000

(4)
24,232
24,228

7
38,547
38,554

10	Gluaiseacht Luacha Iasachtaí Lamháltais Aonáin Sochair Phoiblí
Nótaí

Díscríbhinní don Bhliain
Gluaiseacht sa bhForáil in aghaidh Fiach Amhrasach don Bhliain

11	

18
18

Brabús ar dhiúscairt Shócmhainní Seasta (glan)

Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh
Sócmhainní Seasta Airgeadais

a) 	

Cuimsíonn an Brabús/(Caillteanas) ar dhiúscairt Réadmhaoine, Gléasra agus Trealaimh:
2017

2018

Réadmhaoin, Gléasra & Trealamh

Suim Ghlan Leabhair
€’000

Fáltais Díola €’000

Brabús/(Caillteanas)
ar Dhiúscairt
€’000

Suim Ghlan Leabhair
€’000

Fáltais Díola
€’000

Brabús/(Caillteanas)
ar Dhiúscairt
€’000

4
4

-

(4)
(4)

-

7
7

7
7
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b) 	

Cuimsíonn an Brabús ar dhiúscairt Sócmhainní Seasta Airgeadais:
2018

Sócmhainní Seasta Airgeadais:
Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair
Infheistíochtaí i Scaireanna - Luaite
Infheistíochtaí i Scaireanna - Neamhluaite

Costas Bunaidh
€’000

Soláthar Roimhe
seo do Lagú
€’000

Suim Ghlan
Leabhair
€ ‘000

Suim a Iompraíonn
Luach Cóir
€’000

Fáltais Díola
€’000

Brabús/
(Caillteanas) ar
Dhiúscairt glan
€’000

18,404
18,404

5,418
5,418

12,986
12,986

50,235
608
50,843

59,601
1,367
27,093
88,061

9,366
759
14,107
24,232

2017

Sócmhainní Seasta Airgeadais:
Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair
Infheistíochtaí i Scaireanna - Luaite
Infheistíochtaí i Scaireanna - Neamhluaite

Costas Bunaidh
€’000

Soláthar roimhe
seo do Lagú
€’000

Suim Ghlan
Leabhair
€ ‘000

Suim a Iompraíonn
Luach Cóir
€’000

Fáltais Díola
€’000

Brabús/
(Caillteanas) ar
Dhiúscairt glan
€’000

15,066
15,066

4,616
4,616

10,450
10,450

25,869
1,511
27,380

54,061
860
21,456
76,377

28,192
(651)
11,006
38,547

Choinnigh tríú páirtithe suimeanna de €0.382m (2017 - €1.410m) maidir le diúscairt infheistíochtaí in eascró thar ceann Fhiontraíocht Éireann ag dáta na tuairiscithe. De réir beartais cuntasaíochta
Fhiontraíocht Éireann, aithneofar na cistí seo nuair a gheobhaidh Fiontraíocht Éireann na cistí.
12	

Ranníocaíocht le/(ón) Státchiste
Baineann Ranníocaíocht leis an Státchiste le hIoncam Acmhainne Féin farasbairr thar an tsuim a cheadaigh an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta. Cuimsíonn Ioncam Acmhainne Féin fáltais ó
dhíol/fuascailt scaireanna, ioncam ó dhíbhinní, aisíocaíochtaí deontais, diúscairt trealaimh chaipiteal agus táillí gairmiúla. In 2018 thuill Fiontraíocht Éireann €98.069m Ioncam Acmhainne Féin. Fuair
Fiontraíocht Éireann cead ón Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta an tsuim seo a choimeád.

Fáltais Bhreise thar an méid a cheadaigh an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta
Ioncam Acmhainne Féin Caipiteal
Aisíoc de dheontas Oireachtais - Oifigí Fiontar Áitiúla
Aisíoc dheontais EGF nár úsáideadh - Oifigí Fiontar Áitiúla
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2018
€’000

2017
€ ‘000

131
131

(1,196)
91
1
(1,104)

13	

Cuntas Caipitil
2018
Nótaí
Iarmhéid Tosaigh
Glanghluaiseachtaí ar:
Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh
Infheistíochtaí i Scaireanna
Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair
Aistriú ón Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Coinnithe
Iarmhéid Deiridh

€’000

2017
€’000

€’000

16
17
17

€’000
414,021

438,160
(272)
(728)
25,139

(44)
(1,875)
8,281

24,139
438,160

6,362
444,522

Freagraíonn an Cuntas Caipitil d'airgead a dhéantar a infheistiú i Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh, lena n-áirítear: Talamh agus Foirgnimh, Mótarfheithiclí, Daingneáin agus Feistis, Scaireanna i
gcuideachtaí luaite agus neamhluaite agus infheistíochtaí i gCistí Caipiteal Síl agus Fiontair.

14

Cuntas Réamhíocaíochtaí Stáit
Nótaí
Iarmhéid Tosaigh
Deontais In-aisghabhála a íocadh do OFAnna
Aistriú go dtí an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Ioncaim Forchoimeádta
Cúlchistí i leith Iasachtaí Lamháltais Aonáin Sochair Phoiblí
Iarmhéid Deiridh

18

2018
€’000

2017
€ ‘000

11,664
3,849

12,188
3,459

(3,293)
12,220

(3,983)
11,664

Freagraíonn an Cuntas Réamhíocaíochtaí Stáit d'airgead a réamhíoctar le Fiontraíocht Éireann agus cuideachtaí cliaint BFC agus OFA trí bhíthin tacaíocht airgeadais inaisíoctha, a bhfuil fós gan íoc,
lúide foráil in aghaidh fiach amhrasach.

15	

Cánachas
Forálann Alt 227 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, do dhíolúine ó cháin ar ioncam chomhlachtaí stáit neamh-thráchtála seachas nuair atá an t-ús infhaighte faoi réir cháin ag an bhfoinse (msh.
DIRT). Déantar an glanmhéid d'ioncam den chineál sin a chur do shochar an Ráitis ar Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Coinnithe. Tá Fiontraíocht Éireann faoi dhliteanas cánacha fostóra in Éirinn
agus comhlíonann sí na hoibleagáidí siarchoinneálacha, tuairiscithe agus íocaíochta. I roinnt tíortha ina bhfuil sí ag feidhmiú, fuarthas dearbhú nach bhfuil cánacha fostaíochta áitiúla i bhfeidhm faoin alt
um Sheirbhísí Rialtais den chomhaontas cánach dúbailte cuí.
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16	

Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh

Feithiclí Mótair
€’000

Suitigh, Feistis,
Ríomhairí &
Saothar Ealaíne
€’000

Iomlán
€’000

29,493

244

4,790

34,527

248
(67)

-

162
(48)

410
(115)

Ar an 31 Nollaig 2018

29,674

244

4,904

34,822

Dímheas
Ar an 1 Eanáir 2018

28,592

181

4,497

33,270

264
(63)

35
-

151
(48)

450
(111)

28,793

216

4,600

33,609

Glanluach de réir na Leabhar
Ar an 31 Nollaig 2018

881

28

304

1,213

Ar an 31 Nollaig 2017

901

63

293

1,257

Costas
Ar an 1 Eanáir 2018
Suimeanna breise
Diúscairtí

Athrú don Bhliain
Diúscairtí
Ar an 31 Nollaig 2018
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Talamh, Foirgnimh
& Feabhsúcháin
Léasacha
€’000

17	

Sócmhainní Seasta Airgeadais
Déantar achoimre ar shuimeanna glanluacha shócmhainní airgeadais Fhiontraíocht Éireann thíos

Nótaí

2018
€’000

2017
€ ‘000

Sócmhainní Airgeadais ag an Luach Cóir
Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair
Infheistíochtaí i Scaireanna Luaite

17 (a)
17 (b)

295,199
2,916

286,918
1,103

Sócmhainní Airgeadais gur Ionstraimí Cothromais iad arna mheas ag Costas lúide bearnúchán
Infheistíochtaí i Scaireanna Neamhluaite

17 (c)

145,194

148,882

443,309

436,903

Sócmhainní Seasta Airgeadais Iomlán
a)	

Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair
Cuireann Fiontraíocht Éireann airgead ar fáil faoi Alt 6 den Acht um Fhorbairt Tionscail, 1995, le haghaidh Caipiteal Síl agus Fiontair chun cabhrú le fiontair leathnú amach agus gníomhaíochtaí nua a
fhorbairt nó chun nuálacha agus teicneolaíochtaí nua a thabhairt isteach. Déantar réamhíocaíochtaí Fhiontraíocht Éireann a aistriú chuig gnóthais infheistíochta agus déantar iad a comhcheangal le
cistiú ón earnáil phríobháideach. Déanann Bainisteoir Cistí gach ciste den chineál sin a bhainistiú.
Ba é an olltoradh buiséid don bhliain ná:

Suim ghlanluacha ag an Luach Cóir
Ar an 1 Eanáir
Suimeanna breise
Diúscairtí
Brabús/(Caillteanas) ar ghluaiseacht luach cóir i rith na bliana
Ar an 31 Nollaig

2018
€’000

2017
€ ‘000

286,918
41,864
(50,235)
16,652
295,199

261,779
52,201
(25,869)
(1,193)
286,918

Deimhníodh luach cóir na n-infheistíochtaí sna cistí Caipiteal Síl agus Fiontair ag úsáid meascán de theicnící cóirluacha a chuir na Bainisteoirí Cistí i bhfeidhm.
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b)	

Infheistíochtaí i Scaireanna Luaite
Is ionann Infheistíochtaí Liostaithe agus scaireanna cuideachtaí atá luaite i stocmhalartán aitheanta. Cinneadh luach cóir Infheistíochtaí Liostaithe trí thagairt do phraghas luaite margaidh ag an dáta
tuairiscithe. Ba é luach cóir na scaireanna liostaithe ar an 31 Nollaig 2018 ná €2.916m (2017 - €1.103m).

Suim ghlanluacha ag an Luach Cóir
Ar an 1 Eanáir
Scaireanna athaicmithe ó Neamhluaite go Luaite - Costas
Scaireanna athaicmithe ó Neamhluaite go Luaite - Bearnúchán
Suimeanna breise
Diúscairtí
Brabús/(Caillteanas) ar ghluaiseacht luach cóir i rith na bliana
Ar an 31 Nollaig

2018
€’000

2017
€ ‘000

1,103
825
(110)
(608)
1,706
2,916

2,667
(1,511)
(53)
1,103

Baineann an ghluaiseacht luacha cothroim in 2018 le brabús luacha cothroim ar scaireanna atá inár seilbh i VR Education Holdings PLC agus caillteanais luacha cothroim i scaireanna atá inár seilbh in Eqtec
PLC, Rapid7 Inc. agus Zutec Holdings AB.
c)	

Infheistíochtaí i Scaireanna Neamhluaite
Nótaí

2018
€’000

2017
€ ‘000

9

341,658
(825)
29,303
(18,404)
(11,408)

328,426
36,863
(15,066)
(8,565)

340,324

341,658

192,776
(110)
(5,418)
(11,369)
19,251

180,380
(4,616)
(8,546)
25,558

Ar an 31 Nollaig

195,130

192,776

Glanluach de réir na Leabhar
Ar an 31 Nollaig

145,194

148,882

Costas
Ar an 1 Eanáir
Scaireanna athaicmithe ó Neamhluaite go Luaite
Suimeanna breise
Diúscairtí
Díbhscríbhinní maidir le cuideachtaí leachtaithe/díscaoilte
Ar an 31 Nollaig
Foráil in aghaidh Bhearnúcháin sa Luach
Ar an 1 Eanáir
Scaireanna athaicmithe ó Neamhluaite go Luaite
Fuascailt Dhiúscairtí
Scaoileadh Díscríbhinní re: cuideachtaí leachtaithe/díscaoilte
Méadú sa bhforáil
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9

18	

Iasachtaí Lamháltais d'Aonáin Leasa Phoiblí
Déantar deontais in-aisíoctha a aicmiú mar iasachtaí lamháltais d'aonáin leasa phoiblí, sé sin iasachtaí a thugtar chun críocha cuspóirí an aonáin leasa phoiblí a chur chun cinn. Tá na deontais inaisghabhála a eisíonn Fiontraíocht Éireann agus na hOifigí Fiontair Áitiúil chuig cuideachtaí atá ina gcliaint neamh-inaisíoctha ar éileamh agus deonaítear iad ag ráta faoi bhun an ráta úis i réim ar an
margadh nó saor ó ús.
Bhí na hiasachtaí lamháltais seo a leanas ag Fiontraíocht Éireann ag deireadh na bliana

Tacaíocht In-aisíoctha
Airgeadais BCF/OFA
€’000

Tacaíocht
Airgeadais T&F &
Capiteal
€’000

Soláthar
d'Fhiacha
Amhrasacha
€’000

Iomlán
€’000

Iarmhéid tosaigh amhail ar an 1 Eanáir 2018

13,409

1,545

(3,290)

11,664

Deontais In-aisghabhála a íocadh do chuideachtaí
Deontais in-aisghabhála a fuarthas ó chuideachtaí
Díscríbhinní don bhliain
Foráil don bhliain

3,849
(3,026)
(440)
-

(626)
(81)
-

880

3,849
(3,652)
(521)
880

383

(707)

880

556

Iarmhéid deiridh amhail ar an 31 Nollaig 2018

13,792

838

(2,410)

12,220

Infhaighte laistigh de 12 mí
Infhaighte tar éis 12 mí

5,989
7,803

616
222

(2,410)
-

4,195
8,025

Méid Iomlán dlite

13,792

838

(2,410)

12,220

Gluaiseacht ghlan don bhliain

Tá an aisíocaíocht iomlán ó chomhlacht ar iasacht a eisíodh i 1986 san áireamh sna Deontais In-aisíoctha a fuarthas ó na comhlachtaí, is é sin suim de €0.626m . D'éirigh aisíoc an iasachta mar chuid
d'idirbheart struchtúrtha lenar ghabh diúscairt scaireanna sa chomhlacht chomh maith. Mar chuid den idirbheart seo thoiligh na páirtithe go léir ús iolraithe a d'éirigh as an gcomhaontú iasachta ó 1990
a tharscaoileadh go foirmeálta, arbh ionann cionroinn Fhiontraíocht Éireann agus €7.7m. Ní raibh an t-ús iolraithe seo aitheanta i ráitis airgeadais Fhiontraíocht Éireann, mar nár measadh go raibh sé
in-aisghabhála, bunaithe ar staid bhunúsach tráchtála an chomhlachta ó na 1990aidí luatha ar aghaidh.
19	Infháltais

Suimeanna atá dlite laistigh de bhliain amháin:
Féichiúnaithe Trádála
Réamhíocaíochtaí agus Ioncam Fabhraithe
Laghdaithe Phárolla
Féichiúnaithe Eile

2018
€’000

2017
€ ‘000

627
4,026
65
551

229
3,176
64
577

5,269

4,046

In Aibreán 2010, bhunaigh an tAire Airgeadais an Oifig Athbhreithnithe Creidmheasa (CRO) mar phróiseas athbhreithnithe simplí agus éifeachtach d'fhiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna),
do thrádálaithe aonair agus d'fhiontair feirme a dhiúltaigh bainc atá ag glacadh páirt sa scéim NAMA creidmheas a thabhairt dóibh, agus an polasaí creidmheasa a fhiosrú chun cabhrú leis an Aire
cinneadh a dhéanamh faoi gníomhaíochtaí a d'fhéadfadh a bheith riachtanach chun an sreabhadh creidmheasa a mhéadú. Tugann Fiontraíocht Éireann cóiríocht don Oifig Athbhreithnithe Creidmheasa
(CRO) agus aisghabhtar na costais ar fad ó na bainc rannpháirteacha. ,Bhí €0.164m (2017 - €0.160m) (cuimsithe le Féichiúnaithe Eile) dlite d'Fhiontraíocht Éireann do chaipiteal oibre sealadach ar an 31
Nollaig 2018.
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Suimeanna Iníoctha - Suimeanna atá dlite laistigh de bhliain amháin

Creidiúnaithe Tráchtála
Fabhruithe
Creidiúnaithe Tacaíochta Airgeadais
CBL Iníoctha
Seirbhísí Proifisiúnta a Choinníonn Siar Cáin atá Dlite
Ranníocaíocht don Státchiste
Réamhíocaíochtaí Conartha
Eile

21	

Ceangaltais

a)	

Léasanna Oibriúcháin

2018
€’000

2017
€‘000

811
4,206
136
36
166
131
3,132
5

928
3,953
1,959
83
188
91
2,455
5

8,623

9,662

	B'ionann na híocaíochtaí a rinneadh faoi léasanna oibriúcháin ar fhoirgnimh atá muirearaithe sna ráitis airgeadais is €6.800m (2017 - €6.534m). Beidh íocaíochtaí faoi léasanna oibriúcháin ar fhoirgnimh
arb ionann iad is €7.005m dlite in 2019. Is iad iomlán na n-íocaíochtaí léasa íosta don todhchaí faoi na léasanna oibriúcháin neamh-inchealaithe do gach ceann de na tréimhsí seo a leanas ná:

bliain amháin ar a mhoille
níos moille ná bliain amháin ach cúig bliana ar a mhoille
níos moille ná cúig bliana

b)	

2018
€’000

2017
€‘000

7,005
17,082
26,708
50,795

6,638
15,526
28,723
50,887

Ceangaltais Tacaíochta Airgeadais

	Meastar gur ionann is €481m (2017- €412m) na híocaíochtaí gur dócha go n-eascróidh siad amach anseo as tiomantais tacaíochta airgeadais a tiomnaíodh faoi scéimeanna éagsúla tacaíochta,
scéimeanna AE san áireamh.
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c)	

Cistí Caipiteal Síl agus Fiontair
Meastar go mbeidh €141m (2017 - €152m) d'íocaíochtaí ar dócha go n-eascróidh siad ó Chistí Caipiteal Síl agus Fiontair atá mar chuid de chomhaontuithe conartha éagsúla, le déanamh amach anseo.

d)

Ceangaltais Chaipitil
Ní dócha go n-eascróidh aon íocaíocht ábhartha amach anseo as ceangaltais tógála caipitil.

22	

Réadmhaoin

a)	

Talamh agus Foirgnimh Ruílse
Is le Fiontraíocht Éireann Talamh agus Foirgnimh sna háiteanna seo a leanas:

Suíomh
Áth Luain
Corcaigh
Dún Dealgan
Gaillimh
Glas Naíon
Sionainn
Sligeach
Port Láirge

Luach Glan Leabhair
amhail ar an 31.12.18
€’000

Luach Glan Leabhair
amhail ar an 31.12.17
€’000

10
10

10
10
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b)	

Réadmhaoin léasachta
Tógann Fiontraíocht Éireann oifigí ar léas ag na suíomhanna seo a leanas:

Dáta Éaga

Clásál Scoir

Ceannoifig - Baile Átha Cliath
An Pointe Thoir ( P4A)
An Pointe Thoir ( P4C)
Carrchlós Imeachtaí an Phointe Thoir

2031
2031
2019

2027
2027

Oifigí Réigiúnacha
Leitir Ceanainn
Trá Lí
An Pháirc Thiar - Sionainn

2019
2019
2028

Oifigí Thar Sáile
Amstardam
Austin
Béising
Beirlín
Bostún
An Bhruiséil
Chicago
Doha
Dubai
Dusseldorf
Hong Cong
Iostanbúl
Johannesburg
Londain
Lyon
Manchain
Milano
Mumbai
Munchen
Páras
São Paulo
Toronto

2021
2019
2019
2019
2024
2019
2021
2019
2021
2021
2019
2019
2021
2026
2019
2019
2024
2019
2019
2019
2021
2025

Préimh Bhliantúil
€’000

Suíomh
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1,423
1,423
75
30
49
430

2022
*
**
**

*
*

**
*

*

**

84
53
151
10
106
52
78
44
106
127
82
38
42
493
14
15
100
164
20
194
52
51

Trí mhodh mheabhráin thuisceana faigheann Fiontraíocht Éireann spás oifige ar cíos ón Roinn Gnóthaí Eachtracha & Trádála sna suíomhanna a liostáiltear thíos.

Dáta Éaga

Préimh Bhliantúil
€’000

Clásál Scoir

Suíomh
Búdaipeist
Nua-Eabhrac

10
**

677

Maidrid

118

Moscú

24

Prág

37

Riyadh
San Francisco

12
146

Súl

73

Shanghai

54

Singeapór

80

Stócólm

33

Sydney

82

Tóiceo

91

Vársá

62

Iomlán

*

Cuimsítear cíos íoctha maidir le foléasú spás oifige do ghníomhaireachtaí eile.

**

Cuimsítear cíos íoctha maidir le foléasú spás gorlainne do chuideachtaí cliaint.

7,005
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Páirtithe Gaolmhara - Nochtadh Idirbhearta

	Is ionann an príomhphearsanra bainistíochta Fiontraíocht Éireann agus an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, comhaltaí an Bhoird agus an dá stiúrthóir feidhmiúcháin. Ba é an luach saothair iomlán a
íocadh leis an bpríomhphearsanra bainistíochta ná €0.506m (2017 - €0.516m). Chun miondealú a fháil ar an luach saothair agus na sochair a íocadh le príomhphearsanra bainistíochta tagair le do thoil
do Nóta 7 (d).
	Ghlac Fiontraíocht Éireann le nósanna imeachta de réir na dtreoirlínte a d'eisigh an Roinn Airgeadais maidir le nochtadh na gComhaltaí Boird dá leasanna agus chloígh Fiontraíocht Éireann leis na
nósanna imeachta sin i rith na bliana.
	Cloígh comhaltaí Boird Fhiontraíocht Éireann le treoirlínte na Ranna Airgeadais a chlúdaíonn cúrsaí a bhaineann le leasa pearsanta. I ngnáthchúrsa an ghnó, is féidir le Fiontraíocht Éireann cead a
thabhairt do thacaíocht airgeadais agus infheistíochtaí fabhracha i scaireanna tosaíochta agus gnáthscaireanna agus do shocruithe conarthacha le gnóthais a bhfuil comhaltaí Boird Fhiontraíocht
Éireann fostaithe iontu nó go bhfuil leas acu iontu.
	Nuair a bhí baol coinbhleacht leasa ann, ní bhfuair comhaltaí Boird doiciméid ón mBord faoin idirbheart beartaithe agus níor ghlac na comhaltaí sin páirt nó níor fhreastail siad ar phléití faoi na hábhair
sin. Is féidir sceideal de na hidirbhearta seo a fháil ar iarratas.
	Tugtar mionchuntas thíos ar na ceaduithe agus íocaíochtaí maidir le Tacaíocht Airgeadais agus idirbhearta eile i rith na bliana a tugadh do chuideachtaí ina bhfuil comhaltaí den Bhord fostaithe nó go
bhfuil baint acu leo. Cuimsíonn sé seo scairsealbhaithe in institiúidí airgeadais a bhfuil leas acu i gCistí Caipiteal Síl agus Fiontair a bhfuil infheistíochtaí déanta ag Fiontraíocht Éireann iontu.
Déantar mionsonrú orthu seo mar a leanas:

Tacaíocht Airgeadais Formheasta
Tacaíocht Airgeadais Íoctha
Tacaíocht d'Institiúidí Taighde Formheasta
Tacaíocht d'Institiúidí Taighde Íoctha
Infheistíochtaí Síl agus Fiontair Formheasta
Infheistíochtaí Síl agus Fiontair Íoctha
Fáltais ó Infheistíochtaí Síl agus Fiontair
Íocaíochtaí do Sholáthróirí
Ioncam Eile Faighte

24	

Formheas na Ráiteas Airgeadais
Thug Bord Fhiontraíocht Éireann faomhadh do na ráitis airgeadais ar 8 Bealtaine 2019.
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2018
€’000

2017
€ ‘000

28,084
8,567
30,401
22,224
10,142
9,319
1,590
627

2,561
5,141
3,578
4,402
2,660
11,201
10,293
897
133

Líonra Oifigí Fhiontraíocht Éireann
Réigiún/Oifig

Guthán

Seoladh

CEANNOIFIG

Baile Átha Cliath

+(353 1) 727 2000

The Plaza, Páirc Ghnó an Phointe Thoir, Baile Áth Cliath 3, D03 E5R6

AN CEANNCHEATHRÚ
NÁISIÚNTA D'FHIONTRAÍOCHT
AGUS FORBAIRT RÉIGIÚNACH

Sionainn

+(353 61) 777 000

4500 Ascaill an Atlantaigh, an Páirc Thiar, Sionainn, Co. an Chláir, V14 Y177

BAILE ÁTHA CLIATH/
AN LÁR-OIRTHIR

Baile Átha Cliath

+(353 1) 727 2000

The Plaza, Páirc Ghnó an Phointe Thoir, Baile Áth Cliath 3, D03 E5R6

LÁR NA TÍRE

Áth Luain

+(353 90) 648 7100

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

OIRTHUAISCEART

Dún Dealgan

+(353 42) 935 4400

Páirc Tionscail Fhionnúrach, Dún Dealgan, Co. an Lú, A91 RYY1

IARTHUAISCEART

Sligeach

+(353 71) 915 9700

Páirc Ghnó Fhionasclainn, Sligeach, F91 VK3V

Leitir Ceanainn

+(353 74) 916 9800

CoLab, Bóthar an Chalafoirt, Leitir Ceanainn, Co. Dún na nGall, F92 CPX7

Sionainn

+(353 61) 777 000

4500 Ascaill an Atlantaigh, an Páirc Thiar, Sionainn, Co. an Chláir, V14 Y177

Trá Lí

+(353 66) 714 9394

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

Corcaigh

+(353 21) 480 0200

Industry House, Ascaill Rosa, Baile an Easpaig, Corcaigh, T12 WCH2

Port Láirge

+(353 51) 333 500

Páirc Tionscail Phort Láirge, Bóthar Chorcaigh, Port Láirge, X91 K46F

Gaillimh

+(353 91) 735 900

Páirc Ghnó Mervue, Gaillimh, H91 XE9N

Austin

+(1 512) 792 5499

Congress Ave, Suite 1750, Austin, TX 78701, SAM

Bostún

+(1 617) 292 3001

535 Boylston St, 5ú urlár, Bostún, 02116 MA, SAM

Chicago

+(1 312) 881 7331

455 N Cityfront Plaza Drive, NBC Tower, Suite 3030, Chicago, Illinois, SAM

Nua-Eabhrac

+(1 212) 371 3600

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

São Paulo

+ (55 11) 3149 7650

Alameda Santos, 787, conjunto 61, Cerqueira Cesar – São Paulo, CEP 01419-001, An Bhrasaíl

Silicon Valley

+ (1 650) 250-1231

Mountain View, 650 California street 7ú urlár, San Francisco, CA 94108, SAM

Toronto

+(1 416) 934 5033

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

LÍONRA RÉIGIÚNACH

LÁR IARTHAIR

DEISCEART/OIRDHEISCEART

IARTHAR
OIFIG THAR LEAR
CRÍOCHA MHEIRICEÁ &
CEANADA
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Líonra Oifigí Fhiontraíocht Éireann
Réigiún/Oifig
AN MEÁNOIRTHEAR,
AN AFRAIC & AN IND

LIMISTÉAR AN EURO

RA, NA TÍORTHA
NORDACHA, AN
RÚIS, COMHLATHAS
NA STÁT NEAMHSPLEÁCH, LÁR
& OIRTHEAR NA
HEORPA

RÉIGIÚN AN AIGÉIN
CHIÚIN AGUS NA
HÁISE

Guthán

Seoladh

Abu Dhabi

+(971 2) 495 8245

Ambasáid na hÉireann, Abu Dhabi, Road 19 off 32 Street, Al Bateen, PO Box 61581, Abu Dhabi, Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha

Doha

+(974 441) 01735

Oifig 825, 8ú urlár, Al Fardan Office Tower, West Bay, PO Box 31316, Doha, Catar

Dubai

+ (971 4) 3760 400

15ú Urlár, Office 15A, The H Hotel Office Tower, No. 1, Sheikh Zayed Road, PO Box 115425, Dubai, Aontas na nÉimíríochtaí Arabacha

Iostanbúl

+ (90 212) 809 1149

Süzer Plaza, Asker Ocagı Cad. No: 6 Daire: 2608 Kat: 26 34367, Sisli, Harbiye, Iostanbúl, An Tuirc

Johannesburg

+(27 87) 1600364

24 Fricker Road, Illovo, Sandton 2196, an Aifric Theas

Deilí Nua

+(91) 22 49055680

Commercial Section, Embassy of Ireland, C17 Malcha Marg, Chanakyapuri, Deilí Nua 110021, an Ind

Riyadh

+(966 1) 1 407 1570

c/o Embassy of Ireland, Diplomatic Area, PO Box 94349, Riyadh 11693, Ríocht na hAraibe Sádaí

Amstardam

+(31 20) 676 3141

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

An Bhruiséil

+(32 2) 673 9866

Sablon Tower 14ú urlár, Rue Joseph Stevens 7, Jozef Stevensstraat, Bruxelles 1000 Brussel, an Bheilg

Düsseldorf

+(49 211) 470 590

Derendorfer Allee 6, 40476 Düsseldorf, an Ghearmáin

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

Páras

+(33 1) 5343 1200

33 rue de Miromesnil, 75008 Paris, an Fhrainc

Búdaipeist

+(36 1) 301 4950

Bank Centre, Szabadság tér 7, 1054 Budapest, an Ungáir

Londain

+(44 207) 438 8700

2nd Floor, Shaftesbury House, 151 Shaftesbury Avenue, Londain, WC2H 8AL, RA

Manchain

Lowry House, 17 Marble Street, Manchain, M2 3AW, RA

Moscú

+(7 495) 937 5943

c/o Rannóg Tráchtála, Ambasáid na hÉireann, Grokholski Pereulok 5, 129010 Moscú, an Rúis

Prág

+(420 2) 5719 9621

Trziste 13, 118 00 Prág 1 Poblacht na Seice

Stócólm

+(46 8) 459 2160

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

Vársá

+(48 22) 583 1200

Mysia 5, 00-496 Vársá, An Pholainn

Béising

+(86 10) 8448 8080

c/o Commercial Section, Embassy of Ireland, C612A Office Building, Beijing Lufthansa Ctr., No. 50 Liangmaqiao Road, Chaoyang District, Béising
100125, an tSín

Hong Cong

+(852) 2845 1118

Room 504 (5/F), Tower 2 Lippo Centre, 89 Queensway, Admiralty, Hong Cong

Súl

+(82 2) 721 7250

Ireland House, 13ú urlár Leema B/D, 42 Jongro 1-Gil, Jongro-Ku, Súl 110-755, an Chóiré

Shanghai

+(86 21) 6010 1380

Commercial Section, Consulate General of Ireland, Suite 700A, West Tower, Shanghai Centre, 1376 Nanjing Road West, Shanghai 200040, an tSín

Singeapór

+(65 673) 32180

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

Sydney

+(61 2) 9273 8514

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

Tóiceo

+(81 3) 3263 0611

Ireland House, 2-10-7 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tóiceo, 102-0083, an tSeapáin
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