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Forbhreathnú an Chathaoirligh agus an POF
Tairiscint Luacha na hÉireann ag Leanúint
den Seachadadh

Frank Ryan
Cathaoirleach

Barry O'Leary
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Tá aird leanúnach á tabhairt ar thairiscint na hÉireann ag infheisteoirí agus corparáidigh an Domhain agus
torthaí láidre FDI in 2013 an cruthúnas atá air sin.
Is cinnte go raibh na torthaí seo ag tógáil ar na torthaí rathúla a baineadh amach le linn bhlianta deacra
na géarchéime airgeadais.
Chruthaigh cliant-chomhlachtaí GFT Éireann 13,367 post nua in 2013 agus glanmhéadú fostaíochta
7,071 atá ar na leibhéil is airde cruthaithe post le deich mbliana anuas. Is é
161,112 líon iomlán na ndaoine atá fostaithe ag cliant-chomhlachtaí GFT, an leibhéal is airde i stair GFT
Éireann. Bhí 164 infheistíocht ann, an méid is mó riamh agus 14% níos mó ná mar a bhí in 2012. Rinne 78
comhlacht nua infheistíocht in Éirinn den chéad uair in 2013, 18% níos mó ná mar a rinne in 2012.
Is é atá sa tairiscint luacha a chabhraigh linn na torthaí seo a sholáthar, tallann, taifead oibre, teicneolaíocht
agus cáin chorparáideach. Na ‘4 T’ i mBéarla. Bíonn an tairiscint seo ag síorathrú agus caithfidh sí ionchais
infheisteoirí, a bhíonn ag síorathrú chomh maith, a shásamh. I roinnt cásanna úsáideann infheisteoirí
isteach agus comhairleoirí lonnúcháin 15 chatagóir ar leith le tairiscintí tíortha aonair a scóráil ach is den
ríthábhacht na ceithre chroíghné atá liostaithe maidir le gach cinneadh infheistíochta.
Le linn 2013, bhain Éire tairbhe as na ceithre chroíbhuntáiste seo arís eile agus roghnaigh réimse
dinimiciúil comhlachtaí lonnú in Éirinn le cois comhlachtaí atá anseo cheana féin a bheith ag athrú agus
ag méadú a gcuid oibríochtaí.
Tharla an fheidhmíocht láidir i leith cruthú post i dtimpeallacht dhúshlánach eacnamaíochta san
Eoraip ach tá GFT ag druidim leis na spriocanna fostaíochta agus infheistíochta a shocraíomar inár
straitéis Horizon 2020 a bhaint amach (http://bit.ly/1c7eQLR). Is cuid bhunúsach den Phlean Gnímh
maidir le Poist atá á thiomáint ag an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta í feidhmíocht GFT i dtaca le
poist a chruthú.
Cé go bhfuil an-tábhacht leis an bhfostaíocht a chruthaítear i rith na bliana, tá tábhacht nach beag freisin
le cáilíocht na n-infheistíochtaí a mhealltar go hÉirinn. Go déanach in 2013, bhronn an tuarascáil ‘IBM 2013
Global Location Trends’ an chéad áit ar domhan ar Éirinn maidir le hinfheistíocht isteach de réir cáilíochta
agus luacha; an chéad áit san Eoraip ó thaobh líon na bpost infheistíochta per capita agus an dara háit ar
domhan ó thaobh líon na bpost infheistíochta per capita.
Ba chroíspreagthach sna treochtaí seo í tairiscint luacha leithleach na hÉireann do chomhlachtaí
domhanda. Dúshlán amháin, áfach, is ea iomaíochas costais a choinneáil i ngach earnáil ina bhfuil áit
lárnach láidir gnóthaithe ag Éirinn.
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Bhí roinnt buaicphointí suntasacha againn i réimse d’earnálacha in 2013. San earnáil TFC,
ghnóthaigh Éire go maith ó Qualcomm, Symantec, Hewlett Packard, McAfee, Huawei, Fireeye,
Microsoft, EMC, agus i dtaca leis na meáin dhigiteacha de, fuarthas infheistíocht ó Twitter,
Facebook, Yahoo, Trip Advisor, Airbnb agus Groupon.

Tá earnáil bheoga do ghnóthaí éiritheacha forbartha ag GFT fosta agus in 2013 bhí infheistíochtaí
ó Etsy, Zendesk, Quantcast, Squarespace agus Qualtrix.
Bhí infheistíochtaí eolaíochtaí beatha breá bríomhar freisin le linn 2013 agus i measc na
dtionscadal a gnóthaíodh d’Éirinn bhí Jazz Pharmaceuticals, Regeneron, Alexion agus
Aspen. Ghnóthaigh seirbhísí airgeadais GFT roinnt mhaith tionscadal d’Éirinn, Deutsche
Bank, OmniPay agus Zurich ina measc.

An Eoraip
D’ainneoin tábhacht ollmhór a bheith le hinfheistíocht ó SAM fós, tá an éagsúlacht gheografach
ríthábhachtach ó thaobh chuspóirí FDI na hÉireann de. Is sa chomhthéacs sin is cúis áthais é gur
roghnaigh a oiread sin comhlachtaí Eorpacha lonnú in Éirinn le linn 2013. Ina measc
seo bhí Novartis, Zurich, Sanofi agus Deutsche Bank.
Ba chúis ar leith áthais é infheistíocht na gcomhlachtaí Eorpacha seo nuair a chuirtear san áireamh
a laige a bhí geilleagar na hEorpa in 2013.
De réir mar atá daingniú pan-Eorpach ag mórchomhlachtaí ag leanúint ar aghaidh, áfach,
feiceann Éire deiseanna sna treochtaí seo agus tá Éire roghnaithe ag go leor comhlachtaí mar
ionad i gcomhair a ngníomhaíochtaí pan-Eorpacha.

Polasaí Réigiúnach
Tá GFT iomlán tiomanta do dháileadh leitheadach fhostaíocht FDI ar fud réigiúin na hÉireann agus
le linn 2013 gnóthaíodh tionscadail lena n-áirítear Nypro (Port Láirge), Sanofi (Port Láirge) Cook
Medical (Luimneach), Overstock (Sligeach), National Pen (Dún Dealgan), Alexion (Baile Átha Luain),
Vistakon (Luimneach), Regeneron (Luimneach) and Ebay (Dún Dealgan).
Bhí dúshlán ag baint le spriocanna réigiúnacha a shocraigh GFT faoi Horizon 2020 ach
leanann GFT de gach réigiún in Éirinn a chur chun cinn sa mhargadh idirnáisiúnta. Mar
shampla, déanann GFT margaíocht anois do réigiúin uile na hÉireann ar leithligh ar líne
agus oibríonn i bpáirt le páirtithe áitiúla leasmhara le tairiscint tharraingteach a chur i dtoll
a chéile do gach réigiún. Is de dhlúth is d’inneach cur chuige comhpháirtíochta le páirtithe
áitiúla leasmhara obair réigiúnach GFT.

Forbhreathnú an Chathaoirligh agus an POF
Ag tarraingt ar dheireadh na bliana bhí GFT, le tacaíocht ón Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta,
ag dul i mbun pleananna le háiseanna úrscothacha déantúsaíochta a thógáil i bPort Láirge agus i
mBaile Átha Luain agus spás oifige i Leitir Ceanainn le tarraingteacht na réigiún seo a chur níos
faide chun cinn. Ag deireadh 2013, d’aistrigh 55 comhlacht ó Fhorbairt na Sionainne go GFT
Éireann. Tá 5,072 duine fostaithe sna comhlachtaí seo agus anois is 166,184 líon bonnlíne
chliant-fhostaithe ÚFT.

Chun na torthaí atá leagtha amach sa tuarascáil bhliantúil seo a ghnóthú, braitheann GFT
ar ghréasán leitheadach páirtithe leasmhara sa chóras is leithne rialtais agus ar fud na
hearnála poiblí. Is mian linn aitheantas ar leith a thabhairt don Taoiseach, Enda Kenny TD;
an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta, Richard Bruton TD; An tAire Airgeadais, Michael
Noonan TD i measc daoine eile. Roinn siad uile a gcuid ama go fial le GFT maidir le turais
mhargaíochta thar lear.

Maoin

Oibríonn GFT i ndlúth-chomhpháirtíocht freisin leis an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus lena
ngréasán ambasáidí agus lenár gcomhghníomhaireachtaí Fiontraíocht Éireann, Fondúireacht Eolaíochta Éireann, Solas agus Forfás. Tugann GFT aitheantas fosta d’ionchur luachmhar ollscoileanna, Institiúidí Teicneolaíochta na hÉireann agus NAMA a oibríonn go rialta le
rannóg mhaoine GFT.

Chomh maith leis na ceithre T a luadh cheana, tá an mhaoin ag éirí i bhfad níos tábhachtaí mar
chuid de thairiscint luacha na hÉireann. D’fhéadfadh gur réitigh mhaoine an difear d’Éirinn idir
tionscadal a ghnóthú agus tionscadal a chailleadh. Dá thoradh seo, is gá do na páirtithe
leasmhara uile, idir phoiblí agus phríobháideach, leanúint den chomhoibriú lena chinntiú go
bhfuil go leor maoin oiriúnach ar fáil d’infheisteoirí isteach sna blianta atá romhainn.
D’ainneoin go bhfuil an mhaoin atá ar fáil de dhíth ar na comhlachtaí iad féin, cruthaíonn tógáil
maoine ar chúiseanna FDI buntáistí breise suntasacha eacnamaíochta, go háirithe do thionscal na
foirgníochta atá tar éis dul trí roinnt blianta deacra. Bhí glacadh tréan maoine in 2013 mar a bhí
tuartha i ráitis GFT 2012.

Straitéis GFT
Oibríonn GFT ar il-timthriallta, ag teacht i dtír ar dheiseanna gnó gearrthéarmacha chomh maith
le cinntí fadtéarmacha níos straitéisí a dhéanamh a chruthaíonn gnó thar thréimhsí níos faide. Tá
an fócas margaíochta domhanda againn dírithe ar spriocanna gearr-, meán- agus fadtéarmacha.
Is thar roinnt mhaith míonna a dhéanann cuid de na comhlachtaí cinneadh lonnú in Éirinn, ach i
gcásanna eile tógann sé suas le 20 bliain.
Cabhraíonn foirne margaíochta domhanda GFT le comhlachtaí a gcuid oibríochtaí a fhorbairt
agus a athrú. Go minic nuair a lonnaíonn comhlacht in Éirinn i mbliain ar leith, bíonn cuma eile ar
fad air deich mbliana ina dhiaidh sin. Féachann GFT leis an bpróiseas seo a thabhairt chun cinn trí
thacaíocht a thabhairt i leith nuashonrú teicneolaíochta, nuashonrú scileanna, feabhsúcháin
próiseas, T agus F agus éifeachtúlacht fuinnimh.
Croífhócas dár straitéis Horizon 2020 ab ea an aidhm seo claochlú comhlachtaí a thabhairt chun
cinn agus arís in 2013 bhain Éire agus na comhlachtaí a bhí páirteach leas as an obair seo.

Foireann agus Páirtithe Leasmhara:
Bhí rannpháirtíocht lárnach ag foireann GFT i ngnóthú thorthaí 2013 agus aithníonn an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus an Cathaoirleach é seo go tréan. Ba mhaith linn moladh ar leith
a thabhairt don fhoireann as a ngairmiúlacht, a dtiomantas agus a ndúthracht chun FDI a
bhuachan d’Éirinn.

Ba mhaith linn aitheantas a thabhairt chomh maith don tseirbhís a thug an t-iarChathaoirleach Liam O’Mahony do GFT agus dá Bhord agus d’obair an stiúrthóra Henry McGarvey
ar tháinig deireadh lena théarma ar an mBord le linn 2013.

Ionchas:
Mar a leagadh amach cheana, tá tairiscint na hÉireann ag leanúint de bheith tarraingteach
ag corparáidigh dhomhanda. Má táthar le tógáil ar rath 2013 agus na blianta roimhe sin,
áfach, is gá an tairiscint a athnuachan i gcónaí. Ní hionann agus cuid den tuairimíocht a
dhéantar, níl i gcúrsaí cánach ach cúis amháin atá le hinfheistíocht isteach na hÉireann.
Mar sin féin, is gá córas cánach corparáidí na hÉireann a choinneáil iomaíoch agus is é is
dóichí, agus borradh faoi iarrachtaí ar cháin chorparáideach a leasú, go mbeidh Éire ar na
tíortha is mó a bhainfidh tairbhe as an bpróiseas seo. Tá sé seo amhlaidh ar an ábhar go
bhfuil dlúth-ailíniú ag Éirinn idir substaint eacnamaíochta (fostaithe, infheistíocht chaipitil
srl) agus cáin, rud nach bhfuil i roinnt dlínsí eile.
Faoi dheireadh an bliana bhí treochtaí eacnamaíochta fós dúshlánach, san Eoraip go
háirithe. Mar sin féin, d’éirigh le hÉirinn teacht amach as clár iasachta na ‘triúrachta’ le linn
2013 agus ba chloch mhíle shuntasach eacnamaíochta í seo, san Eoraip agus níos faide i
gcéin araon.
Tá an timpeallacht eacnamaíochta dúshlánach fós ach tá GFT ag obair leo chun a gcion
láidir féin a dhéanamh i dtéarnamh eacnamaíochta na hÉireann. Leanfaidh GFT de
dheiseanna nua a lorg in 2014 i réimse earnálacha agus, trí dhíriú ar thuilleadh forbartha ar
thairiscint luacha na hÉireann, leanfar den fhás ar shreabhadh FDI chun na hÉireann.

Dála eagraíochtaí eile san earnáil phoiblí, ghnóthaigh foireann GFT d’Éirinn nuair a bhí acmhainní
faoi bhrú agus dúshláin eacnamaíochta romhainn i rith an ama. Dá ainneoin seo, is ambasadóirí
bródúla Éireannacha don tír fós iad foireann GFT sa bhaile agus thar lear.
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Staitisticí
Táscairí GFT Éireann

Tír Thionscnaimh Comhlachtaí ar Thug GFT Éireann Tacaíocht Dóibh 2013

Táscaire
Líon Iomlán Infheistíochtaí Faofa
Líon Tionscadal Úrnua
Líon Tionscadal Sínte
Líon Tionscadail Taighde, Forbartha agus Nuála
Infheistíocht i dTionscadail Taighde, Forbartha agus Nuála
% d’Infheistíochtaí Suite Taobh Amuigh de Bhaile Átha Cliath agus Corcaigh
% de Phoist Fhaofa Taobh Amuigh de Bhaile Átha Cliath agus Corcaigh
% de Phoist Fhaofa a bhfuil Tuarastail níos airde ná €35,000 leo
Meántuarastal sna hInfheistíochtaí Nua
Íocaíochtaí Bliantúla Cánach Corparáidí Cliant-Chomhlachtaí GFT
Caiteachas iomlán inmheánach ar T agus F

Luach 2013
164
78
59
27
€467m
30%
35%
76%
€45,770
€2.8bn*
€1.3bn*

Tír Thionscnaimh
Stáit Aontaithe
An Ghearmáin
An Ríocht Aontaithe
An Fhrainc
An Chuid Eile den Eoraip
An Chuid Eile den Domhan

Líon Comhlachtaí
577
99
99
48
123
152

Fostaíocht Iomlán*
118,367
10,496
6,259
5,177
8,561
12,252

1,098

161,112

Iomlán

Foinse: Suirbhé Fostaíochta Bliantúil Forfás 2013
Nóta: *Fostaithe lánaimseartha, páirtaimseartha agus sealadacha san áireamh.

Nóta: *Is do 2012 a thagraíonn sonraí Cánach Corparáidí agus T agus F

Fostaíocht Iomlán de réir Réigiúin i gComhlachtaí ar Thug GFT Éireann Tacaíocht Dóibh

Tionchar Eacnamaíochta Comhlachtaí lena dTacaíonn GFT Éireann
Gach Earnáil

2009

2010

2011

2012

% athrú
2011-2012

Díolacháin
104,633
Onnmhairí
100,923
Caiteachas Díreach
i nGeilleagar na hÉireann
17,803
Déanta de:
Costais párolla
7,442
Ábhair Éireannacha
1,602
Seirbhísí Éireannacha
8,760
Caiteachas Díreach
Mar % de Dhíolacháin
17%

108,843
104,897

119,280
115,231

125,026
120,834

4.8%
4.9%

17,783

19,748

20,818

5.4%

7,398
1,638
8,747

7,780
1,912
10,056

8,072
2,364
10,381

3.8%
23.6%
3.2%

16.3%

16.6%

16.7%

Foinse: Bunaithe ar an Suirbhé Bliantúil Gnó ar Thionchar Eacnamaíochta, arna chomhordú ag Forfás agus
arna riar ag Insight Statistical Consulting.
Nóta 1: Tá an suirbhé seo bunaithe ar chomhlachtaí déantúsaíochta agus seirbhísí trádáilte ar bhonn
idirnáisiúnta a bhfuil 10 bhfostaí nó níos mó acu (níl comhlachtaí rialáilte seirbhísí airgeadais san áireamh).
Nóta 2: Tá na torthaí bunaithe ar chomhlachtaí a d’fhreagair an suirbhé in 2013 (arna iomlánú le
neamhfhreagróirí a chur san áireamh). Féadann torthaí bheith éagsúil le meastacháin a rinneadh cheana as
siocair athbhreithnithe déanta ag na comhlachtaí agus difríochtaí i líon na bhfreagróirí ó thréimhse suirbhé
go chéile.
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Ceantar / Réigiún

2009

2010

2011

2012

2013

% athrú
2012/2013

Teorainn
Iar-Thuaisceart
Oir-Thuaisceart

5,261
3,098

5,113
2,899

5,318
2,977

5,199
3,271

5,159
3,799

-0.7%
+16.14%

Iarthar & Iarthar Láir
Iarthar
13,435
Iarthar Láir
8,221

13,877
7,974

15,730
8,160

16,447
8,690

17,343
8,936

+5.4%
+2.8%

Lár Tíre & Oirthear
Lár Tíre
4,804
Oirthear
67,183

4,499
68,183

4,564
71,723

4,829
75,804

4,812
80,152

-0.3%
+5.7%

Deisceart
Iar- Dheisceart
Oir- Dheisceart

24,044
13,087

25,461
12,945

26,435
11,932

27,818
11,983

28,992
11,919

+4.2%
-0.5%

GFT Éireann

139,133

140,951

146,839

154,041

161,112

+4.6%

Foinse: Suirbhé Bliantúil Fostaíochta Forfás 2013
Nóta: Fostaithe lánaimseartha, páirtaimseartha agus sealadacha san áireamh.

Fostaíocht i gCuideachtaí lena dTacaíonn GFT (IDA) 2013
2013
13,367

Poist Bhreise

Costas GFT Éireann in aghaidh an Phoist Choimeádta ag Buanphraghsanna
2013
2000- 2001- 2002- 2003- 2004- 2005- 2006- 20072006
GFT
ÉIREANN
(€)

Foinse: GFT Éireann 2013

2007

2008

2009

2010

2011

2012

13,531 13,527 13,103 14,450 14,581 14,516 13,541 12,608

Fostaíocht i gCuideachtaí lena dTacaíonn GFT Éireann
Fostaíocht iomlán
Lánaimseartha
Eile
Glanathrú san fhostaíocht iomlán
% Glanathú san fhostaíocht iomlán

2012
154,041
137,348
16,693
7,202
4.9%

2013
161,112
142,283
18,829
7,071
4.6%

Foinse: Suirbhé Bliantúil Fostaíochta Forfás 2013
Nóta: Áiríonn fostaíocht eile fostaithe páirtaimseartha, sealadacha, agus fostaithe ar chonradh gearrthéarmach.

Fostaíocht iomlán de réir earnála i gCuideachtaí lena dtacaíonn GFT Éireann.
Earnáil
2013 % Athrú
2012
2011
2010
2009
2012/2013
Táirgí Cógaisíochta
+2.9%
22,072 22,722
22,028
22,035
22,131
Trealamh Ríomhaireachta,
Leictreonach & Optúil
+6.2%
15,830 16,805
15,515
15,272
14,809
Leighis/Fiaclóireachta
Ionstraimí & Soláthairtí
+0.8%
24,477 24,673
23,618
22,459
22,839
Miotail & Innealtóireacht
+2.5%
10,867 11,145
10,416
10,468
10,721
Tionsclaíocht Ilghnéitheach 5,534
-4.8%
4,824
5,070
5,069
5,160
N/A
Seirbhísí (lena n-áirítear
Bogearraí)
+6.9%
75,725 80,943
70,193
65,557
63,099
Iomlán

139,133

140,951 146,839

154,041 161,112

+4.6%

Foinse: Suirbhé Bliantúil Fostaíochta Forfás 2013
Nóta: Áirítear ann fostaithe páirtaimseartha, sealadacha agus fostaithe ar chonradh gearrthéarmach.
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2013

Foinse: Suirbhé Bliantúil Fostaíochta Forfás 2013
Nóta: Déantar an costas in aghaidh an phoist chothaithe a ríomh trí chaiteachas deontais GFT
Éireann do gach cuideachta i dtréimhse an ríomha a chur san áireamh. Ní dhéantar ach poist a
cruthaíodh agus a cothaíodh le linn agus suas go dtí deireadh gach tréimhse seacht mbliana a
chur do shochar sna ríomhanna.

Rialachas Corparáideach
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Bord 2013
Feidhmíonn an Bord de réir na bprionsabal dea-chleachtais um rialachas corparáideach agus de réir
na dtreoirlínte atá leagtha amach sa Chód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit arna eisiúint ag
an Roinn Airgeadais, ina chuid gníomhaíochtaí féin agus san úsáid a bhaineann sé as coistí araon.
Tá sé freagrach as beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a chuid oibriúcháin a
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí Choistí Boird fócasaithe a fheidhmiú.
Is í an fhoireann bhainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an mbeartas a chur chun feidhme.
Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dtí na leibhéil atá
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil
shonraithe a mholadh don Rialtas.
De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí Boird GFT
Éireann Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí. I
gcomhréir leis an gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit, cloíonn go hiomlán le
treoirlínte an Rialtais i ndáil le pá Príomhoifigigh Feidhmiúcháin agus fostaithe Comhlachtaí Stáit
agus le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

MARY CAMPBELL
Stiúrthóir Bainistíochta, Deutsche Bank AG
Comhalta Boird, DB Services Centre Ltd

DERMOT CURRAN
Rúnaí Cúnta, An Rannóg Nuálaíochta agus Infheistíochta, An Roinn Post,
Fiontar agus Nuálaíochta

PAUL DUFFY
Leas-Uachtarán, Pfizer Global Supply (External Supply)
Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
Stiúrthóir, Cuideachtaí Éagsúla de chuid Pfizer

PETER CASSELLS
Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, OÉ Má Nuad, Co. Chill Dara
Stiúrthóir, DHR Communications
Cathaoirleach, An Grúpa Fógraíochta Alcóil, An Roinn Sláinte

*TINREAMH NA gCOMHALTAÍ BOIRD AG CRUINNITHE BOIRD IN 2013 (12 CHRUINNIÚ IN 2013)
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BARRY O'LEARY
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, GFT Éireann
Comhalta Boird, Forfás

ALAN GRAY
Cathaoirleach, London Economics
Comhpháirtí Bainistíochta, Indecon International Economic Consultants
Stiúrthóir, Tedcastle Oil Products
Stiúrthóir, Hillington Investments

LIONEL ALEXANDER
Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta
Hewlett-Packard (Manufacturing) Ltd.

Tinreamh
11 chruinniú
8 gcruinniú
11 chruinniú
10 gcruinniú
10 gcruinniú
11 chruinniú

HEATHER ANN MCSHARRY
Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Bhanc na hÉireann
Stiúrthóir, Ergonomic Solutions Ltd
Stiúrthóir, CRH
Stiúrthóir, Jazz Pharmaceuticals
Stiúrthóir, Greencore PLC

GERARD O'MAHONEY
Comhpháirtí Sinsearach, PWC
Stiúrthóir, People in Need,
Stiúrthóir, Sorceim

LIAM O'MAHONY
Cathaoirleach, GFT Éireann
Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
Stiúrthóir PM Group

Comhaltaí an Bhoird
Liam O'Mahony, Cathaoirleach
Lionel Alexander
Peter Cassells
Dermot Curran
Paul Duffy
Mary Campbell

HENRY MCGARVEY
Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd.
Stiúrthóir Grúpa Idirlín Dhún na nGall
Stiúrthóir Ceannasaí na Roinne Ríomhaireachta agus Cleachtais Chruthaithigh
Institiúid Teicneolaíochta Shligigh

Comhaltaí an Bhoird
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry
Barry O'Leary
Gerard O'Mahoney
Alan Gray

*10 gcruinniú Boird sceidealaithe & dhá chruinniú speisialta

Tinreamh
12 chruinniú
12 chruinniú
12 chruinniú
12 chruinniú
11 chruinniú

DEIRDRE LYONS
Rúnaí, GFT Éireann
D’éirigh Liam O’Mahony as mar Chathaoirleach ar 31 Nollaig 2013.
Ceapadh Frank Ryan mar Chathaoirleach ar 1 Eanáir 2014.
D'éirigh Henry McGarvey as mar Stiúrthóir ar 31 Nollaig 2013.

Coistí an Bhoird 2013
COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Cuidíonn sé agus tacaíonn sé leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus
cuntasaíochta a chomhlíonadh; déanann sé cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus
déanann sé measúnú agus rialú ar an bhfeidhm iniúchta inmheánaigh; déanann sé athbhreithniú ar phleanáil airgeadais agus ar an gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé
maoirseacht freisin ar chur chun feidhme bheartas riosca na heagraíochta lena n-áirítear
forbairt a chláir riosca agus monatóireacht ar shocruithe buiséadaithe agus baincéireachta.
COMHALTAÍ:
Heather Ann McSharry (Cath)
Paul Duffy
Gerard O’Mahoney
Dermot Curran
Peter Cassells
COISTE FORBARTHA BAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann sé athbhreithniú ar fheidhmíocht na foirne bainistíochta sinsearaí agus téann i mbun
pleanála don fhorbairt agus don chomharbas bainistíochta. Déanann an Coiste athbhreithniú
freisin ar luach saothair na bainistíochta sinsearaí
i gcomhthéacs threoirlínte an Rialtais.
COMHALTAÍ:
Liam O’Mahony (Cath)
Lionel Alexander
Barry O’Leary
Peter Cassells
Heather Ann McSharry
Gerard O’Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Déanann sé athbhreithniú ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na cumhachtaí
tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 milliún a fhaomhadh. Ní
raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2013 ó tharla gur chomhlíon an Bord a shainordú.
COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O’Leary
Alan Gray
Peter Cassells
COISTE RÉADMHAOINE
Déanann sé athbhreithniú ar bheartas i ndáil le maoiniú, soláthar, cothabháil agus diúscairt
réadmhaoine, déantar nósanna imeachta a fhaomhadh maidir le tairiscint agus bronnadh
conarthaí agus déantar caiteachas/díolachán suas le €5 mhilliún a fhaomhadh.
COMHALTAÍ:
Henry McGarvey (Cath)
Lionel Alexander
Barry O’Leary
Mary Campbell
Alan Gray
Peter Cassells
COISTE NIBRT
Déanann sé athbhreithniú ar dhul chun cinn i ndáil le tionscadal infheistíochta na
hInstitiúide Náisiúnta um Thaighde agus Oiliúint Bhithphróiseála (NIBRT) d’fhonn a
chinntiú go bhfuil sé á sheachadadh de réir na gcuspóirí agus na gcoinníollacha atá faofa
ag Bord GFT Éireann.
COMHALTAÍ:
Gerard O’Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharryHenry McGarvey
Heather Ann McSharry
Mary Campbell
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Rialachas Corparáideach
Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é GFT Éireann a bunaíodh faoi na hAchtanna um
Fhorbairt Tionscail 1986 – 2009. Feidhmíonn an Ghníomhaireacht i gcomhréir le forálacha na
nAchtanna agus faoi choimirce an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta, a bhfuil sé de chumhacht
aige nó aici cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha ginearálta
beartais a eisiúint/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.
Cé gurb iad na hAchtanna um Fhorbairt Tionscail an phríomhfhoinse rialachais chorparáidigh do
GFT Éireann, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil (náisiúnta
agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn GFT Éireann go bhfuil a chuid oibleagáidí comhlíonta
aige maidir leis na riachtanais seo ar fad. Tá na nósanna imeachta seo a leanas, ach go háirithe, i
bhfeidhm aici d’fhonn géilliúlacht do riachtanais shonracha a chinntiú:
1 RIACHTANAIS GHINEARÁLTA RIARACHÁIN AGUS BEARTAIS
Ar leibhéal náisiúnta, oibríonn GFT Éireann i gcomhar le hoifigigh na Roinne Post, Fiontar agus
Nuálaíochta agus oifigigh ó Ranna Rialtais agus Gníomhaireachtaí Stáit eile, chun a cuid
Cuspóirí a chur chun cinn agus a chinntiú go bhfuil riachtanais reachtúla, riaracháin agus
Aireachta/Rialtais á gcomhlíonadh. Ag leibhéal áitiúil, oibríonn an Ghníomhaireacht le hÚdaráis
Áitiúla, Forais Oideachais, Gníomhaireachtaí Stáit eile agus réimse leathan Eagraíochtaí
Áitiúla/Ionadaithe Poiblí chun an timpeallacht áitiúil atá riachtanach chun infheistíocht nua a
mhealladh a fhorbairt. Tá GFT Éireann ag leanúint de threoir beartais eisithe ag an Aire Fiontar,
Trádála agus Nuálaíochta an 18 Nollaig 2006 a chur chun feidhme, treoir ina sonraítear an méid
seo a leanas:
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2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT
Cloíonn GFT Éireann go hiomlán leis an gCód Cleachtais seo agus dearbhaítear a
géilliúlacht i ndáil leis na hAilt seo a leanas ach go háirithe:
Ailt 7 & 13: Arna gcomhlíonadh ag Cathaoirleach an Bhoird i litir ar leithligh tugtha don
Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta.
Ailt 13.1 & 13.1 (iii): Tá córas éifeachtach um rialú inmheánach airgeadais
á chothú agus á fheidhmiú ag an nGníomhaireacht (Ráiteas ar Rialú Inmheánach
Airgeadais,
leathanach 15).
Alt 13.1 (v): Tá beartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus na
bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh (Nótaí leis na Ráitis Airgeadais, Uimh.
10 Leathanach 21 agus Bord 2013, leathanach 8).
Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord GFT Éireann tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020.
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn pleanáil chorparáideach fhónta
a chinntiú, etc., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach
Airgeadais, leathanach 15 agus Bord 2013, leathanach 8).
Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil GFT Éireann riachtanais um beartas taistil
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

I mí na Nollag 2005, ghlac an Coimisiún Eorpach le Treoirlínte um Chúnamh Réigiúnach nua
don tréimhse 2007- 2013. Lena chois sin, táthar tar éis glacadh le Rialachán Blocdhíolúine don
chúnamh réigiúnach, rud a chiallaíonn gur féidir scéimeanna um chúnamh réigiúnach a
fheidhmiú gan cead a fháil roimh ré ón gCoimisiún Eorpach. D’fhonn cloí leis na riachtanas a
eascraíonn ó na Treoirlínte nua agus ón Rialachán Blocdhíolúine, táthar tar éis Rialacháin
Riaracháin nua maidir le scéimeanna um chúnamh réigiúnach don Fhorbairt Tionscail don
tréimhse 2007 go 2013 a chur i gcrích freisin.

Alt 19.2: Dearbhaíonn Cathaoirleach an Bhoird, sa litir ar leithligh tugtha don Aire Post,
Fiontar agus Nuálaíochta, go bhfuil GFT Éireann tar éis a cuid oibleagáidí
de réir an dlí cánach a chomhlíonadh.

Soláthraíonn GFT Éireann deontais taighde agus forbartha freisin i gcomhréir le Creatchlár an
Chomhphobail um Chúnamh Stáit do Thaighde agus Forbairt agus Nuálaíocht 2006.

3 RÁITEAS CLEACHTAIS SP-IT/04 NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHUR CHUIGE
CÁNACH MAIDIR LE LUACH SAOTHAIR DO CHOMHALTAÍ NA gCOISTÍ AGUS NA
mBORD STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn GFT Éireann leis an Ráiteas Cleachtais seo.

* Sínte ag AE go dtí 30 Meitheamh 2014.

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag GFT Éireann i gcomhréir leis an reachtaíocht a
rialaíonn feidhmiú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha i
bhfeidhm.

Rialachas Corparáideach
4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ TOGRAÍ
CAITEACHAIS CHAIPITIL
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag GFT Éireann i ndáil le Luacháil agus Bainistiú na
dTionscadal Caiteachais Chaipitil a eascraíonn ó chláir na nDeontas Caipitil nó Réadmhaoine. Tá
na prionsabail atá sonraithe sna Treoirlínte do Luacháil agus Bainistiú na dTograí Caiteachais
Chaipitil á gcomhlíonadh ag na nósanna imeachta seo.
5 Na hACHTANNA UM CHOMHIONANNAS FOSTAÍOCHTA, 1998 AGUS 2004
Tá an comhionannas mar thosaíocht bhunaidh do GFT. Tá clár oibre forásach comhionannais
agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar bhonn leanúnach. Tá
meas ag GFT Éireann ar an éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú mar fhostóir
comhionannais a spreagann ionchur an duine aonair agus a léiríonn meas ar dhifríochtaí. Chuige
seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de chuid GFT Éireann, ná
iarrthóir ar fhostaíocht in GFT Éireann, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile ar fhorais inscne,
stádais pósta, stádais teaghlaigh, gnéaschlaonta, creidimh, aoise, míchumais, cine, nó toisc gur
den lucht siúil iad nó ar aon fhorais eile nach mbaineann le dea-chleachtas fostaíochta. Baineann
sé seo le hearcaíocht, coinníollacha oibre agus deiseanna forbartha.
Tá GFT tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a fhorbairt don
fhoireann trí chéile.
6 AN tACHT UM SHÁBHÁILTEACHT, SLÁINTE AGUS LEAS AG AN OBAIR, 2005
Déanann an tAcht seo, a tháinig in áit fhorálacha an Achta um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas,
1988, comhdhlúthú agus nuashonrú ar an dlí atá ann faoi láthair. Leanann GFT Éireann le bearta
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus cuairteora
laistigh dá hoifigí a chosaint agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. Baineann
sé seo freisin leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.
7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag feidhmiú go héifeachtach in GFT Éireann agus is gné aitheanta
iad de struchtúr cumarsáide agus comhairleach na heagraíochta. Glacann an bhainistíocht agus
an fhoireann araon leis an gComhchoiste Comhairleach mar phróiseas dearfach. Ina theannta sin,
tá socrú breise comhpháirtíochta bunaithe leis na Ceardchumainn chun gníomhaíochtaí a
bhaineann le Comhaontú Náisiúnta Bhóthar Haddington a bhrú chun cinn.
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8 AN tACHT UM EITIC IN OIFIGÍ POIBLÍ, 1995 AGUS AN tACHT UM CHAIGHDEÁIN
IN OIFIGÍ POIBLÍ, 2001
I gcomhréir leis na hAchtanna anseo thuas, tá ráitis leasa a chloíonn le forálacha na
nAchtanna comhlánaithe ag Comhaltaí Boird agus comhaltaí foirne GFT Éireann a bhfuil
poist ainmnithe ina seilbh acu.
9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn GFT Éireann leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na hAchtanna
seo a sheoladh chuig an bhFeidhmeannas um Shaoráil Faisnéise, GFT Éireann, Teach Pháirc
Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2.
10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann GFT Éireann
prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil foirgneamh
oifige agus déantúsaíochta ina Páirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. Chomh maith leis sin,
tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ á gcomhlíonadh ag oifigí GFT Éireann sna réigiúin.
11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm an 2 Eanáir
1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta
Tráchtála) 2002.
Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill GFT d’fhorálacha an Achta sna gnéithe ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS LE SOLÁTHRAITHE
Tá GFT Éireann tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh,
riail a tháinig i bhfeidhm an 1 Iúil 2011.
Cinntíonn an fhoráil seo go ndéanfar íocaíochtaí le soláthraithe i ndáil le gach sonrasc bailí
faighte laistigh de 15 lá féilire.
Tuairiscíonn GFT Éireann ar bhonn ráithiúil sa chuid ‘Rialachas Corparáideach’ (Corporate
Governance) den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc Pras 15 lá.

Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais
AN GHNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE)
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire)
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2013 faoin Acht um Fhorbairt Tionscail 1993. Áirítear sna ráitis
airgeadais, a ullmhaíodh de réir na mbeartas cuntasaíochta dá dtagraítear iontu, na beartais
chuntasaíochta, an cuntas oibriúcháin, an clár comhardaithe, an ráiteas faoi shreabhadh airgid
agus na nótaí gaolmhara. Ullmhaíodh na ráitis airgeadais san fhoirm a forordaíodh faoi mhír 7
den chéad sceideal den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar leis go
coitianta in Éirinn.

TUAIRIM AR NA RÁITIS AIRGEADAIS
I mo thuairim, tugann na ráitis airgeadais, atáthar tar éis a ullmhú go cuí de réir an
chleachtais chuntasaíochta a nglactar leis go coitianta in Éirinn, tuairisc fhíor agus chothrom
ar staid ghnóthaí na Gníomhaireachta ar 31 Nollaig 2013 agus ar a hioncam
agus a caiteachas do 2013.

FREAGRACHTAÍ BHORD NA GNÍOMHAIREACHTA
Tá an Ghníomhaireacht freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú, a chinntiú go dtugann siad
tuairisc fhíor agus chothrom ar staid ghnóthaí na Gníomhaireachta agus ar a hioncam agus a
caiteachas, agus as rialtacht na n-idirbheart a chinntiú.

NITHE A dTUAIRISCÍM DE RÉIR EISCEACHTA ORTHU
Tuairiscím de réir eisceachta sna cásanna seo a leanas:
mura bhfuil an fhaisnéis agus na míniúcháin uile a theastaigh uaim do m’iniúchadh faighte
agam, nó

FREAGRACHTAÍ AN ARD-REACHTAIRE CUNTAS AGUS CISTE
Tá sé de fhreagracht orm iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis airgeadais agus tuairisciú orthu de
réir an dlí is infheidhme.

-

I mo thuairim, tá leabhair chuntais chuí coimeádta ag an nGníomhaireacht. Tá na ráitis
airgeadais ag réiteach leis na leabhair chuntais.

Cuirtear m’iniúchadh i gcrích le tagairt do na breithnithe speisialta a ghabhann le bainistiú
agus le feidhmiú comhlachtaí Stáit.
Déantar m’iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (An Ríocht Aontaithe
agus Éire) agus i gcomhlíonadh na gCaighdeán Eiticiúil d’Iniúchóirí de chuid an Bhoird um
Chleachtais Iniúchóireachta.
RAON AN INIÚCHTA AR NA RÁITIS AIRGEADAIS
Is éard atá i gceist le hiniúchadh ná fianaise a fháil faoi na suimeanna agus an nochtadh atá sna
ráitis airgeadais, fianaise ar leor í chun dearbhú réasúnach a thabhairt go bhfuil na ráitis
airgeadais saor ó aon mhíráiteas ábhartha, cibé an mar gheall ar chalaois nó earráid é.
Cuimsíonn sé sin measúnú ar
-

cibé an bhfuil na beartais chuntasaíochta feiliúnach do chúinsí na Gníomhaireachta,
agus an bhfuil siad curtha i bhfeidhm go comhsheasmhach agus nochta go himleor
réasúntacht na meastachán suntasach cuntasaíochta a rinneadh agus na ráitis
airgeadais á n-ullmhú, agus
cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais.

Féachaim, leis, le fianaise a fháil i gcúrsa an iniúchta ar rialtacht na n-idirbheart airgeadais. Ina
theannta sin, léim Tuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta ar mhaithe le haon
neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis
nó neamhréireachtaí dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim breithniú ar na himpleachtaí
do mo thuarascáil féin.
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má tugadh faoi deara i m’iniúchadh aon chás ábhartha nach raibh airgead á úsáid
chun na críche a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill na hidirbhearta do na
húdaráis a bhí á rialú, nó
mura bhfuil an fhaisnéis a thugtar i dtuarascáil bhliantúil na Gníomhaireachta
comhsheasmhach leis na ráitis airgeadais ghaolmhara, nó
mura léiríonn an ráiteas ar rialú inmheánach airgeadais géilliúlacht na
Gníomhaireachta don Chód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit, nó
sa chás gur léir dom gur ann do nithe ábhartha eile a bhaineann leis an mbealach
inar cuireadh gnó poiblí i gcrích.

CAITEACHAS GAN ÉIFEACHT
Tarraingím aird ar Nóta 10 (e) leis na ráitis airgeadais a thugann le fios gur thabhaigh an
Ghníomhaireacht caiteachas gan éifeacht de €1.3 milliún ar chíos agus ar chostais
ghaolmhara mar thoradh ar spás oifige neamháitithe in dhá fhoirgneamh a sannadh dó ó
Forfás le linn 2013.

Seamus McCarthy
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
24 Meitheamh 2014

Ráitis Airgeadais
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Ráiteas ar Fhreagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird
Bunaíodh an Ghníomhaireacht Forbartha Tionscail (GFT) ar 1 Eanáir 1994 mar ghníomhaireacht
de chuid Forfás (an bord beartais agus comhairle don fhorbairt thionsclaíoch in Éirinn) faoi
fhorálacha an Achta um Fhorbairt Tionscail, 1993.
Ceanglaíonn Mír 7(2) den Chéad Sceideal leis an Acht um Fhorbairt Tionscail, 1993 ar an
nGníomhaireacht gach cuntas cuí agus gnách i ndáil leis an airgead a fuarthas agus a caitheadh a
choinneáil, ina leithéid d’fhoirm agus a d’fhéadfadh an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta a
fhaomhadh le toiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Agus na cuntais sin á n-ullmhú,
ceanglaítear ar an mBord:
-

beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm ar bhonn
comhsheasmhach

-

breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama

-

na Ráitis Airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh ach amháin sa chás gur
míchuí a thoimhdiú go leanfaidh an Ghníomhaireacht i mbun feidhme

-

aon imeacht ábhartha ó na caighdeáin chuntasaíochta infheidhme a nochtadh agus
a mhíniú.

Tá an Bord freagrach as leabhair chuntais chuí a choinneáil a nochtann le cruinneas réasúnta ag
am ar bith staid airgeadais na Gníomhaireachta agus a chuireann ar a cumas a chinntiú go
gcloíonn na Ráitis Airgeadais le Mír 7(2) den Chéad Sceideal leis an Acht um Fhorbairt
Tionscail,1993. Tá an Bord freagrach freisin as sócmhainní uile na Gníomhaireachta a chosaint
agus dá réir sin as bearta réasúnta a dhéanamh de láimh chun calaois agus mírialtachtaí eile a
chosc agus a bhrath.

Thar ceann an Bhoird:

Frank Ryan
Cathaoirleach
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Barry O'Leary
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Heather Ann McSharry
Cathaoirleach
an Coiste Iniúchta, Airgeadais & Riosca

Ráiteas ar an Rialú Inmheánach Airgeadais
Thar ceann Bhord GFT, aithním ár bhfreagracht a chinntiú go gcoinníonn agus go bhfeidhmíonn
an Ghníomhaireacht córas éifeachtúil um rialú inmheánach airgeadais.
Ní féidir leis an gcóras ach deimhniú réasúnta seachas deimhniú lándearfa a thabhairt go bhfuil
sócmhainní cosanta, go bhfuil idirbhearta údaraithe agus taifeadta go cuí, agus go bhfuil earráidí
nó mírialtachtaí ábhartha coiscthe nó go n-aithneofaí iad in am tráthúil.
Tá bearta déanta ag an mBord chun a chinntiú go bhfuil timpeallacht rialaithe chuí i bhfeidhm trí:
- nósanna imeachta foirmiúla a bhunú trí mheán feidhmeanna coistí éagsúla chun
monatóireacht a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí agus chun sócmhainní na
heagraíochta a chosaint;
- freagrachtaí agus cumhachtaí bainistíochta a shainiú agus a dhoiciméadú go soiléir;
- cultúr láidir freagrachta a fhorbairt ar leibhéil uile na heagraíochta.
Tá próisis curtha ar bun ag an mBord freisin chun rioscaí gnó a aithint agus a mheas. Baintear é
seo amach ar roinnt bealaí lena n-áirítear:
- oibriú go dlúth leis an Rialtas agus le gníomhaireachtaí agus institiúidí éagsúla d’fhonn a
chinntiú go mbíonn tuiscint shoiléir ar chuspóirí GFT agus tacaíocht do straitéisí na
Gníomhaireachta chun na spriocanna sin a bhaint amach;
- athbhreithnithe rialta a dhéanamh ar phleananna straitéiseacha gearrthéarmacha agus
fadtéarmacha agus measúnú a dhéanamh ar na rioscaí i ndáil leis na pleananna sin a
thabhairt chun críche;
- spriocanna bliantúla agus níos fadtéarmaí a leagan síos do gach réimse dár ngnó á
leanúint ag tuairisciú rialta ar na torthaí a bhaintear amach;
- athbhreithnithe rialta a dhéanamh ar fhorbairtí agus ar straitéisí inár n-earnálacha gnó;
- nósanna imeachta agus forálacha fairsinge caighdeánacha a bhunú agus a fhorfheidhmiú faoina bhféadfaí cúnamh airgeadais a chur ar fáil do thionscadail, lena n-áirítear
forálacha ag éileamh aisíocaíochta mura gcomhlíonann an tionscadal na tiomantais atá
déanta ag an tionscnóir.
Tá an córas um rialú inmheánach airgeadais bunaithe ar chreatlach de bhainistíocht faisnéise
rialta, nósanna imeachta riaracháin lena n-áirítear leithscaradh dualgas, agus córas tarmligin agus
freagrachta. Áirítear ann ach go háirithe:
-
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córas buiséadta cuimsitheach le buiséad bliantúil a athbhreithníonn agus a
aontaíonn an Bord;
athbhreithnithe rialta déanta ag an mBord ar thuarascálacha airgeadais tréimhsiúla
agus bliantúla a léiríonn feidhmíocht airgeadais i gcomparáid le réamh-mheastacháin;
spriocanna a leagan síos chun feidhmíocht airgeadais agus eile a thomhas;
treoirlínte rialaithe um infheistíocht chaipitil sainithe go soiléir;
disciplíní foirmiúla um bainistíocht tionscadail.

Tá feidhm iniúchta inmheánaigh sheachfhoinsithe ag GFT, a thuairiscíonn díreach chuig
Coiste Iniúchóireachta, Airgeadais & Riosca an Bhoird. Tagann an coiste seo le chéile ar
bhonn ráithiúil ar a laghad chun athbhreithniú a dhéanamh ar thuarascálacha arna
n-ullmhú ag an rannóg Iniúchta Inmheánaigh agus ag rannóga eile. Coinníonn an Coiste
Iniúchóireachta, Airgeadais agus Riosca an Bord ar an eolas maidir le nithe atá pléite aige.
Feidhmíonn an fheidhm iniúchta inmheánaigh i gcomhréir leis an gCreat-Chód
Dea-Chleachtais atá leagtha amach sa Chód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit.
Cinneann an Coiste Iniúchta, Airgeadais & Riosca plean oibre rollach trí bliana um
Iniúchadh Inmheánach agus déantar athbhreithniú air ar bhonn bliantúil de réir mar is gá.
Tugann an plean oibre reatha aird ar réimsí riosca ionchais a aithnítear i gcleachtadh
measúnaithe riosca curtha i gcrích ag an mbainistíocht agus athbhreithnithe ag an gCoiste
Iniúchta, Airgeadais & Riosca agus ag an mBord.
Soláthraíonn an tIniúchóir Inmheánach tuarascálacha ráithiúla don Choiste ar thascanna
atá curtha i gcrích. Tarraingíonn na tuarascálacha seo aird ar easnaimh nó laigí, más ann
dóibh, sa chóras um rialú inmheánach airgeadais agus ar na bearta ceartaitheacha molta ar
cheart iad a chur i bhfeidhm nuair is gá.
Bíonn monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird ar éifeachtacht an chórais um rialú
inmheánach airgeadais faoi thionchar ag obair an Iniúchóra Inmheánaigh, ag obair an
Choiste Iniúchta, Airgeadais & Riosca, a dhéanann maoirseacht ar obair an Iniúchóra
inmheánaigh, agus ag obair na mbainisteoirí feidhmiúcháin laistigh de GFT Éireann atá
freagrach as forbairt agus cothabháil an chreata um rialú airgeadais.
Dearbhaím, maidir leis an mbliain dar críoch 31 Nollaig 2013, go ndearna an Bord
athbhreithniú ar an gcóras um rialú inmheánach airgeadais.

Sínithe thar ceann an Bhoird

Frank Ryan
Cathaoirleach
4 Meitheamh 2014

Beartais Chuntasaíochta
1 Bunús Cuntasaíochta
(a) Ráitis Airgeadais
(i) Táthar tar éis na Ráitis Airgeadais a ullmhú i gcomhréir leis an gcoinbhinsiún costais
stairiúil san fhoirm atá faofa ag an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus iad ainmnithe in euro.
(ii) Ullmhaítear na Ráitis Airgeadais ar bhonn fabhraithe, seachas nuair a shonraítear sin
sna Beartais Chuntasaíochta.
(iii) Maireann an bhliain airgeadais ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig.
(iv) Glactar le Caighdeáin Tuairiscithe Airgeadais arna moladh ag na comhlachtaí
cuntasaíochta aitheanta de réir mar a bhíonn feidhm leo.
(b) Cuimsíonn Sócmhainní Seasta Inláimhsithe:
(i) Talamh a choimeádtar chun críocha na forbartha tionsclaíche.
(ii) Oibreacha forbartha suímh.
(iii) Foirgnimh thionsclaíocha léasaithe le tionóntaí lena n-áirítear foirgnimh i mbun
díolacháin sa chás nach raibh an teideal gafa ag deireadh na bliana.
(iv) Réadmhaoin fholamh atá ar fáil do chur chun cinn tionsclaíoch nó i mbun
díolacháin sa chás nach raibh an teideal gafa ag deireadh na bliana.
(v) Sócmhainní Seasta eile lena n-áirítear trealamh ríomhaireachta agus oifige, agus
fearais agus feistis.
(c) Cuimsíonn Sócmhainní Teileachumarsáide:
Is ionann Sócmhainní Teileachumarsáide agus ceart úsáide dochealaithe sciar sainithe
de líonra teileachumarsáide domhanda go ceann tréimhse 25 bliain ó 2000.
(d) Cuimsíonn Cuntais Infhála suimeanna dlite i ndáil le:
(i) Réadmhaoin díolta ar bhonn iarchurtha. Gearrtar ús ar na suimeanna seo ag Rátaí
Iasachtaí an Státchiste arna moladh ag an Roinn Airgeadais nó ag an Ráta Tagartha
Lascaine AE de réir mar is infheidhme.
(ii) Cíosanna dlite faoi théarmaí na gcomhaontuithe léasa, do thréimhsí suas le 35
bliain, déanta idir an Ghníomhaireacht agus tionóntaí, muirir le haghaidh úsáid na
dtailte neamhfhorbartha agus muirir chothabhála eastáit gearrtha ar thionóntaí.
(iii) Táillí ó roghanna ceannaigh tugtha ar réadmhaoin GFT, éarlaisí íoctha ag GFT chun
réadmhaoin a cheannach sa chás nach bhfuiltear tar éis an teideal a thabhairt don
Ghníomhaireacht ag 31 Nollaig, agus soláthar seirbhísí eile.
(iv) Suimeanna dlite i ndáil le diúscairt nó léasú sócmhainní teileachumarsáide.
(v) Suimeanna dlite i ndáil le comhshocruithe.
(vi) Suimeanna dlite i ndáil le hiasachtaí tugtha ar aghaidh agus ús ina leith.
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(e) Cuimsíonn suimeanna íoctha suimeanna iníoctha i ndáil le:
(i) Creidiúnaithe.
(ii) Deontais atá aibithe lena n-íoc.
(iii) Éarlaisí do dhíolacháin neamhchríochnaithe
(f) Cuimsíonn forálacha do dhliteanais agus do mhuirir:
(i) Suimeanna soláthartha i ndáil le costais fhéideartha maidir le foráil trochluithe léasanna oibriúcháin.
(ii) Suimeanna soláthartha nuair a mheastar go sáróidh na costais todhchaí ag
éirí as léasanna oibriúcháin na suimeanna in-aisghabhála ó fholéasaithe.
(g) Tá Ioncam agus Caiteachas maidir le hidirbhearta Réadmhaoine Tionsclaíche
leagtha amach i nóta 23 leis na Ráitis Airgeadais trí mheán meamraim.
2 Aithint Ioncaim
Léiríonn ioncam ó dheontais an Oireachtais, ó aisíocaíochtaí deontas, ón gCiste
Náisiúnta Oiliúna, ó Chiste Sóisialta na hEorpa agus ó Chiste Forbartha Réigiúnaí na
hEorpa seachas iad siúd dá dtagraítear in (5) thíos, an t-airgead iarbhír a fuarthas.
3 Réadmhaoin Thionsclaíoch
Readmhaoin Thionsclaíoch atá san áireamh i sócmhainní seasta inláimhsithe, táthar
tar éis í a fháil, a fhorbairt nó a thógáil chun críocha cuidiú le cur chun cinn agus
forbairt na tionsclaíochta agus ní mheastar gur réadmhaoin infheistíochta atá iontu,
ach gnáthshócmhainní seasta.
4 Suimeanna Anonn, Dímheas agus Forálacha le haghaidh Bearnaithe
(a) Cuimsíonn na suimeanna anonn le haghaidh sócmhainní seasta inláimhsithe,
seachas talamh, agus sócmhainní teileachumarsáide:
An costas stairiúil lúide dímheas carntha agus lúide foráil um bearnú na
sócmhainní, nuair is infheidhme, chun iarracht a dhéanamh a chinntiú nach
sáraíonn luach na sócmhainní anonn sna Ráitis Airgeadais a gcuid suimeanna
in-aisghabhála measta.
(b) Cuimsíonn na suimeanna anonn le haghaidh Talún agus Infheistíochtaí: An
costas stairiúil lúide foráil le haghaidh bhearnú na sócmhainní, nuair is
infheidhme, chun iarracht a dhéanamh a chinntiú nach sáraíonn luach na
sócmhainní anonn sna Ráitis Airgeadais a gcuid suimeanna in-aisghabhála
measta.

Beartais Chuntasaíochta (Ar lean)
(c) Ríomhtar dímheas d’fhonn díscríobh a dhéanamh ar chostais na sócmhainní lúide, áit a
bhfuil sin infheidhmithe, aon fhoráil bhearnaithe thar an saolré úsáideach a mheastar a
bheith fanta acu. Níl aon fhoráil le haghaidh dímheasa déanta i ndáil le talamh nó
infheistíochtaí.
(d) D’fhéadfaí forálacha le haghaidh lagú a dhéanamh i ndiaidh athbhreithnithe ar na
sócmhainní seasta agus na sócmhainní teileachumarsáide arna gcur i gcrích ag oifigigh
de chuid GFT Éireann nó ag luachálaithe neamhspleácha, mar is cuí, má léiríonn
imeachtaí nó athruithe i gcúinsí nó i ndálaí eacnamaíocha go mb’fhéidir nach mbeidh
méid anonn na sócmhainní in-aisghabhála go hiomlán. Aithneofar aon fhorálacha dá
leithéid sa Chuntas Oibriúcháin sa bhliain ina ndéantar iad.
I gcás ina léiríonn athbhreithniú níos déanaí nach ann níos mó do na cúinsí as ar
eascair foráil le haghaidh bearnú nó go bhfuil athrú ábhartha tagtha orthu, déanfar an
fhoráil charntha le haghaidh bearnú a laghdú dá réir.
(e) Áirítear ar an gcostas i ndáil le talamh, forbairt suímh agus réadmhaoin thionsclaíoch
cionroinnt na gcostas riaracháin a ghabhann le gnóthú nó forbairt na sócmhainní.
5 Ioncam Iarchurtha
Glactar le deontais ó Chiste Forbartha Réigiúnaí na hEorpa a fuarthas i ndáil le ceannach nó
forbairt sócmhainní seasta mar chreidmheas iarchurtha agus déantar iad a amúchadh sa
chuntas oibriúcháin ar bhonn bliantúil thar saolré úsáideach na sócmhainní lena mbaineann siad.
6 Cuntasaíocht do Dhrochfhiacha agus d’Fhiacha Amhrasta
Déantar drochfhiacha aitheanta a dhíscríobh agus déantar foráil d’aon mhéid a bhfuil
amhras ann go mbaileofar é.
7 Deontais Iníoctha
Fabhraítear deontais sna Ráitis Airgeadais nuair a chloíonn an deonaí le coinníollacha
ordaithe.
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8 Airgeadra Coigríche
Aistrítear sócmhainní agus dliteanais a ainmnítear in airgeadra coigríche ag na rátaí
malairte atá i bhfeidhm ag dáta an Chláir Chomhardaithe. Aistrítear ioncaim agus
costais ag na rátaí malairte atá i bhfeidhm ag dátaí na n-idirbheart bunúsach.
Déileáiltear sa Chuntas Oibriúcháin le brabúis agus caillteanais ag eascairt ó aistrithe
airgeadra coigríche agus ar imréiteach na suimeanna infhála agus iníoctha in
airgeadra coigríche.
9 Léasanna Oibriúcháin
Déileáiltear sna Ráitis Airgeadais leis na cíosanna faoi léasanna oibriúcháin de réir mar
a bhíonn siad dlite. I gcás réadmhaoin thionsclaíoch atá ar fáil lena cur chun cinn
déanann an Ghníomhaireacht foráil, nuair is infheidhme, le haghaidh íocaíochtaí
cíosa na todhchaí.
10 Caipiteal
Léiríonn caipiteal cistí a úsáidtear le haghaidh ceannach agus forbairt réadmhaoin
thionsclaíoch, ceannach sócmhainní seasta agus sócmhainní teileachumarsáide eile
agus aird á tabhairt ar dhiúscairtí, ar mhuirir dhímheasa agus, nuair is infheidhme, ar
fhorálacha le haghaidh bearnaithe sna suimeanna anonn.
11 Aoisliúntas
Tá foireann uile GFT Éireann ina bhfostaithe de chuid Forfás agus iad tugtha ar iasacht
don Ghníomhaireacht ag Forfás. Ceanglaíonn an reachtaíocht ar Forfás scéimeanna
pinsin a ullmhú agus a riar d’fhonn teidlíochtaí pinsin a bhronnadh ar a chomhaltaí
foirne, lena n-áirítear an fhoireann ar iasacht ag GFT.
Tá Forfás freagrach freisin as riachtanais tuairiscithe pinsean, lena n-áirítear iad siúd
atá leagtha amach faoi FRS 17. Déantar costais luathscoir dheonaigh arna n-íoc go
díreach ag GFT Éagus na ranníocaíochtaí pinsin uile arna n-asbhaint ón bhfoireann a
áireamh sa Chuntas Oibriúcháin sa tréimhse ina n-eascraíonn siad.
Ar 19 Nollaig 2013 foilsíodh an Bille um Fhorbairt Tionscail (Forfás a Dhíscaoileadh),
agus táthar ag súil go ndéanfar é a achtú sa Tríú Ráithe de 2014. Déanann an Bille
foráil do dhíscaoileadh Forfás agus (i) do bhunú GFT Éireann mar fhostóir dlíthiúil ar
leith (ii) go mbunódh GFT scéim aoisliúntais (iii) go mbeadh foireann GFT féin ina
mbaill den scéim agus (iv) go mbeadh GFT ag déanamh cuntasaíochta do, Dhliteanais ghaolmhara Pinsin faoi FRS 17. Beidh freagracht dhlíthiúil ar an Roinn Post,
Fiontar agus Nuálaíochta i leith na Scéimeanna Pinsin atá ann faoi láthair, pinsinéirí
agus iarbhaill foirne le sochair choinnithe.
12 Ranníocaíochtaí leis an Státchiste
Tugtar cuntas ar ranníocaíochtaí leis an Státchiste ar bhunús íocaíochtaí a dhéantar sa
bhliain.

Cuntas Oibriúcháin

Don Bhliain Dar Críoch 31 Nollaig 2013
2013
€'000

2012
€'000

1
2
3

126,360
3,000
38

131,822
3,000
461

4
6

2,444
1,674
(14)
2,516
4,441

983
3,132
2,079
1,129
3,492

140,459

146,098

Nótaí
Ioncam
Deontais Oireachtais
An Ciste Oiliúna Náisiúnta
AE – Clár INTERREG 111A
Clár Taighde, Teicneolaíochta agus Nuálaíochta (TTN) don
Tionscal arna Chomh-mhaoiniú ag an AE agus an Státchiste
Aisíocaíochtaí Deontas
Ioncam Cíosa
Lúide Ioncam Cíosa a fuarthas ó Chliaint Fhiontraíocht Éireann
Ioncam Eile
Brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní

Caiteachas
Deontais Iníoctha
Costais Chur chun Cinn, Riaracháin agus Ghinearálta
Muirir i leith Foirgnimh Thionsclaíocha
Muirir um Dhímheas agus um Bearnú

(Easnamh) Oibriúcháin don Bhliain
Ranníocaíocht leis an Státchiste
Iarmhéid ag 1 Eanáir
Aistriú ó Chaipiteal
Iarmhéid ag deireadh na Bliana

7
8

9
10 (a)
11
12

13
14

87,951
40,783
4,670
13,802

89,275
38,500
13,163
25,484

147,206

166,422

(6,747)
(12,456)
15,985

(20,324)
(223)
(19,020)
27,111

(3,218)

(12,456)

Baineann na suimeanna a thaispeántar faoi Ioncam agus Caiteachas le gníomhaíochtaí leanúnacha.
Níl aon ghnóthachain ná caillteanais aitheanta, seachas iad sin a ndéileáiltear leo sa Chuntas Oibriúcháin.
Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo iad an Bunús Cuntasaíochta, na Beartais Chuntasaíochta, an Ráiteas faoi
Shreabhadh Airgid agus Nótaí 1 go 27.

Frank Ryan
Cathaoirleach

Mar a bhí ar 31ú Nollaig 2013
Nótaí

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe
Réadmhaoin Thionsclaíoch
Sócmhainní Seasta Eile

2013
€'000

2012
€'000

15
16

Sócmhainní Doláimhsithe
Sócmhainní Teileachumarsáide

99,928
531
100,459

116,117
327
116,444

17

-

-

100,459

116,444

18

10,672
21,524
32,196

9,747
17,271
27,018

19

(5,659)

(3,057)

26,537

23,961

Iomlán na Sócmhainní Inláimhsithe agus Doláimhsithe
Sócmhainní Reatha
Cuntais Infhála
Airgead Tirim sa Bhanc agus ar láimh
Dliteanais Reatha
Cuntais Iníoctha
Glansócmhainní Reatha
Infháltais Fhadtéarmacha
Cuntais Infhála: suimeanna a bheidh dlite
tar éis níos mó ná bliain amháin

18

164

150

Iníocaíochtaí Fadtéarmacha:
Cuntais Iníoctha: suim a bheidh dlite
tar éis níos mó ná bliain amháin

19

-

(2,905)

Forálacha
Forálacha le haghaidh Dliteanas agus Muirear

20

(29,919)

(33,624)

3

-

(38)

97,241

103,988

100,459
(3,218)

116,444
(12,456)

97,241

103,988

Ioncam Iarchurtha
Clár INTERREG 111A AE
Glansócmhainní
In ionannas:
Caipiteal
Cuntas Oibriúcháin

14

Thar ceann an Bhoird:

Thar ceann an Bhoird:
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Clár Comhardaithe

Barry O'Leary
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Heather Ann McSharry
Cathaoirleach
an Coiste Iniúchta, Airgeadais & Riosca

Frank Ryan
Cathaoirleach

Barry O'Leary
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Heather Ann McSharry
Cathaoirleach
an Coiste Iniúchta, Airgeadais & Riosca

Ráiteas Faoi Shreabhadh
Airgid

Don Bhliain Dar Críoch 31 Nollaig 2013
2013
€'000

2012
€'000

(6,747)

(20,324)

12

13,503

25,012

12
3
10 (a)
8
7

299
(38)
(17)
(4,441)
(224)

472
(461)
(24)
(3,492)
(403)

(925)

153

2,602
(3,705)

2,653
(199)

(14)

230

(2,905)

(19,861)

Glan (Eis-sreabhadh) Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

(2,612)

(16,244)

Ráiteas Faoi Shreabhadh Airgid
Glan (Eis-sreabhadh) Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin
Ranníocaíocht leis an Státchiste
Torthaí ar Infheistíocht agus Seirbhísiú Airgeadais

13
24 (a)

(2,612)
224

(16,244)
(223)
403

Caiteachas Caipitil agus caiteachas airgeadais
Éadálacha
Diúscairtí

24 (b)
24 (c)

(1,784)
8,425

(1,403)
6,546

Bainistiú Acmhainní Leachtacha
(Íocaíocht isteach in) / Aistarraingt éarlaisí
gearrthéarmacha

24 (d)

(5,500)

15,000

(Laghdú) / Méadú ar airgead tirim don tréimhse

(1,247)

4,079

Imréiteach an tsreafa airgid ghlain le gluaiseacht i nglanchistí
(Laghdú) / Méadú ar airgead tirim don tréimhse
Méadú / (Laghdú) ar acmhainní leachtacha
24 (d)
Gluaiseacht i nglanchistí sa tréimhse
Glanchistí ag 1 Eanáir
24 (d)
Glanchistí ag 31 Nollaig

(1,247)
5,500
4,253
17,271
21,524

4,079
(15,000)
(10,921)
28,192
17,271

Nótaí
Imréiteach an Ghlan-Easnaimh Oibriúcháin leis an
nglan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
Glan (Easnamh) Oibriúcháin don Bhliain
Muirir um Dhímheas agus um Bearnú:
- Réadmhaoin Thionsclaíoch
- Sócmhainní Seasta Eile agus
Sócmhainní Teileachumarsáide
Deontas an Chláir AE INTERREG 111A Amúchta
Caiteachas Caipitlithe
Brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní
Ús Bainc
(Méadú) / Laghdú ar shuimeanna Cuntas Infhála
dlite laistigh de bhliain amháin
(Laghdú) / Méadú ar shuimeanna Cuntas Iníoctha
dlite laistigh de bhliain amháin
(Laghdú) ar Fhorálacha agus ar Mhuirir
(Méadú) / Laghdú ar shuimeanna Cuntas Infhála
dlite tar éis níos mó ná bliain amháin
Méadú / (Laghdú) ar shuimeanna Cuntas Iníoctha dlite
tar éis níos mó ná bliain amháin
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Ag Deireadh na Bliana 31 Nollaig 2013

1 Deontais Oireachtais
Soláthraítear na Deontais Oireachtais faoi alt 35 den Acht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht
Eolaíochta Éireann) 2003. B’ionann an comhiomlán a soláthraíodh do GFT i ndáil le Deontais don
Tionsclaíocht agus Deontais do Réadmhaoin Thionsclaíoch sa tréimhse idir 1 Eanáir 1994 agus 31
Nollaig 2013 agus €2.19bn.
Cuimsíonn na Deontais Oireachtais mar atá sonraithe sna Ráitis Airgeadais:
Deontas um Chaiteachas ar Chur chun Cinn
agus ar Riarachán
Deontas do Thionsclaíocht
Deontas um Réadmhaoin Thionsclaíoch

Fo-mhírcheann A5 (i)
Fo-mhírcheann A5 (ii)
Fo-mhírcheann A5 (iii)

2013
€'000

2012
€'000

40,360
82,000
4,000

35,822
85,000
11,000

126,360

131,822

Cuireadh deontas breise um Chaiteachas ar Chur chun Cinn agus ar Riarachán ar fáil agus
tarraingíodh anuas é i rith na bliana tar éis feidhmeanna a aistriú ó Forfás (féach nóta 5), €2.5 milliún
maidir le costais athfhillteacha agus leithdháileadh de €1.806 milliún aistrithe ó leithdháileadh
dheontas Oireachtais Forfás.
2 An Ciste Náisiúnta Oiliúna
Áirítear leis na híocaíochtaí deontais oiliúna €3.033 milliún (féach nóta 9) íocaíochtaí deontais oiliúna
de €3 mhilliún (€3 mhilliún in 2012) a sásaíodh le cistí a fuarthas tríd an Roinn Post, Fiontar agus
Nuálaíochta ón gCiste Náisiúnta Oiliúna, a riartar trí Fho-mhírcheann B3 na Roinne Oideachais agus
Scileanna.
3 Clár INTERREG 111A an Aontais Eorpaigh
Is é cuspóir an chláir tacaíocht a thabhairt don chomhoibriú trasteorann, don chomhtháthú sóisialta
agus don fhorbairt eacnamaíochta idir réigiúin an AE. Faoin gclár úd bronnadh €10 milliún de
dheontas ar GFT agus ar an Roinn Fiontar, Trádála agus Infheistíochta (RFTI) i dTuaisceart Éireann, ar
leithdháileadh €4 mhilliún de ar GFT agus €6 mhilliún ar RFTI. Bronnadh an deontas ar mhaithe le
cúnamh a thabhairt chun páirceanna gnó ar chaighdeán idirnáisiúnta a fhorbairt i Leitir Ceanainn
agus i nDoire a chuirtear chun cinn i dteannta a chéile le haghaidh infheistíochta isteach.
In 2005 fuair GFT €4 mhilliún de leithdháileadh deontais. I gcomhréir le beartais chuntasaíochta na
Gníomhaireachta aistríodh €0.038 milliún (€0.461 milliún in 2012) den tsuim seo chuig an gCuntas
Oibriúcháin in 2013, ó ioncam iarchurtha.

5 Comhtháthú Forfás agus Cuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustaim na Sionainne
(a) Forfás
Ar 16 Aibreán 2013, nótáil an Rialtas go foirmiúil go raibh sé ar intinn ag an Aire Post, Fiontar
agus Nuálaíochta feidhmeanna comhairleacha taighde agus beartais Forfás a chomhtháthú
leis an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta. Foilsíodh an Bille um Fhorbairt Tionscail (Forfás a
Dhíscaoileadh), a dhéanann foráil do dhíscaoileadh Forfás agus d’aistriú a chuid feidhmeanna
chuig an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta, Fiontraíocht Éireann, GFT Éireann agus an
tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta ar 19 Nollaig 2013. Le linn na bliana, shann Forfás na
léasanna ar Wilton Park House, Knockmaun House agus Carrisbrook House chuig GFT agus ina
dhiaidh sin d’aistrigh 12 bhall foirne freisin chun oibríochtaí na bhfoirgneamh a bhainistiú.
Cuireadh Deontas Oireachtais A5 (i) sa bhreis ar fáil le linn na bliana agus chuimsigh sé
suimeanna i gcomhair cíos bliantúil agus i gcomhair cothabhála ar Knockmaun House agus
Carrisbrook House, costais bhliantúla foirne sa bhreis agus míreanna aon uaire lena n-áirítear
réamhíocaíocht chíosa ag Wilton Park House.
(b) Cuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustaim na Sionainne
Ar 27 Samhain 2013 cuireadh síneadh le sainchúram GFT chun punann chliant Chuideachta
Forbartha Aerfort Neamhchustaim na Sionainne a chur san áireamh, agus aistríodh ceathrar
ball foirne ina dhiaidh sin. Rinneadh dhá dheontas le luach comhiomlán €401,000 a phróiseáil
tar éis an dáta sin, agus ar mholadh ó GFT d’íoc Cuideachta Forbartha Aerfort Neamhchustaim
na Sionainne iad.
6 Aisíocaíochtaí Deontais
Nuair a sháraíonn cliantchuideachta na coinníollacha i gcomhaontú deontais, bíonn an
deontas in-aisghabhála. I gcaitheamh na bliana fuair an Ghníomhaireacht €2.444 milliún
(€3.132 milliún in 2012) maidir le haisíocaíochtaí deontais.
7 Ioncam Eile
Ioncam ó fholigean Réadmhaoine athshannta ó Forfás
Cóiríocht Oifige ar Léas a fholigean leis an earnáil phríobháideach
Ús Bainc
Ioncam Táille maidir le Tailte Neamhfhorbartha
Ús ar Idirbhearta Maoine Tionsclaíche
Ioncam Ilghnéitheach
8 Brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní

4 Clár Taighde, Teicneolaíochta agus Nuálaíochta (TTN) le haghaidh Tionscail arna
chomhchistiú ag AE agus an Státchiste
Ceapadh an beart seo chun leibhéal agus cáilíocht an taighde agus na forbartha a dhéanann
cuideachtaí in Éirinn a fheabhsú
trí na tionscadail a dhéanann siad a chomhaoiniú. Is í Fiontraíocht Éireann a riarann an ciste agus
taispeántar íocaíochtaí a rinneadh as an gciste seo i nóta 9.

Comaoin (táillí agus costais dhíreacha ghlana)
Costais Stairiúla
Cuntas forálacha bearnúcháin
Cuntas forálacha dímheasa
Tá an brabús ar dhiúscairt €4.441m maíte glan ó chaillteanais €177,000.
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2013
€'000
1,104
688
224
391
99
10
2,516

2012
€'000
403
288
412
26
1,129

2013
€'000
8,425
(20,950)
10,018
6,948
4,441

2012
€'000
6,546
(13,236)
1,734
8,448
3,492

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais (Ar lean)
9 Deontais Iníoctha

Ag Deireadh na Bliana 31 Nollaig 2013
2012

€'000
n/a
11,970
11,970
11,970
11,970
-

€'000
11,970
10,801
7,208
11,970
11,970
4,988

Ar an 27ú Samhain 2013, cuireadh le téarmaí tagartha GFT chun punann cliant Infheistíocht
Dhíreach Eachtrach Fhorbairt na Sionainne a chuimsiú agus aistríodh 4 bhall foirne dá bharr.
Próiseáladh dhá dheontas dar luach comhiomlán €401,000 i ndiaidh an dáta seo agus, ar mholadh
GFT, ba é Forbairt na Sionainne a d’íoc.

10 Poiblíocht, Riarachán agus Costais Ghinearálta

Tháinig caiteachais Chomhaltaí an Bhoird in 2013 go €9,822 miondealaithe mar seo: €3,154
don mhíleáiste, €4,524 do chóiríocht agus €2,144 do chostais eile taistil, do chostais chothabhála agus do chostais dheimhnithe bhia.

Caipiteal
Fostaíocht
T agus F
Oiliúint
Clár Taighde Teicneolaíochta agus Nuála (TTN) don Tionsclaíocht
(féach freisin nóta 4)

(a)
Táillí, costais agus luach saothair Comhaltaí Boird – féach 10 (c)
Costais eile luach saothair – féach 10 (b)
Margaíocht, comhairliúchán, poiblíocht agus fógraíocht
Riarachán Ginearálta
Costais maoin léasaithe neamhthionscail a athshannadh ó Forfás*
Táille Iniúchóireachta
Soláthar in aghaidh Fiacha Amhrasacha
Lúide: Caipitliú caiteachais a bhaineann le
forbairt maoine tionsclaíche

2012
€'000
16,286
23,119
43,525
5,362

87,951

983
89,275

2013
€'000
240
21,475
9,109
9,353
3,265
51
(2,693)

2012
€'000
258
21,038
8,890
9,584
49
(1,295)

(17)
40,783

(24)
38,500

* Foráil san áireamh dar suim €400,000 i leith trochluithe féideartha ar mhaoin mar a bhfuil deireadh
le teacht ar an léas i mí Iúil 2014.
(b)
Is iad na costais eile luach saothair atá i gceist:
Pá agus Tuarastail
Costais Leasa Shóisialaigh - Ranníocaíocht an Fhostóra
Costais Pinsean - Ranníocaíocht an Fhostóra

Pacáiste Luach Saothair an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin
Fuair an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin €182,334 de thuarastal agus tá sé i dteideal pinsin,
leis, i gcomhréir le teidlíochtaí caighdeánacha san earnáil phoiblí.
(d)
Cíos Bliantúil Iníoctha i ndáil le Cóiríocht Oifige Léasaithe
Líon na
Dáta Éaga
Ollchíos
nOifigí
an Léasa
Iníoctha
2013*
€'000
Ceannoifig
1
2019
4,625
Oifigí Eile Léasaithe
2
2014-2034
2,282
Oifigí Réigiúnacha
4
2013-2028
300
Oifigí Thar Lear
15
2013-2019
1,308
8,515

2013
€'000

2012
€'000

*

20,017
1,095
363
21,475

19,608
1,059
371
21,038

**

Is fostaithe de chuid Forfás gach ball foirne agus cuireann Forfás ar iasacht iad chuig an Ghníomhaireacht. In 2013, baineadh €1.06m de thobhach pinsin agus íocadh leis an Roinn Post, Fiontar agus
Nuálaíochta é (féach Polasaí Cuntasaíochta 11 - Aoisliúntas).
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2013

(c)
Ba é seo a leanas luach saothair chomhaltaí an Bhoird:
Liam O'Mahony (Cathaoirleach)
Barry O'Leary (Príomhoifigeach Feidhmiúcháin)
Lionel Alexander
Loretta Brennan Glucksman
Mary Campbell
Peter Cassells
Dermot Curran
Paul Duffy
Alan Gray
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry
Gerard O' Mahoney

2013
€'000
12,163
14,970
57,785
3,033

(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Glanchíos
Iníoctha
2013**
€'000
2,001
1,179
300
1,308
4,788

Ba é an t-ollchíos a bhí iníoctha ag GFT in 2013 ar a chuid réadmhaoine neamhthionsclaíche ná €8.515m. Bhain suim de €8.013m le ceangaltais i ndáil le léasanna ag
deireadh na bliana, bhain an difríocht le glanlaghduithe i muirir chíosa in 2014 de
€502,000 mar gheall ar léas Knockmaun a dhul in éag.
Áirítear anseo suimeanna a fuarthas ó chomhlachtaí Stáit eile agus ó thionóntaí
príobháideacha atá áitithe i gcuid de na foirgnimh oifige atá i gceist.
I gcás na Ceannoifige agus sé oifig thar lear is amhlaidh go bhfuil an chóiríocht
comhlonnaithe le Gníomhaireachtaí Stáit eile agus / nó le Misin de chuid Rialtas na
hÉireann.
Rinneadh athnuachan ar dhá léas oifige in 2013.
Tá clásal scoir i léas oifige amháin thar lear is infheidhmithe in 2015.
Níl aon réadmhaoin a úsáidtear nó atá ar fáil do chóiríocht a cuid foirne faoi
úinéireacht na Gníomhaireachta.

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais (Ar lean)

Ag Deireadh na Bliana 31 Nollaig 2013

(e)
Tiomantais faoi Léasanna Oibriúcháin
Is é €15.143m an tiomantas bliantúil reatha faoi léasanna oibriúcháin.
Beidh deireadh leis na léasanna seo mar seo a leanas:
2013 €'000

2012 €'000

Neamh- Thionsclaíoch Thionsclaíoch
Neamh- Thionsclaíoch Thionsclaíoch
Thionsclaíoch
Maoin
Maoin Thionsclaíoch
Maoin
Maoin
Maoin
Áitithe
ar fáil Thionsclaíoch
Áitithe
ar fáil
faoi i gcomhair
faoi
i gcomhair
Léasanna Poiblíochta
Léasanna
Poiblíochta
laistigh de bhliain 1,440
ón dara bliain go
dtí an cúigiú
bliain go huile
402
níos mó na
5 bliana
6,171
8,013

-

-

357

-

-

3,148

3,880

825

2,204

2,288

68
3,216

34
3,914

2,490
3,672

804
3,008

1,826
4,114

In 2013, shann Forfás na léasanna ar Theach Wilton Park, Teach Knockmaun agus Teach Carrisbrook
House le GFT. Thabhaigh GFT caiteachas neamhéifeachtach dar suim €1.286 milliún ar chíos agus ar
chostais a bhaineann leis sin mar gheall ar spás oifige neamháitithe in dhá cheann de na foirgnimh,
mar atá leagtha amach thíos. Is folúntais fhadtéarmacha iad.
Foirgneamh

Teach
Carrisbrook *
Teach
Knockmaun

Costais
Iomlána
€

Ráta
folúntais

Costas
an spáis
fholaimh
€

1,300,491

84.9%

1,103,986

1,564,351

11.6%

181,778
1,285,764

* D’íoc Forfás cíos €98k ar Theach Carrisbrook in 2013

22
-
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11 Muirir Foirgneamh Tionsclaíoch
Áirítear leis na muirir seo na glanchostais a bhaineann le foirgnimh thionsclaíochta a chuir an earnáil
phríobháideach ar fáil agus an ghlanghluaiseacht ar fhorálacha i leith léasanna oibriúcháin mar atá
leagtha amach i nóta 20, chomh maith le costais árachais, slándála agus chothabhála maidir le gach
foirgneamh tionsclaíochta so-mhargaithe atá ag GFT.
12 Muirir Dímheasa agus Bearnúcháin
Muirir Dímheasa
- Maoin Thionsclaíoch
- Sócmhainní Seasta Eile
Muirir Bearnúcháin
- Maoin Thionsclaíoch

Nótaí

2013
€'000

2012
€'000

15
16

8,668
299

9,731
472

15

4,835
13,802

15,281
25,484

Ríomhtar dímheas d’fhonn costas sócmhainní a dhíscríobh lúide, nuair is infheidhme, aon fhoráil
bhearnúcháin le linn an chuid eile dá saolré ionchais, de réir mar a mheastar. Ní dhéantar aon fhoráil
ar dhímheas maidir le talamh ná le hinfheistíochtaí. Tagann muirir bearnúcháin aníos nuair is mó an
luach de réir na leabhar ar Mhaoin Thionsclaíoch, Sócmhainní Teileachumarsáide nó Infheistíochtaí
ná a luach measta in-aisghabhála.
13 Ranníocaíocht leis an Státchiste
Mar a aontaíodh leis an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta, tá fáltais ó ghníomhaíochtaí poiblíochta agus riaracháin, aisíocaíochtaí deontais, fáltais ESF, díolachán maoine tionsclaíche agus teacht
isteach ó dhíolachán nó léasú sócmhainní teileachumarsáide, más amhlaidh go bhfuil siad níos mó
ná riachtanais chaiteachais na Gníomhaireachta, in-aisíoctha leis an Státchiste. Níor íocadh aon
ranníocaíocht leis an Státchiste in 2013 (€223k in 2012):
2013
2012
€'000
€'000
Riarachán
201
Aisíocaíochtaí Deontais
Sócmhainní Teileachumarsáide
22
223
Faoi threoir RPFN agus RCPA, d’íoc GFT €2.745m leis an Státchiste in 2014 i leith ciste barrachais a bhí
acu ag deireadh 2013.
14 Caipiteal
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Ar 1 Eanáir
Glanghluaiseachtaí ar:
- Maoin Thionsclaíoch
- Sócmhainní Seasta Eile
Aistriú go Sócmhainní Oibriúcháin
Ar 31 Nollaig

Nótaí

€'000

15
16

(16,189)
204

2013
€'000
116,444

(15,985)
100,459

€'000

2012
€'000
143,555

(26,799)
(312)
(27,111)
116,444

15 Sócmhainní Seasta Inláimhsithe – Maoin Thionsclaíoch
Talamh Forbairt
Maoin
Maoin Iomlán
Suímh Thionsclaíoch
Thionsclaíoch
Áitithe ar fáil i gcomhair
faoi
Poiblíochta
Léasanna
Costas
€'000
€'000
€'000
€'000
€'000
Ar 1 Eanáir 260,441
175,769 18,084
9,338
463,632
Méid breise
405
883
1,288
Aistrithe
2,966
(2,966)
Diúscairtí
(2,977) (15,840)
(238)
(1,517) (20,572)
Ar 31 Nollaig
257,869 160,812
20,812
4,855 444,348
Foráil ar Bhearnúchán
Ar 1 Eanáir 166,541
16,084
3,713
4,493
190,831
Muirear don Bhliain
4,655
42
138
4,835
Aistrithe
476
(476)
Diúscairtí
(1,475) (7,577)
(966) (10,018)
Ar 31 Nollaig
169,721
8,549
4,189
3,189 185,648
Foráil ar Dhímheas
Ar 1 Eanáir
- 144,205
9,131
3,348 156,684
Muirear don Bhliain
7,985
341
342
8,668
Aistrithe
2,408
(2,408)
Diúscairtí
- (5,820)
(522)
(238) (6,580)
Ar 31 Nollaig
- 146,370
11,358
1,044 158,772
Glanmhéid Leabhair
Ar 31 Nollaig
88,148
5,893
5,265
622 99,928
Ar 1 Eanáir
93,900 15,480
5,240
1,497 116,117
Glanghluaiseacht don Bhliain
(16,189)
(a) Is mar seo a leanas atá saolré mheasta ionchais maoine tionsclaíche,
ar ríomhadh dímheas trí thagairt dó:
(i) Foirgnimh
33 bliain
(ii) Costais Forbartha Suímh
10 mbliana
(b) Áirítear sa tábla thuas suim a bhaineann le comhaontú a rinne an Ghníomhaireacht in
2004 le Comhairle Contae Fhine Gall le tailte a fhorbairt i mBaile Bhlainséir, Baile Átha
Cliath ar leis an chomhairle iad, chun iad a dhíol ina dhiaidh sin le fiontair thionsclaíocha.
Faoi théarmaí an tsocraithe, tá GFT freagrach as feabhsúcháin infreastruchtúir a dhéanamh
ar na tailte. Íocann an Ghníomhaireacht as costais iomlána na hoibre seo agus tá sí i
dteideal leath d’fháltais aon díolacháin. €Nialas an ghlansuim leabhair a chuimsítear thuas
maidir leis an socrú seo.
(c) In2009 chomhaontaigh GFT muirear ar thalamh tionsclaíoch as ar eascair díolachán
neamh-chomhlánaithe in 2006 dar suim €68.5m rud ba chúis le hoibleagáid aisíocaíochta
den tsuim chéanna. Rinne GFT íocaíochtaí luathaithe in 2012 chun an dliteanas sna blianta
atá romhainn a laghdú. Ag deireadh2013 ba é €3.05m an tsuim a bhí le haisíoc agus is é
seo an tsuim atá le híoc ar dhíolacháin neamh-chomhlánaithe atá mionsonraithe i nóta 19
ina bpléitear le Cuntais Iníoctha.

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais (Ar lean)
16 Sócmhainní Seasta Eile

Costas
Ag 1 Eanáir
Breiseanna
Diúscairtí
Ag 31 Nollaig
Foráil le haghaidh Dímheasa
Ag 1 Eanáir
Muirear don Bhliain
Diúscairtí
Ag 31 Nollaig
Glanmhéid na Leabhar
Ag 31 Nollaig
Ag 1 Eanáir
Glanghluaiseacht don Bhliain

Ag Deireadh na Bliana 31 Nollaig 2013

Trealamh Oifige agus
Ríomhaireachta
Fearais
&
Feistis

Iomlán

€'000
8,813
513
(378)
8,948

€'000
8,813
513
(378)
8,948

8,486
299
(368)
8,417

8,486
299
(368)
8,417

531
327
204

531
327
204

Seo a leanas saolré úsáideach measta sócmhainní seasta, le tagairt don dímheas
a ríomhadh ina leith:
(i)
Trealamh Oifige/Fearais agus Feistis
5 bliana
(ii)
Trealamh Ríomhaireachta
3 bliana
17 Sócmhainní Teileachumarsáide
Agus é ag gníomhú de bhun cinneadh Rialtais, chuaigh GFT Éireann, i gcomhar leis an Roinn Fiontar
Poiblí (arb í an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha anois í), i mbun conarthaí in
1999 do cheannach sócmhainní teileachumarsáide i bhfoirm ceart dochloíte chun leas a bhaint as
cion ainmnithe de líonra teileachumarsáide domhanda ar feadh tréimhse 25 bliain ón mbliain 2000
ar aghaidh. Díoladh cuid den toilleadh a cheannaigh GFT Éireann le roinnt soláthróirí seirbhíse. Tá
costas stairiúil de €38.85 milliún ag na sócmhainní fágtha, ar díscríobhadh an tsuim sin trí mheán €21
milliún de mhuirear bearnaithe in 2002 agus €17.85 milliún de dhímheas comhiomlán thar ocht
mbliana ón mbliain 2000 ar aghaidh, arb é glanluach leabhair de €Nialas a thoradh.

18 Cuntais Infhála
Suimeanna a bheidh dlite laistigh de bhliain amháin:
Cuntais Infhála agus Réamhíocaíochtaí
Suimeanna dlite i ndáil le diúscairt
Sócmhainní Teileachumarsáide
Soláthar le haghaidh Fiacha Amhrasta
Suimeanna dlite i ndáil le diúscairt Réadmhaoine Tionsclaíche
Ús Infhála
Suimeanna a bheidh dlite tar éis níos mó ná bliain amháin:
Suimeanna dlite i ndáil le diúscairt Réadmhaoine Tionsclaíche

19 Cuntais Iníoctha
Suimeanna a bheidh dlite laistigh de bhliain amháin:
Cuntais Iníoctha agus Fabhruithe
Suim atá dlite ar Dhíolacháin Neamhchríochnaithe
Suimeanna a bheidh dlite tar éis níos mó ná bliain amháin:
Suim atá dlite ar Dhíolacháin Neamhchríochnaithe

2013
€'000
12,664

2012
€'000
14,961

3,206
(5,303)
(1)
106
10,672

3,206
(8,508)
88
9,747

164
10,836

150
9,897

2013
€'000
2,561
3,098
5,659

2012
€'000
2,847
210
3,057

-

2,905
2,905

An tsuim atá dlite tar éis bliana i ndáil le díolacháin neamhchríochnaithe de €3.098 milliún,
baineann €3.05 milliún de leis an méid atá dlite ar thalamh thionsclaíoch mar atá leagtha
amach i nóta 15 (c) ina ndéileáiltear le réadmhaoin thionsclaíoch.
20 Foráil le haghaidh Dliteanas agus Muirear
Foráil le haghaidh Léasanna Oibriúcháin
Ag 1 Eanáir
(Glanlaghdú) / Glanmhuirear don bhliain
Iomlán ag 31 Nollaig

2013
€'000
33,624
(3,705)
29,919

2012
€'000
33,823
(199)
33,624

Cuimsíonn an Soláthar do Léasanna Oibriúcháin:
- Costais fhéideartha d’athchóiriú foirgnimh a bhaineann le hoibleagáidí faoi léasanna oibriúcháin.
- Costais todhchaí ag éirí as léasanna oibriúcháin a mheastar a sháróidh na suimeanna is in-aisghabhála ó fholéasaithe.

24
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21 Gealltanais
Meastar gurb ionann na híocaíochtaí sa todhchaí ar dócha iad a bheith ag eascairt as Gealltanais Deontais
agus €226m ag 31 Nollaig 2013 (2012: €225m).

24 Sreabhadh Airgid Comhlán

(a)
B’ionann Gealltanais Chaipitil gan íoc ag 31 Nollaig 2013 ar chonarthaí as éadáil agus
forbairt na Réadmhaoine Tionsclaíche agus €9m (2012: €6m).
(b)
22 Cánachas
Foráiltear díolúine ó cháin in alt 227 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 d’ioncam na gcomhlachtaí stáit
neamhthráchtála. Níl feidhm ag an díolúine seo maidir le hús ó thaiscí. Nuair a bhíonn an t-ús infhaighte
faoi réir cánach ag an bhfoinse (e.g. DIRT), cuirtear an ghlansuim infhaighte do shochar an Chuntais
Oibriúcháin.
Táthar tar éis leas a bhaint as díolúine ó chánachas áitiúil i roinnt tíortha ina bhfeidhmíonn an Ghníomhaireacht faoi alt Seirbhísí Rialtais an chomhaontaithe ábhartha um chánachas dúbailte. Leanann an
Ghníomhaireacht lena hathbhreithniú ar an staid sin, agus í ag féachaint go gníomhach le soiléiriú a fháil
an mbaineann aon chánacha fostaíochta thar lear le haon cheann de na dlínsí inar baineadh leas as an
díolúine. D’fhéadfadh dliteanas do chánacha eascairt ón athbhreithniú ach i bhfianaise na héiginnteachta
maidir leis an tsuim, más ann di, i leith aon dliteanais theagmhasaigh fhéideartha dá leithéid, ní dhearnadh
aon fhoráil ina leith sna Ráitis Airgeadais don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2013.

Caiteachas:
Costais Chur chun Cinn, Riaracháin agus Ghinearálta
Muirir i leith Foirgnimh Thionsclaíocha
Muirir agus Forálacha Dímheasa

Nótaí
1
7
7

11
12

Glanghluaiseacht don Bhliain
Aistriú ó Chaipiteal
14
Ranníocaíocht chuig gníomhaíochtaí Cur chun Cinn agus Riaracháin
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(d)

Caiteachas caipitil agus infheistíocht airgeadais - Éadálacha
Caiteachas Caipitealaithe
10(a)
Ceannach sócmhainní seasta inláimhsithe –
Maoin Thionsclaíoch
15
Ceannach Sócmhainní Seasta Eile
16
Caiteachas caipitil agus infheistíocht airgeadais - Diúscairtí
Diúscairt sócmhainní seasta inláimhsithe – Maoin Thionsclaíoch
Diúscairt Sócmhainní Seasta Eile
Diúscairt Infheistíochtaí

2013
€'000
4,000
1,660
391
99
4,449
10,599

2012
€'000
11,000
2,079
288
412
3,480
17,259

1,374
4,670
13,503
19,547
(8,948)
16,189
7,241

1,353
13,163
25,012
39,528
(22,269)
26,799
4,530

2012
€'000

224
224

403
403

17

24

(1,288)
(513)
(1,784)

(1,243)
(184)
(1,403)

8,423
2
8,425

6,510
6
30
6,546

Sreabhadh
Airgid

Ar 31
Nollaig
2013
€'000
5,024
16,500
21,524

Anailís ar Chiste Glan

Airgead tirim sa Bhanc agus ar láimh
Taiscí gearrthéarmacha

23 Réadmhaoin Thionsclaíoch: Ioncam agus Caiteachas
Ioncam:
Deontas an Oireachtais
Ioncam Cíosa Chliantchuideachtaí GFT Éireann
Ioncam Táille i ndáil le Tailte Neamhfhorbartha
Ús ar Dhíolacháin
Brabús ar Dhiúscairt Réadmhaoine Tionsclaíche

(c)

2013
€'000

Nótaí
Sochair ar Infheistíocht agus Fónamh a Dhéanamh ar Airgeadas
Ús Bainc
7

Ar 1
Eanáir
2013
€'000
6,271
11,000
17,271

€'000
(1,247)
5,500
4,253

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais (Ar lean)
25 Dliteanas Teagmhasach
Tá an Ghníomhaireacht i mbun imeachtaí dlí a bhaineann le tailte a cheannaigh sí trí Ordú Ceannaigh
Éigeantaigh. Éisteadh an cás san Ard-Chúirt ar 19ú Meán Fómhair 2013 agus rinne an chúirt breith i
bhfabhar na Gníomhaireachta. Tá achomharc déanta ag úinéirí na talún chuig an Chúirt Uachtarach. Níl an
Bord ag dúil le dliteanais ábhartha maidir le costais dlí, seachas iad siúd a soláthraíodh cheana, a bheith
mar thoradh ar an gcás seo.
26 Comhalta Boird - Nochtadh Idirbheart
Is iondúil go bhféadann an Ghníomhaireacht deontais a fhaomhadh agus socruithe conartha eile a
dhéanamh le fiontair ina bhfuil comhaltaí Boird de chuid GFT fostaithe nó ina bhfuil suimeanna leasaithe
eile acu.
Ghlac an Ghníomhaireacht le nósanna imeachta de réir na dtreoirlínte a d’eisigh an Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe maidir le nochtadh suimeanna leasaithe ag comhaltaí Boird agus tá na nósanna
imeachta sin comhlíonta ag comhaltaí Boird agus ag an nGníomhaireacht. Le linn 2013, bhí nochtadh de
dhíth i gcás sé idirbheart óir bhain faomhadh nó íocaíocht na ndeontas a bhí i gceist le comhlachtaí ina
bhfuil comhaltaí Boird fostaithe nó a bhfuil baint éigin eile acu leo. Áiríodh leis na hidirbhearta 3 fhaomhadh
deontais dar suim iomlán €8.7 milliún agus 3 íocaíocht deontais dar suim iomlán €7.3 milliún.
Sna cásanna seo ní bhfuair na comhaltaí Boird atá i gceist cáipéisíocht Bhoird ar an idirbheart a bhíothas a
mholadh ná níor ghlac na comhaltaí páirt ná níor fhreastail siad ar na cainteanna a bhain leis an gceist.
27 Faomhadh Ráitis Airgeadais
Rinne an Bord na Ráitis Airgeadais a fhaomhadh ar 14ú Bealtaine 2014.
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Struchtúr Eagraíochtúil
Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin
Barry O’Leary

Stiúrthóir
Feidhmeannach
Dermot Clohessy

Bainisteoir
Rannóige
Eolaíochtaí Beatha
Seirbhísí Cúram
Sláinte agus Bia
Barry Heavey

Bainisteoir
Rannóige
TFC
Leo Clancy

Teicneolaíochtaí
Míochaine
Andrew Vogelaar

TFC
Reatha
Donal Murphy

Bainisteoir
Rannóige CCBS /
Innealtóireacht,
Teicneolaíochtaí
Tionsclaíochta agus
Glana
John Conlon

Bainisteoir
Rannóige
Seirbhísí Airgeadais
Idirnáisiúnta
Kieran Donoghue

Bainisteoir
Rannóige
AD agus
Forbairt
Eagraíochtúil
Mary Buckley

Straitéis na Síne &
Caidrimh
Straitéiseacha, TF
agus Claochlú
Próiseas Gnó
Eileen Sharpe

Bainisteoir Rannóige
Forbairt Gnó Réigiúnach, Clár Oibre
Tionchair Straitéiseach agus
Bainistíocht Maoine Straitéiseach
Baile Átha Cliath / Baile Átha Luain
Mary Buckley

CCBS
Emmanuel Dowdall

Stiúrthóir
Meiriceá Thuaidh
Pat Howlin

Ceann na
Cumarsáide
Domhanda
Corparáidí
Emmet Oliver

An Áis / Margaí
Fáis
Brian Conroy
Shane Nolan

Bainistíocht Airgeadais
Regina Gannon

Teicneolaíochtaí
Innealtóireachta,
Tionsclaíochta
agus Glana
Tommy Fanning

Stiúrthóir Críche
Cósta Thiar SAM
Rory Mullen

Forbairt
Gnó
Mary Molloy
Stiúrthóir Críche
Iarthar Láir SAM
Enda Meehan

Stiúrthóir na hEorpa
Anne-Marie
Tierney-Le Roux
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Comhlachtaí
Éiritheacha / Cothromas
Príobháideach agus
Caipitlithe Fiontair
Barry O’Dowd

Aonad Faisnéis
Gnó
Brendan McDonagh
Pleanáil
Chorparáideach
agus Straitéis
George Bennett
Rialachas agus Seirbhísí
Corparáideacha / Rúnaí
na Cuideachta
Deirdre Lyons

Bainistíocht Maoine
Straitéise
Frank Conlon
Forbairt Gnó
Réigiúnach agus
Réigiún Lár Tíre
Breda O’Toole
Clár Oibre
Tionchair Straitéiseach
Comhairleoirí
Oideachais,
Scileanna agus Suímh
John Bolton

Gréasán Domhanda Oifigí
CEANN-OIFIG
ÚFT Éireann
Wilton Park House
Plás Wilton
Baile Átha Cliath 2
Teil: +353 1 603 4000
Facs: +353 1 603 4040
R-phost: idaireland@ida.ie
www.idaireland.com
@IDAIRELAND
http://www.youtube.com/InvestIreland
www.linkedin.com/company/ida-ireland
BAILE ÁTHA LUAIN
GFT Éireann
Páirc Gnó agus Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain
Garraí an Chaisleáin
Bóthar Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Luain
Co na hIarmhí
Teil: + 353 90 64 71500
Facs: + 353 90 64 71550
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DEALGAN
GFT Éireann
Páirc Gnó Fhionnúrach
Dún Dealgan
Co. Lú
Teil: + 353 42 9354410
Facs: + 353 42 9354411
GAILLIMH
GFT Éireann
Páirc Gnó Mervue
Gaillimh
Teil: +353 91 735910
Facs: +353 91 735911
LUIMNEACH
GFT Éireann
Roselawn House
An Pháirc Náisiúnta Teicneolaíochta
Luimneach
Teil: +353 61 200513
Facs: +353 61 200399

AN CABHÁN
GFT Éireann
Foirgneamh CITC
Bóthar Bhaile Átha Cliath
An Cabhán
Teil: +353 49 4368820

SLIGEACH
GFT Éireann
Páirc Gnó Fhionnasclainn
Sligeach
Teil: + 353 71 9159710
Facs: + 353 71 9159711

CORCAIGH
GFT Éireann
Industry House
Ascaill Rossa
Baile an Easpaig
Corcaigh
Teil: +353 21 4800210
Facs: +353 21 4800202

PORT LÁIRGE
GFT Éireann
Páirc Tionsclaíochta Phort Láirge
Bóthar Chorcaí
Port Láirge
Teil: +353 51 333055
Facs: +353 51 333054

DÚN NA nGALL
GFT Éireann
Portland House
Port Road
Leitir Ceanainn
Co Dhún na nGall
Teil: +353 74 9169810
Facs: +353 74 9169801DÚN

AN EORAIP
AN FHRAINC
GFT Éireann
33 rue de Miromesnil
75008 Páras
Teil: +33 1 43 12 91 80
AN GHEARMÁIN
GFT Éireann
Rahmhofstr. 4
60313 Frankfurt am Main
An Ghearmáin
Teil: +49 69 70 60 990UK
IDA Ireland

AN RÍOCHT AONTAITHE
GFT Éireann
Shaftesbury House
151 Shaftesbury Avenue
Londain WC2H 8AL
Teil: + 44 20 7379 9728

AN RÚIS
GFT Éireann
Ambasáid na hÉireann
Grokholski Pereulok 5
Moscó 129010
Teil: +7 495 937 5911
Facs: +7 495 680 0623
MEIRICEÁ THUAIDH
NUA-EABHRAC
GFT Éireann
345 Park Avenue
17ú hUrlár
Nua-Eabhrac
NY 10154-0004
Teil: +1 212 750 4300
Facs: +1 212 750 7357
ATLANTA
GFT Éireann
Monarch Plaza
Svuít 350
3414 Peachtree Road
N.E.
Atlanta
GA 30326
Teil: +1 404 816 7096
Facs: +1 404 846 0728
BOSTÚN
GFT Éireann
31 Saint James Avenue
7ú hUrlár
Bostún
MA 02116
Teil: +1 617 357 4190
Facs: +1 617 357 4198
CHICAGO
GFT Éireann
77 West Wacker Drive
Svuít 4070
Chicago
IL 60601-1629
Teil: +1 312 236 0222
Facs: +1 312 236 3407Tel: +1 949 748
3547

MOUNTAIN VIEW
GFT Éireann
800 W. El Camino Real
Svuít 450
Mountain View
CA 94040
Teil: + 1 650 967 9903
Facs: + 1 650 967 9904
IRVINE
GFT Éireann
3 Park Plaza
Svuít 430
Irvine, CA 92614
Teil: +1 949 748 3547
Facs: + 1 949 748 3586

Éireann
Leibhéal 15
Túr 2
Kerry Plaza
Uimhir.1 Zhong Xin Si Road
Futian District
Shenzhen 518048
An tSín
Teil: +86 755 33043090
+86 755 33043093
Facs: +86 755 33043322

MEIRICEÁ THEAS

GFT Éireann
3 Ritan Dong Lu
Beijing 100600
An tSín
Teil: +00
Facs: +00

AN BHRASAÍL
GFT Éireann
Rua Haddock Lobo
1421 Conj. 51
Andar 5 Cerqueira Cesar
Sao Paulo - SP
01414-003
Teil: +55 11 3355 4803
Teil/Facs: +55 11 4992 0406

AN CHÓIRÉ
Ambasáid na hÉireann
13F. Leema Building
146-1 Susong-dong
Jongro-ku
Súl
An Chóiré 110-140
Teil: +82 2 774 6455
Facs: +82 2 774 6458

AN ÁIS agus AN tAIGÉAN CIÚIN
AN ASTRÁIL
GFT Éireann
Ireland House
Svuít 2601
Leibhéal 26
1 Market Street
Sydney NSW 2000
Teil: + 61 2 9273 8524
Facs: + 61 2 9273 8527
AN tSÍN
GFT Éireann
Svuít 655 Shanghai Centre
1376 Nanjing Road West
Shanghai 200040
Teil: +86 21 6279 8500
Facs: +86 21 6279 8505GFT

@IDAIRELAND
www.idaireland.com

AN INDIA
GFT Éireann
501
5ú hUrlár
Blue Wave
Amach ó Andheri Link Road
Andheri (Thiar)
Mumbai 400 053
An India
Teil: +91 22 42178900
Facs: +91 22 42178999
SINGEAPÓR
GFT Éireann
Ireland House
541 Orchard Road
8ú hUrlár Liat Towers
Singeapór 238881.
Teil: +65 623 80774
AN tSEAPÁIN
GFT Éireann
Ireland House 2F
2-10-7 Kojimachi
Chiyoda-Ku
Tóiceo 102-0083
An tSeapáin
Teil: +81 3 3262 7621
Facs: +81 3 3261 4239

