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01
-

PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.
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PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.



Foramharc an Chathaoirligh agus 
an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin 
Tá an luas ar a bhfuil geilleagar na hÉireann ag téarnamh ag luathú i gcónaí agus 
d’fhéadfadh roinnt imeachtaí le dhá bhliain go leith anuas a bheith ríthábhachtach ó 
thaobh an téarnamh sin a bhuanú.

Thosaigh geilleagar na hÉireann ag fás arís in 2011 agus ghnóthaíomar lamháltas 
suntasach san earnáil bhaincéireachta go luath in 2013 nuair a rinneadh athstruchtúrú 
ar nótaí gealltanais a rachaidh chun sochair an Stáit san fhadtéarma. 

Tá Éire sceidealta leis an gclár iasachtaithe a aontaíodh leis an CAI/AE/BCE a fhágáil sa 
dara leath den bhliain, rud a chuirfidh ar chumas na tíre filleadh ar na margaí go hiomlán 
agus a d’fhéadfadh ár ndea-cháil a threisiú go hidirnáisiúnta.

Ní dheimhníonn aon cheann de na himeachtaí sin ina aonar go bhfuil Éire ag téarnamh go buan, 
ach nuair a chuirtear iad san áireamh le clochmhílte agus treochtaí eile (laghdú ar chostais 
iasachtaithe Stáit, easpórtálaithe earraí a bheith níos airde anois ná le deich mbliana) feicfear 
go bhfuil patrún cobhsaíochta á bhunú de réir a chéile.

Ceann de na treochtaí a chuidigh chun pictiúr níos dóchasaí d’Éirinn a chruthú in 2012 ab 
ea an pháirt atá ag Infheistíocht Dhíreach Choigríche i ngeilleagar na hÉireann. Chruthaigh 
cliantchuideachtaí IDA Ireland 12,722 post nua in 2012, rud a thug 6,570 post glan nua sa 
tríú bliain de mhéadú ar ghlanfhostaíocht.

 Bhí an ráta caillteanais post i gcliantchuideachtaí IDA Ireland níos ísle ná le deich mbliana anuas, 
a bhuíochas go páirteach ar obair chlaochlaithe a bhí déanta ag foireann IDA Ireland agus ag 
bainistíocht áitiúil na gcuideachtaí sin. I gceist san obair sin tá cuidiú a thugann IDA Ireland do 
chliantchuideachtaí chun a gcuid oibríochtaí in Éirinn a chlaochlú, lena n-áirítear tacaíocht oiliúna, 
ardú teicneolaíochta, taighde & forbairt/feabhsúcháin ar tháirgí agus éifeachtúlacht fuinnimh.

Cuirimid ar fad fáilte roimh phoist nua ach tá an cúnamh ginearálta a thugann earnáil na 
hinfheistíochta dírí coigríche chomh tábhachtach céanna i bhfianaise an éilimh sa gheilleagar intíre 
a bheith marbhánta, ar a fheabhas. 

De réir an tSuirbhé Bliantúil Gnó ar Thionchar Eacnamaíoch is déanaí, chaith cliantchuideachtaí IDA 
Ireland €18.8 mhíle milliún i ngeilleagar na hÉireann in 2011, ar 10% de mhéadú é sin ar shonraí na 
bliana 2010. Lena chois sin, mhéadaigh caiteachas párolla ó €7.0 mhíle milliún go €7.3 mhíle 
milliún, agus chaith cliantchuideachtaí IDA Ireland €9.6 mhíle milliún ar sheirbhísí a foinsíodh
in Éirinn, i gcomparáid le €8.5 mhíle milliún in 2010.

D’fhéadfadh an earnáil infheistíochta dírí coigríche tacaíocht láidir a sholáthar fad is a bhíonn Éire 
i mbun téarnaimh sa gheilleagar intíre. Soláthraítear an tacaíocht sin, ní amháin i bhfoirm fostaíocht 
dhíreach, ach i bhfoirm treisiú sa gheilleagar trí chéile.

Iomaíochas
Cé go bhfuil tacaíocht ó infheistíocht dhíreach choigríche riachtanach sna laethanta dúshlánacha 
seo, ní gan dua a bhain IDA Ireland na torthaí is déanaí amach ná a rinne an earnáil easpórtála trí 
chéile an dul chun cinn atá déanta aici. Tá an tóir ar infheistíocht dhíreach choigríche ag géarú sna 
margaí ar fad ina bhfuil IDA Ireland gníomhach. Tíortha a bhí ag brath go láidir riamh roimhe seo 
ar éileamh inmheánach, tá siad ag díriú ar infheistíocht dhíreach choigríche a mhealladh anois, 
agus is deacra ná riamh d'Éirinn na hinfheistíochtaí sin a bhuachan.

Is déine an iomaíocht sin, de dheasca deacrachtaí sa gheilleagar domhanda, ach aithníonn IDA 
Ireland an dúshlán agus d'fheidhmigh an eagraíocht go láidir in dhá cheann dá phríomh-mhargaí – 
SAM agus an Eoraip – i gcaitheamh na bliana 2012 agus isteach in 2013.  

Ó thaobh iomaíocht laistigh d’earnálacha, d’fheidhmigh IDA Ireland go maith agus tá infheistíocht 
dhíreach choigríche na hÉireann dírithe ar earnálacha na n-eolaíochtaí beatha, TCF, seirbhísí 
idirnáisiúnta airgeadais, na hinnealtóireachta, seirbhísí don tomhaltóir agus na meán digiteach, 
atá tar éis an ghéarchéim airgeadais, a thosaigh in 2008/09, a sheasamh go maith.

Gnóthachtálacha Infheistíocht Dhíreach Choigríche d’Éirinn
Maidir leis sin, bliain láidir ab ea an bhliain 2012 in earnálacha éagsúla, agus chonacthas meascán 
de leathnuithe ó chuideachtaí a bhí ann cheana, agus gnó ó chuideachtaí nua, meascán ar cuireadh 
fáilte roimhe. I measc na n-infheistíochtaí ba mhó a rinneadh bhí infheistíochtaí ó PayPal, Northern 
Trust, Fidelity, SAP, Amgen, Apple, Mylan, Cisco, Arvato, Allergan agus Eli Lilly.  

Bhuaigh IDA Ireland gnó nua ó Clearstream (cuid de Deutsche Bourse), Hubspot, Dropbox, Kobo, 
Aspen agus Nuance agus ó ghnóthais eile.

Rinne Amazon, Salesforce.com, Maples, Google, Xilinx, Nypro, Stryker, agus Butterfield Fulcrum a 
gcuid gnó in Éirinn a leathnú in 2012. Bíonn rath ar IDA Ireland de bhrí go dtugann sé aird dhlúth 
ar na cliantchuideachtaí atá ann cheana agus ar na cliantchuideachtaí atá ag teacht go hÉirinn 
den chéad uair. In 2012 bhí roinnt chothrom idir líon na dtionscadal, le 65 tionscadal úrnua agus 
56 leathnú. Buadh 23 tionscadal taighde, forbartha agus nuálacha (RD&I), leis, in 2012 agus tá an 
nuálaíocht ina phríomhfhócas ag an eagraíocht.

Tugann na gnóthachtálacha láidre seo i seirbhísí airgeadais, eolaíochtaí beatha, TFC agus seirbhísí 
gnó agus seirbhísí don tomhaltóir cothromaíocht do phunann IDA Ireland. Tá 152,000 post curtha 
ar fáil ag IDA Ireland agus nuair a chuirtear fostaíocht indíreach san áireamh, is gaire an figiúr 
do 270,000.

Ach tá IDA Ireland meáite ar an spleáchas ar fhostóirí ilnáisiúnta móra seanbhunaithe a laghdú 
agus le blianta beaga anuas táthar ag díriú ar chuideachtaí mearfháis tríd ar rannán do ghnó atá ag 
teacht chun cinn. I measc na gcuideachtaí mearfháis a chuir fúthu in Éirinn in 2012/13 bhí 
Dropbox, Squarespace, Etsy, 10gen and Indeed.com.
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Claochlú
Tá IDA Ireland díreach tagtha chun deireadh na tríú bliana dá straitéis cúig bliana Horizon 2020 agus 
léiríonn na torthaí is déanaí gur dócha go gcomhlíonfaidh an eagraíocht a sprioc de 62,000 post 
díreach a chruthú faoin mbliain 2014 ó 640 infheistíocht nua. I gcúrsa na gcéad trí bliana 
(2010-2012) fuair IDA Ireland 419 infheistíocht agus chuir breis agus 36,000 post comhlán ar fáil. 
Gheofar cóip den straitéis ag www.idarireland.com/ida-ireland

Dhá cheann de phríomhghnéithe straitéis Horizon 2020 is ea claochlú cuideachtaí a thiomáint chun 
líon níos mó post a choinneáil agus díriú go háirithe ar an bhfás i seirbhísi dianfhostaíochta, as ar 
féidir poist a chruthú go tapa.

Cuid den chlár oibre iomlán ar mhaithe le claochlú is ea comhpháirtíocht IDA Ireland agus 
cuideachtaí i gcúig cinn de phríomhréimsí chun claochlú a dhéanamh ar a gcuid gnóthas: tacaíocht 
oiliúna, ardú teicneolaíochta, taighde & forbairt/feabhsú táirge, forbairt próisis le éifeachtúlacht 
fuinnimh.

Cruthúnas go bhfuil an straitéis seo ag obair ab ea an laghdú ba mhó le deich mbliana anuas ar 
chaillteanais poist ó phunann IDA Ireland in 2012.

An earnáil cógaisíochta
Le cois claochlú cuideachta, chabhraigh méadú ar iomaíochas le hÉirinn infheistíocht dhíreach 
choigríche a bhuachan agus a choimeád in 2012 agus ní mór na gnóthachtálacha sin a chosaint 
agus a mhéadú. Is in earnáil na n-eolaíochtaí beatha is práinne an gá le claochlú, toisc méadú ar 
iomaíocht dhomhanda agus dúshláin tionscail a bheith le sárú ag mórchuid monarchana 
Éireannacha.

Dúshlán eile is ea ceist éag na bpaitinní. Caithfear díriú go dícheallach ar na dúshláin a ghabhann le 
paitinní roinnt drugaí móréilimh tábhachtacha a bheith ag dul in éag agus an iomaíocht i ndrugaí 
cineálacha a leanfaidh é sin. Tá straitéis curtha i bhfeidhm ag IDA Ireland chun braisle eolaíochtaí 
beatha na hÉireann a imdhíonadh ar na torthaí is measa ar an treocht domhanda sin. Mar chuid den 
straitéis seo féachfar le hinfheistíochtaí bithchógaisíochta a mhealladh go hÉirinn chun áit chumas 
oidhreachta a ghabháil agus rinneadh dul chun cinn fiúntach sa réimse sin in 2012, nuair a 
fógraíodh €1.1 mhíle milliún d'infheistíocht úr ó chúig cinn de mhórchuideachtaí, as ar tháinig 
1,200 post beartaithe.

Tá an earnáil seo ar cheann de na hearnálacha is mó a thairgeann deiseanna d'IDA Ireland in 2013, 
ag tógáil ar na hinfheistíochta atá déanta cheana féin ag Abbott, Mylan, Eli Lilly, Amgen, Allergan, 
Aspen agus Sanofi.

An fhoireann:
Ag ceartlár na ngnóthachtálacha gnó ar fad in 2012 bhí foireann dhíograiseach oilte IDA Ireland 
de 254. Tá an fhoireann lonnaithe i réigiúin agus i gcriosanna ama éagsúla agus déanann siad 
ar fad a gcuid oibre le fuinneamh, díograis agus gealltanas ó chroí.

Dála mórchuid eagraíochtaí eile san earnáil phoiblí, táthar ag iarraidh ar IDA Ireland níos mó a bhaint 
amach le níos lú acmhainní agus tá foireann na heagraiochta ag cur straitéis na heagraíochta 
i bhfeidhm i gcónaí agus ag díriú ar raidhse dúshlán ag an am céanna.

Is léir dúinn go ndéanann siad é sin le mórtas iontach ina gcuid oibre agus san eagraíocht agus sa tír 
dá n-ionadaíonn siad. In 2012, d’éirigh le foireann IDA Ireland poist a chruthú le haghaidh hÉireann, 
agus admhaíonn POF agus Cathaoirleach IDA Ireland, arís eile, go láidir anseo an obair a dhéanann 
an fhoireann.

Geallsealbhóirí
Bhí páirt ag geallsealbhóirí éagsúla sa ghnó a baineadh amach in 2012, geallsealbhóirí atá ag obair 
go dlúth le IDA Ireland cheana féin. Ina measc siúd bhí an Taoiseach, Enda Kenny TD, an tAire Post, 
Fiontar agus Nuálaíochta, Richard Bruton TD, an tAire Airgeadais, Michael Noonan TD, an tAire 
Gnóthaí Eachtracha, Eamon Gilmore TD, ar thug gach duine acu a gcuid ama go fial do 
thionscnaimh agus do thurais margaíochta thar sáile de chuid IDA Ireland i gcaitheamh 
na bliana 2012.

D’oibrigh na gníomhaireachtaí gaolmhara Enterprise Ireland, Science Foundation Ireland, 
Forfás agus Solas go dlúth le IDA Ireland, leis, ar mhaithe le geilleagar na hÉireann in 2012. 
Bhí dlúthchaidreamh ag IDA Ireland le NAMA agus le raon ollscoileanna, Institiúidí Teicneolaíochta 
agus institiúidí taighde i gcaitheamh 2012. D’oibrigh IDA Ireland go dlúth le foireann Connect 
Ireland, chomh maith, chun go mbeadh rath ar an tionscnamh Succeed in Ireland.

Nascaigh roinnt ranna rialtais le IDA Ireland in 2012 chun chur leis an gcáil atá ar Éirinn, go háirithe 
an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus a líonra ambasáidí. Déanann IDA Ireland a sheacht dícheall chun 
dea-cháil na hÉireann a chosaint agus in 2012 chuaigh an eagraíocht i ngleic go forleathan le 
grúpaí lasmuigh den tír, trí chainéil thraidisiúnta meán amhail CNBC, Bloomberg, CNN agus an 
Wall Street Journal, agus ina dteannta sin trí ardáin meán sóisialta, lena n-áirítear i margaí fáis 
amhail an India agus an tSín.

An todhchaí
Bliain dhúshlánach atá i ndán do gheilleagar na hEorpa agus formhór na n-eacnamaithe ag súil le 
feidhmíocht chomhréidh, ó thaobh fáis de.

Ach soláthróidh an cúlra dúshlánach sin deiseanna d’Éirinn de réir mar a réasúnaíonn na corparáidí 
is mó a gcuid oibríochtaí pan-Eorpacha agus go laghdaíonn siad méid a loirg dhomhanda. Tá IDA 
Ireland lánchinnte gur féidir leis an gcineál comhdhlúthaithe sin dul chun sochair d'Éirinn. Tá roinnt 
tionscadal sa réimse seo bunaithe cheana féin.

Chuir IDA Ireland tús láidir leis an mbliain 2013 le gnóthachain láidre ghnó ónár ngnó Eorpach. 
I measc na n-earnálacha a d’fheidhmigh go láidir in 2013 go dtí seo tá TFC, eolaíochtaí beatha, 
meáin dhigiteacha, gnó atá ag teacht chun cinn agus seirbhísí airgeadais.

Tá IDA Ireland ag obair i margadh domhanda atá thar a bheith iomaíoch, ach tá gach cosúlacht air go 
sroichfidh an eagraíocht a spriocanna faoi Horizon 2020 agus tá dóchas réasúnta aige mar gheall ar 
ionchais na bliana 2013. 

PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.

Liam O'Mahony 
Cathaoirleach (ar chlé)

Barry O'Leary 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 
(ar dheis)



Tá an luas ar a bhfuil geilleagar na hÉireann ag téarnamh ag luathú i gcónaí agus 
d’fhéadfadh roinnt imeachtaí le dhá bhliain go leith anuas a bheith ríthábhachtach ó 
thaobh an téarnamh sin a bhuanú.

Thosaigh geilleagar na hÉireann ag fás arís in 2011 agus ghnóthaíomar lamháltas 
suntasach san earnáil bhaincéireachta go luath in 2013 nuair a rinneadh athstruchtúrú 
ar nótaí gealltanais a rachaidh chun sochair an Stáit san fhadtéarma. 

Tá Éire sceidealta leis an gclár iasachtaithe a aontaíodh leis an CAI/AE/BCE a fhágáil sa 
dara leath den bhliain, rud a chuirfidh ar chumas na tíre filleadh ar na margaí go hiomlán 
agus a d’fhéadfadh ár ndea-cháil a threisiú go hidirnáisiúnta.

Ní dheimhníonn aon cheann de na himeachtaí sin ina aonar go bhfuil Éire ag téarnamh go buan, 
ach nuair a chuirtear iad san áireamh le clochmhílte agus treochtaí eile (laghdú ar chostais 
iasachtaithe Stáit, easpórtálaithe earraí a bheith níos airde anois ná le deich mbliana) feicfear 
go bhfuil patrún cobhsaíochta á bhunú de réir a chéile.

Ceann de na treochtaí a chuidigh chun pictiúr níos dóchasaí d’Éirinn a chruthú in 2012 ab 
ea an pháirt atá ag Infheistíocht Dhíreach Choigríche i ngeilleagar na hÉireann. Chruthaigh 
cliantchuideachtaí IDA Ireland 12,722 post nua in 2012, rud a thug 6,570 post glan nua sa 
tríú bliain de mhéadú ar ghlanfhostaíocht.

 Bhí an ráta caillteanais post i gcliantchuideachtaí IDA Ireland níos ísle ná le deich mbliana anuas, 
a bhuíochas go páirteach ar obair chlaochlaithe a bhí déanta ag foireann IDA Ireland agus ag 
bainistíocht áitiúil na gcuideachtaí sin. I gceist san obair sin tá cuidiú a thugann IDA Ireland do 
chliantchuideachtaí chun a gcuid oibríochtaí in Éirinn a chlaochlú, lena n-áirítear tacaíocht oiliúna, 
ardú teicneolaíochta, taighde & forbairt/feabhsúcháin ar tháirgí agus éifeachtúlacht fuinnimh.

Cuirimid ar fad fáilte roimh phoist nua ach tá an cúnamh ginearálta a thugann earnáil na 
hinfheistíochta dírí coigríche chomh tábhachtach céanna i bhfianaise an éilimh sa gheilleagar intíre 
a bheith marbhánta, ar a fheabhas. 

De réir an tSuirbhé Bliantúil Gnó ar Thionchar Eacnamaíoch is déanaí, chaith cliantchuideachtaí IDA 
Ireland €18.8 mhíle milliún i ngeilleagar na hÉireann in 2011, ar 10% de mhéadú é sin ar shonraí na 
bliana 2010. Lena chois sin, mhéadaigh caiteachas párolla ó €7.0 mhíle milliún go €7.3 mhíle 
milliún, agus chaith cliantchuideachtaí IDA Ireland €9.6 mhíle milliún ar sheirbhísí a foinsíodh
in Éirinn, i gcomparáid le €8.5 mhíle milliún in 2010.

D’fhéadfadh an earnáil infheistíochta dírí coigríche tacaíocht láidir a sholáthar fad is a bhíonn Éire 
i mbun téarnaimh sa gheilleagar intíre. Soláthraítear an tacaíocht sin, ní amháin i bhfoirm fostaíocht 
dhíreach, ach i bhfoirm treisiú sa gheilleagar trí chéile.

Iomaíochas
Cé go bhfuil tacaíocht ó infheistíocht dhíreach choigríche riachtanach sna laethanta dúshlánacha 
seo, ní gan dua a bhain IDA Ireland na torthaí is déanaí amach ná a rinne an earnáil easpórtála trí 
chéile an dul chun cinn atá déanta aici. Tá an tóir ar infheistíocht dhíreach choigríche ag géarú sna 
margaí ar fad ina bhfuil IDA Ireland gníomhach. Tíortha a bhí ag brath go láidir riamh roimhe seo 
ar éileamh inmheánach, tá siad ag díriú ar infheistíocht dhíreach choigríche a mhealladh anois, 
agus is deacra ná riamh d'Éirinn na hinfheistíochtaí sin a bhuachan.

Is déine an iomaíocht sin, de dheasca deacrachtaí sa gheilleagar domhanda, ach aithníonn IDA 
Ireland an dúshlán agus d'fheidhmigh an eagraíocht go láidir in dhá cheann dá phríomh-mhargaí – 
SAM agus an Eoraip – i gcaitheamh na bliana 2012 agus isteach in 2013.  

Ó thaobh iomaíocht laistigh d’earnálacha, d’fheidhmigh IDA Ireland go maith agus tá infheistíocht 
dhíreach choigríche na hÉireann dírithe ar earnálacha na n-eolaíochtaí beatha, TCF, seirbhísí 
idirnáisiúnta airgeadais, na hinnealtóireachta, seirbhísí don tomhaltóir agus na meán digiteach, 
atá tar éis an ghéarchéim airgeadais, a thosaigh in 2008/09, a sheasamh go maith.

Gnóthachtálacha Infheistíocht Dhíreach Choigríche d’Éirinn
Maidir leis sin, bliain láidir ab ea an bhliain 2012 in earnálacha éagsúla, agus chonacthas meascán 
de leathnuithe ó chuideachtaí a bhí ann cheana, agus gnó ó chuideachtaí nua, meascán ar cuireadh 
fáilte roimhe. I measc na n-infheistíochtaí ba mhó a rinneadh bhí infheistíochtaí ó PayPal, Northern 
Trust, Fidelity, SAP, Amgen, Apple, Mylan, Cisco, Arvato, Allergan agus Eli Lilly.  

Bhuaigh IDA Ireland gnó nua ó Clearstream (cuid de Deutsche Bourse), Hubspot, Dropbox, Kobo, 
Aspen agus Nuance agus ó ghnóthais eile.

Rinne Amazon, Salesforce.com, Maples, Google, Xilinx, Nypro, Stryker, agus Butterfield Fulcrum a 
gcuid gnó in Éirinn a leathnú in 2012. Bíonn rath ar IDA Ireland de bhrí go dtugann sé aird dhlúth 
ar na cliantchuideachtaí atá ann cheana agus ar na cliantchuideachtaí atá ag teacht go hÉirinn 
den chéad uair. In 2012 bhí roinnt chothrom idir líon na dtionscadal, le 65 tionscadal úrnua agus 
56 leathnú. Buadh 23 tionscadal taighde, forbartha agus nuálacha (RD&I), leis, in 2012 agus tá an 
nuálaíocht ina phríomhfhócas ag an eagraíocht.

Tugann na gnóthachtálacha láidre seo i seirbhísí airgeadais, eolaíochtaí beatha, TFC agus seirbhísí 
gnó agus seirbhísí don tomhaltóir cothromaíocht do phunann IDA Ireland. Tá 152,000 post curtha 
ar fáil ag IDA Ireland agus nuair a chuirtear fostaíocht indíreach san áireamh, is gaire an figiúr 
do 270,000.

Ach tá IDA Ireland meáite ar an spleáchas ar fhostóirí ilnáisiúnta móra seanbhunaithe a laghdú 
agus le blianta beaga anuas táthar ag díriú ar chuideachtaí mearfháis tríd ar rannán do ghnó atá ag 
teacht chun cinn. I measc na gcuideachtaí mearfháis a chuir fúthu in Éirinn in 2012/13 bhí 
Dropbox, Squarespace, Etsy, 10gen and Indeed.com.

Foramharc an Chathaoirligh agus 
an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin 
Claochlú
Tá IDA Ireland díreach tagtha chun deireadh na tríú bliana dá straitéis cúig bliana Horizon 2020 agus 
léiríonn na torthaí is déanaí gur dócha go gcomhlíonfaidh an eagraíocht a sprioc de 62,000 post 
díreach a chruthú faoin mbliain 2014 ó 640 infheistíocht nua. I gcúrsa na gcéad trí bliana 
(2010-2012) fuair IDA Ireland 419 infheistíocht agus chuir breis agus 36,000 post comhlán ar fáil. 
Gheofar cóip den straitéis ag www.idarireland.com/ida-ireland

Dhá cheann de phríomhghnéithe straitéis Horizon 2020 is ea claochlú cuideachtaí a thiomáint chun 
líon níos mó post a choinneáil agus díriú go háirithe ar an bhfás i seirbhísi dianfhostaíochta, as ar 
féidir poist a chruthú go tapa.

Cuid den chlár oibre iomlán ar mhaithe le claochlú is ea comhpháirtíocht IDA Ireland agus 
cuideachtaí i gcúig cinn de phríomhréimsí chun claochlú a dhéanamh ar a gcuid gnóthas: tacaíocht 
oiliúna, ardú teicneolaíochta, taighde & forbairt/feabhsú táirge, forbairt próisis le éifeachtúlacht 
fuinnimh.

Cruthúnas go bhfuil an straitéis seo ag obair ab ea an laghdú ba mhó le deich mbliana anuas ar 
chaillteanais poist ó phunann IDA Ireland in 2012.

An earnáil cógaisíochta
Le cois claochlú cuideachta, chabhraigh méadú ar iomaíochas le hÉirinn infheistíocht dhíreach 
choigríche a bhuachan agus a choimeád in 2012 agus ní mór na gnóthachtálacha sin a chosaint 
agus a mhéadú. Is in earnáil na n-eolaíochtaí beatha is práinne an gá le claochlú, toisc méadú ar 
iomaíocht dhomhanda agus dúshláin tionscail a bheith le sárú ag mórchuid monarchana 
Éireannacha.

Dúshlán eile is ea ceist éag na bpaitinní. Caithfear díriú go dícheallach ar na dúshláin a ghabhann le 
paitinní roinnt drugaí móréilimh tábhachtacha a bheith ag dul in éag agus an iomaíocht i ndrugaí 
cineálacha a leanfaidh é sin. Tá straitéis curtha i bhfeidhm ag IDA Ireland chun braisle eolaíochtaí 
beatha na hÉireann a imdhíonadh ar na torthaí is measa ar an treocht domhanda sin. Mar chuid den 
straitéis seo féachfar le hinfheistíochtaí bithchógaisíochta a mhealladh go hÉirinn chun áit chumas 
oidhreachta a ghabháil agus rinneadh dul chun cinn fiúntach sa réimse sin in 2012, nuair a 
fógraíodh €1.1 mhíle milliún d'infheistíocht úr ó chúig cinn de mhórchuideachtaí, as ar tháinig 
1,200 post beartaithe.

Tá an earnáil seo ar cheann de na hearnálacha is mó a thairgeann deiseanna d'IDA Ireland in 2013, 
ag tógáil ar na hinfheistíochta atá déanta cheana féin ag Abbott, Mylan, Eli Lilly, Amgen, Allergan, 
Aspen agus Sanofi.

An fhoireann:
Ag ceartlár na ngnóthachtálacha gnó ar fad in 2012 bhí foireann dhíograiseach oilte IDA Ireland 
de 254. Tá an fhoireann lonnaithe i réigiúin agus i gcriosanna ama éagsúla agus déanann siad 
ar fad a gcuid oibre le fuinneamh, díograis agus gealltanas ó chroí.

Dála mórchuid eagraíochtaí eile san earnáil phoiblí, táthar ag iarraidh ar IDA Ireland níos mó a bhaint 
amach le níos lú acmhainní agus tá foireann na heagraiochta ag cur straitéis na heagraíochta 
i bhfeidhm i gcónaí agus ag díriú ar raidhse dúshlán ag an am céanna.

Is léir dúinn go ndéanann siad é sin le mórtas iontach ina gcuid oibre agus san eagraíocht agus sa tír 
dá n-ionadaíonn siad. In 2012, d’éirigh le foireann IDA Ireland poist a chruthú le haghaidh hÉireann, 
agus admhaíonn POF agus Cathaoirleach IDA Ireland, arís eile, go láidir anseo an obair a dhéanann 
an fhoireann.

Geallsealbhóirí
Bhí páirt ag geallsealbhóirí éagsúla sa ghnó a baineadh amach in 2012, geallsealbhóirí atá ag obair 
go dlúth le IDA Ireland cheana féin. Ina measc siúd bhí an Taoiseach, Enda Kenny TD, an tAire Post, 
Fiontar agus Nuálaíochta, Richard Bruton TD, an tAire Airgeadais, Michael Noonan TD, an tAire 
Gnóthaí Eachtracha, Eamon Gilmore TD, ar thug gach duine acu a gcuid ama go fial do 
thionscnaimh agus do thurais margaíochta thar sáile de chuid IDA Ireland i gcaitheamh 
na bliana 2012.

D’oibrigh na gníomhaireachtaí gaolmhara Enterprise Ireland, Science Foundation Ireland, 
Forfás agus Solas go dlúth le IDA Ireland, leis, ar mhaithe le geilleagar na hÉireann in 2012. 
Bhí dlúthchaidreamh ag IDA Ireland le NAMA agus le raon ollscoileanna, Institiúidí Teicneolaíochta 
agus institiúidí taighde i gcaitheamh 2012. D’oibrigh IDA Ireland go dlúth le foireann Connect 
Ireland, chomh maith, chun go mbeadh rath ar an tionscnamh Succeed in Ireland.

Nascaigh roinnt ranna rialtais le IDA Ireland in 2012 chun chur leis an gcáil atá ar Éirinn, go háirithe 
an Roinn Gnóthaí Eachtracha agus a líonra ambasáidí. Déanann IDA Ireland a sheacht dícheall chun 
dea-cháil na hÉireann a chosaint agus in 2012 chuaigh an eagraíocht i ngleic go forleathan le 
grúpaí lasmuigh den tír, trí chainéil thraidisiúnta meán amhail CNBC, Bloomberg, CNN agus an 
Wall Street Journal, agus ina dteannta sin trí ardáin meán sóisialta, lena n-áirítear i margaí fáis 
amhail an India agus an tSín.

An todhchaí
Bliain dhúshlánach atá i ndán do gheilleagar na hEorpa agus formhór na n-eacnamaithe ag súil le 
feidhmíocht chomhréidh, ó thaobh fáis de.

Ach soláthróidh an cúlra dúshlánach sin deiseanna d’Éirinn de réir mar a réasúnaíonn na corparáidí 
is mó a gcuid oibríochtaí pan-Eorpacha agus go laghdaíonn siad méid a loirg dhomhanda. Tá IDA 
Ireland lánchinnte gur féidir leis an gcineál comhdhlúthaithe sin dul chun sochair d'Éirinn. Tá roinnt 
tionscadal sa réimse seo bunaithe cheana féin.

Chuir IDA Ireland tús láidir leis an mbliain 2013 le gnóthachain láidre ghnó ónár ngnó Eorpach. 
I measc na n-earnálacha a d’fheidhmigh go láidir in 2013 go dtí seo tá TFC, eolaíochtaí beatha, 
meáin dhigiteacha, gnó atá ag teacht chun cinn agus seirbhísí airgeadais.

Tá IDA Ireland ag obair i margadh domhanda atá thar a bheith iomaíoch, ach tá gach cosúlacht air go 
sroichfidh an eagraíocht a spriocanna faoi Horizon 2020 agus tá dóchas réasúnta aige mar gheall ar 
ionchais na bliana 2013. 
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PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.

Liam O'Mahony 
Cathaoirleach (ar chlé)

Barry O'Leary 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (ar dheis)
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PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.



Táscairí IDA Ireland

Táscaire Luach 2012
Líon Iomlán na nInfheistíochtaí a Ceadaíodh 144
Líon na dTionscadal Úrnua 65
Líon na dTionscadal um Leathnú 56
Líon na dTionscadal Taighde, Forbartha & Nuálaíochta 23
% na nInfheistíochtaí a Suíodh Lasmuigh de Bhaile Átha Cliath agus de Chorcaigh 23%
% na bPost a Ceadaíodh Lasmuigh de Bhaile Átha Cliath agus de Chorcaigh 34%
% na bPost a Ceadaíodh le Tuarastail de bhreis ar €35,000 68%
An Tuarastal Meánach in Infheistíochtaí Nua €43,700
Infheistíocht i dTionscadail Taighde, Forbartha & Nuálaíochta €517m
Íocaíochtaí Bliantúla Cáin Chorparáide ó Chliantchuideachtaí IDA Ireland €2.7bn*
Líon na gcliantchuideachtaí IDA Ireland a d’infheistigh breis is €100,000 
sa bhliain i dtaighde & forbairt 293

Nóta: *Tagraíonn Cáin Chorparáide don bhliain 2011

Tionchar Eacnamaíoch Chliantchuideachtaí lena dTacaíonn IDA Ireland

Gach Earnáil 2011
 €bn
Táscaire  
Díolacháin 126.455
Easpórtálacha 122.456
Caiteachas Díreach i nGeilleagar na hÉireann 18.836
arbh iad: 
Costais Párolla 7.367
Ábhair Éireannacha 1.787
Seirbhísí Éireannacha 9.682
Caiteachas Díreach mar % de Dhíolacháin 14.9%

Foinse: Bunaithe ar Shuirbhé Gnó Bliantúil ar Thionchar Eacnamaíoch, arna chomhordú ag Forfás agus 
arna riar ag Insight Statistical Consulting.
Nóta 1: Bunaítear an ar an Suirbhé ar chuideachtaí déantúsaíochta agus ar chuideachtaí seirbhísí a 
dhéanann trádáil idirnáisiúnta agus a bhfuil 10 bhfostaí nó níos mó acu (seachas cuideachtaí rialaithe 
seirbhísí airgeadais).
Nóta 2: Bunaítear na torthaí ar chuideachtaí a d'fhreagair suirbhé in 2012 (le figiúirí comhlána chun 
cuideachtaí nár fhreagair a chur san áireamh). Féadfaidh torthaí a bheith difriúil ó mheastacháin roimhe 
seo toisc athbhreithniú a bheith déanta ag cuideachtaí agus difríochtaí i mbonn na bhfreagróirí 
ó thréimhse shuirbhé go chéile.

Tír Thionscnaimh Cuideachtaí lenar Thacaigh IDA Ireland 2011

Tír Thionscnaimh Líon na gCuideachtaí Fostaíocht Iomlán*
Na Stáit Aontaithe 531 111,661
An Ghearmáin 95 9.950
An Ríocht Aontaithe 103 6,804
An Fhrainc 43 4,339
An Chuid Eile den Eoraip 160 12,691
An Chuid Eile den Domhan 101 7,340

Iomlán 1,033 152,785

Foinse: Suirbhé Bliantúil Forfás ar Fhostaíocht 2012

Nóta: *Áirítear air fostaithe buana, páirtaimseartha agus sealadacha.

Staitisticí

Iomlán na Fostaíochta de réir Réigiúin i gCuideachtaí lena dTacaíonn IDA Ireland

Ceantar / Réigiún 2008 2009 2010 2011 2012  % athrú
       2011/2012
An Teorainn
An tIarthuaisceart/
Dún na nGall 5,336 5,261 5,113 5,318 5,199 -2.2%
An tOirthuaisceart 3,356 3,023 2,833 2,909 3,211 +10.4%

An tIarthar agus an tIarthar Láir
An tIarthar 14,531 13,435 13,867 15,714 16,430 +4.5%
An tIarthar Láir 11,245 8,209 7,963 8,117 8,641 +6.4%

Lár na Tíre & an tOirthear
Lár na Tíre 5,643 4,955 4,633 4,707 5,120 +8.8%
An tOirthear 73,016 66,517 67,326 70,987 74,440 +4.9%

An Deisceart
An tIardheisceart 26,118 24,206 25,629 26,583 27,860 +4.8%
An tOirdheisceart 13,665 13,048 12,917 11,880 11,884 0%

IDA Ireland 152,910 138,654 140,281 146,215 152,785 +4.4%

Foinse: Suirbhé Bliantúil Forfás ar Fhostaíocht 2012
Nóta: Áirítear air fostaithe páirtaimseartha, sealadacha agus fostaithe ar conradh gearrthéarmach.

PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.
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Fostaíocht i gCuideachtaí lena dTacaíonn IDA Ireland 
 2011/2012
Gnóthachain Phoist Lánaimseartha 11,790
Méadú ar fhostaíocht eile (fostaíocht pháirtaimseartha, shealadach agus chonartha) 932
Iomlán 12,722

Foinse: IDA Ireland 2012

Fostaíocht i gCuideachtaí lena dTacaíonn IDA Ireland
 2011 2012
Fostaíocht iomlán 146,215 152,785
Glanathrú i bhfostaíocht iomlán 5,934 6,570
% de ghlanathrú i bhfostaíocht iomlán 4.4% 10.7%

Foinse: Suirbhé Bliantúil Forfás ar Fhostaíocht 2012

Nóta: Áirítear ar fhostaíocht eile fostaithe páirtaimseartha, sealadacha agus fostaithe ar conradh 

gearrthéarmach.

Staitisticí

Iomlán na Fostaíochta de réir Réigiúin i gCuideachtaí lena dTacaíonn IDA Ireland
Earnáil

Cógaisíocht
Trealamh Ríomhaireachta, 
Leictreonach & Optúil
Ionstraimí & Soláthrairtí 
Leighis/Fiaclóireachta
Miotail & Innealtóireacht
Tionscal Ilghnéitheach
Idirnáisiúnta & Airgeadais Seirbhísí 
(lena n-áirítear Bogearraí)

Iomlán

Foinse: Suirbhé Bliantúil Forfás ar Fhostaíocht 2012

Nóta: Áirítear air fostaithe páirtaimseartha, sealadacha agus fostaithe ar conradh gearrthéarmach.

% Athrú 
2011/2012

0.0%

+1.8%

+4.0%
+1.8%
-0.3%

+7.4%

+4.5%

2012

22,154

15,884

24,438
10,474

4,986

74,849

152,785

2011

22,156

15,595

23,488
10,287

5,001

69,688

146,215

2010

22,157

15,332

22,329
10,471

5,094

64,898

140,281

2009

22,280

14,865

22,839
10,754

5,459

62,457

138,654

2008

23,581

17,148

22,749
14,109

6,693

68,630

152,910

Costas IDA Ireland in aghaidh an phoist choimeádta ag buanphraghsanna 2012

Foinse: Suirbhé Bliantúil Forfás ar Fhostaíocht 2012

Nóta: Déantar an costas do gach post a áireamh trí chaiteachas uile IDA Ireland a chur san áireamh 

i gcomhthéacs na ngnólachtaí uile sa tréimhse ríofa. Ní hiad ach poist a cruthaíodh le linn agus a 

cothaíodh go dtí deireadh gach tréimhse seacht mbliana atá san áireamh sna ríomhanna.

1997-
2003

19,001

IDA
IRELAND
(€)

1998-
2004

16,867

1999-
2005

14,837

2000-
2006

13,464

2001-
2007

13,460

2002-
2008

13,038

2003-
2009

14,378

2004-
2010

14,509

2005-
2011

14,444

2006-
2012

13,475

PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.
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PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.



Bord 2012

TINREAMH NA gCOMHALTAÍ BOIRD AG CRUINNITHE BOIRD IN 2012 (12 chruinniú in 2012) 

Comhaltaí an Bhoird Tinreamh Comhaltaí an Bhoird Tinreamh
Liam O'Mahony, Cathaoirleach 12 chruinniú Heather Ann McSharry 12 chruinniú
Lionel Alexander 8 gcruinniú Barry O'Leary 12 chruinniú
Loretta Brennan Glucksman 10 gcruinniú Gerard O' Mahoney 10 gcruinniú
Alan Gray 11 chruinniú Mary Campbell 12 chruinniú
Paul Duffy 8 gcruinniú Dermot Curran 3 chruinniú
Henry McGarvey 12 chruinniú Peter Cassells 5 chruinniú

09
-

PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.
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PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.
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PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.



Rialachas Corparáideach

PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.
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GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.



PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.

Tuarascáil an Ard-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste le cur faoi bhráid 
Thithe an Oireachtais 
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PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.

Ráitis Airgeadais
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PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.

Bunaíodh an Ghníomhaireacht Forbartha Tionscail (IDA) ar 1 Eanáir 1994 mar ghníomhaireacht 
de chuid Forfás (an bord um beartas agus chomhairle don fhorbairt tionsclaíoch 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 t-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 comhthoil 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.

Ráiteas ar Fhreagrachtaí 
Chomhaltaí an Bhoird
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Thar ceann an Bhoird:

Liam O'Mahony 
Cathaoirleach

Barry O'Leary 
Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin 

Heather Ann McSharry 
Cathaoirleach
An Coiste Iniúchóireachta, 
Airgeadais & Riosca



PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.

Thar cheann Bhord IDA Ireland, 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 lán dearfach a thabhairt go 
bhfuil sócmhainní cosanta, 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 sócmhainní na 
  heagraíochta a chosaint;  
 - freagrachtaí agus cumhachtaí bainistíochta a shainiú agus a dhoiciméadú go soiléir; 
 - cultúr freagrachta láidir 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 IDA 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 réadúlachta; 
 - spriocanna bliantúla agus níos fadtéarmaí a leagan 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 faoin bhféadfaí cúnamh airgeadais a chur ar fáil do thionscadail, 
lena n-áirítear forálacha ag éileamh aisíocaíocht mura gcomhlíonann an tionscadal 
tiomantais déanta ag an tionscnóir. Tugadh faoi deara in athbhreithniú ar 
thionscadal amháin dá shórt nach raibh próiseas foirmiúil i bhfeidhm chun 
athbhreithniú a dhéanamh i gcomparáid le gach clochmhíle, cé go raibh fianaise 
ann ar athbhreithniú gníomhach ar ghníomhachtaí an tionscadail. Tá córas níos 
foirmiúla curtha i bhfeidhm arís ag IDA Ireland, a mbeidh eastóireacht ar na 
bunchuspóirí i gcomparáid le feidhmíocht/seachadadh go dáta mar chuid de.

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: 

 - 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 chun feidhmíochtaí airgeadais agus eile a thomhas;
 - treoirlínte rialaithe um infheistíocht chaipitil sainithe go soiléir;
 - disciplíní foirmiúla bainistíocht tionscadail.

Tá feidhm iniúchta inmheánaigh seachfhoinsithe ag IDA Ireland, 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 rannóga eile.  

Oibríonn 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 cuí. Tógann an plean oibre reatha aird ar réimsí riosca ionchais a n-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 le tuarascálacha ráithiúla don Choiste ar 
thascanna curtha i gcrích. Tarraingíonn na tuarascálacha seo aird ar easnaimh nó laigí, 
más ann dóibh, sa chórais um rialú inmheánach airgeadais agus ar na bearta 
ceartaitheacha molta ar cheart a chur i bhfeidhm nuair is cuí. 

Faigheann monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird ar éifeachtacht an chórais 
um rialú inmheánach airgeadais a gcuid eolais ó obair an Iniúchóra Inmheánaigh, 
ón gCoiste Iniúchta, Airgeadais & Riosca, a dhéanann maoirseacht ar obair an Iniúchóra 
inmheánaigh, agus ó na bainisteoiri feidhmiúcháin laistigh de IDA Ireland atá freagrach 
as forbairt agus cothabháil an chreata um rialú airgeadais.

Dearbhaím, maidir leis an mbliain dar críoch 31 Nollaig 2012, go ndearna an Bord 
athbhreithniú ar an gcóras um rialú inmheánach airgeadais.

Sínithe thar ceann an Bhoird 

Liam O'Mahony
Cathaoirleach
8 Bealtaine 2013

Ráiteas ar an Rialú 
Inmheánach Airgeadais
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PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.

 (c)  Ríomhtar dímheas d’fhonn díscríobh a dhéanamh ar chostas na sócmhainní 
  lúide, úsáideach measta eacnamaíoch fanta. 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 curtha i gcrích ag oifigigh 
  de chuid IDA Ireland 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 
  a d’eascair foráil le haghaidh lagú nó go bhfuil athrú ábhartha tagtha orthu, déanfar  
  an fhoráil charntha le haghaidh lagú 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  Cuntasaíocht d’Infheistíochtaí
 Ní léiríonn Ráitis Airgeadais IDA Ireland comhdhlúthú ar thorthaí na gcuideachtaí 
 infheistiúcháin mar toisc go bhfuil gníomhaíochtaí IDA Ireland chomh difriúil sin 
 ó ghníomhaíochtaí na gcuideachtaí infheistiúcháin bheadh a leithéid de chomhdhlúthú 
 neamhréititheach leis an oibleagáid chun tuairim fíor agus cothrom a thabhairt.

8 Deontais Iníoctha
 Fabhraítear deontais sna Ráitis Airgeadais nuair a chloíonn an deonaí le coinníollacha 
 ordaithe.

9 Airgeadra Coigríche
 Aistrítear sócmhainní agus dliteanais a sonraítear 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 idirbhearta airgeadra coigríche agus ar imréiteach na suimeanna infhála agus 
 iníoctha in airgeadra coigríche. 

10 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 chur chun 
 cinn déanann an Ghníomhaireacht foráil, nuair is cuí, le haghaidh íocaíochtaí cíosa 
 na todhchaí. 

11 Caipiteal
 Léiríonn caipiteal cistí a úsáidtear le haghaidh ceannach agus forbairt réadmhaoin 
 tionsclaíoch, ceannach sócmhainní seasta agus sócmhainní teileachumarsáide eile 
 agus aird á tabhairt ar dhiúscairtí, ar mhuirir dímheasa agus, nuair is infheidhme, 
 ar fhorálacha le haghaidh bearnú sna suimeanna anonn.

12 Aoisliúntas
 Tá foireann uile IDA Ireland 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 comhaltaí foirne, lena n-áirítear an fhoireann ar iasacht ag IDA Ireland. 
 Tá Forfás freagrach freisin as riachtanais tuairiscithe pinsean, lena n-áirítear iad siúd 
 leagtha amach faoi FRS 17. Déantar costais luathscoir deonach íoctha go díreach ag 
 IDA Ireland agus ranníocaíochtaí pinsin uile asbhainte ón bhfoireann a áireamh sa 
 Chuntas Oibriúcháin sa tréimhse ina n-eascraíonn siad.

Beartais Chuntasaíochta
1 Bunús Cuntasaíochta
 
 (a)  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 comhthoil an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus iad ainmnithe 
  i euro.

  Ullmhaítear na Ráitis Airgeadais ar bhonn fabhraithe, seachas nuair 
  a sonraítear sna Beartais Chuntasaíochta. Maireann an bhliain airgeadais 
  ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig.

  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 coimeádtar chun críocha na forbartha tionsclaíche.
  (ii)  Oibreacha forbartha suímh.
  (iii) Foirgnimh tionsclaíocha léasaithe le tionóntaí lena n-áirítear foirgnimh i mbun 
   díolacháin sa chás nach bhfuil an teideal gafa ag deireadh na bliana.
  (iv)  Réadmhaoin folamh ar fáil do chur chun cinn tionsclaíoch nó i mbun díolacháin 
   sa chás nach bhfuil 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 bliana 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 Ráta Tagartha 
   Lascaine an AE de réir mar is infheidhme.
  (ii)  Cíosanna dlite faoi théarmaí na gcomhaontuithe léasa, do thréimhsí suas le 
   35 bliana, déanta idir an Ghníomhaireacht agus tionóntaí, muirir le haghaidh 
   úsáide na dtailte neamhfhorbartha agus muirir cothabhála eastáit gearrtha ar 
   thionóntaí.
  (iii)  Táillí ó roghanna ceannaigh tugtha ar réadmhaoin IDA, éarlaisí íoctha ag IDA 
   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. 

 (e) Cuimsíonn Cuntais Iníoctha suimeanna iníoctha i ndáil le:
  (i) Creidiúnaithe.
  (ii) Deontais atá aibithe lena n-íoc.
  (iii) Éarlaisí do dhíolacháin neamhchomhlíonta
 
 (f)  Cuimsíonn forálacha do dhliteanais agus muirir:
  (i) Suimeanna soláthartha i ndáil le costais ionchais maidir leis an bhforáil 
   trochluithe um léasanna oibriúcháin.
  (ii) Costais todhchaí ag éirí as léasanna oibriúcháin a mheastar a sháróidh na 
   suimeanna is in-aisghabhála ó fho-léasaithe.

 (g) Trí mheán meamraim tá Ioncam agus Caiteachas maidir le hidirbhearta 
  Réadmhaoine Tionsclaíoch leagtha amach i Nóta 23 leis na Ráitis 
  Airgeadais. 

2 Aithint Ioncaim
Le hioncam ó dheontais an Oireachtais, ó aisíocaíochtaí deontas, ón gCiste 
Náisiúnta Oiliúna, ón gCiste Sóisialta na hEorpa agus ón gCiste Forbartha Réigiúnaí 
na hEorpa seachas iad siúd dá dtagraítear i (5) thíos, léirítear an t-airgead iarbhír 
a fuarthas.

3 Réadmhaoin Thionsclaíoch
 Táthar tar éis Readmhaoin Thionsclaíoch san áireamh i sócmhainní seasta 
 inláimhsithe a ghnóthú, 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 ghnáthshócmhainní seasta.

4 Suimeanna Anonn, Dímheas agus Forálacha le haghaidh Lagú
 (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 lagú 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 Talamh agus Infheistíochtaí:
  An costas stairiúil lúide foráil le haghaidh lagú 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.
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PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.

Beartais Chuntasaíochta (ar leanúint)

 (c)  Ríomhtar dímheas d’fhonn díscríobh a dhéanamh ar chostas na sócmhainní 
  lúide, úsáideach measta eacnamaíoch fanta. 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 curtha i gcrích ag oifigigh 
  de chuid IDA Ireland 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 
  a d’eascair foráil le haghaidh lagú nó go bhfuil athrú ábhartha tagtha orthu, déanfar  
  an fhoráil charntha le haghaidh lagú 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  Cuntasaíocht d’Infheistíochtaí
 Ní léiríonn Ráitis Airgeadais IDA Ireland comhdhlúthú ar thorthaí na gcuideachtaí 
 infheistiúcháin mar toisc go bhfuil gníomhaíochtaí IDA Ireland chomh difriúil sin 
 ó ghníomhaíochtaí na gcuideachtaí infheistiúcháin bheadh a leithéid de chomhdhlúthú 
 neamhréititheach leis an oibleagáid chun tuairim fíor agus cothrom a thabhairt.

8 Deontais Iníoctha
 Fabhraítear deontais sna Ráitis Airgeadais nuair a chloíonn an deonaí le coinníollacha 
 ordaithe.

9 Airgeadra Coigríche
 Aistrítear sócmhainní agus dliteanais a sonraítear 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 idirbhearta airgeadra coigríche agus ar imréiteach na suimeanna infhála agus 
 iníoctha in airgeadra coigríche. 

10 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 chur chun 
 cinn déanann an Ghníomhaireacht foráil, nuair is cuí, le haghaidh íocaíochtaí cíosa 
 na todhchaí. 

11 Caipiteal
 Léiríonn caipiteal cistí a úsáidtear le haghaidh ceannach agus forbairt réadmhaoin 
 tionsclaíoch, ceannach sócmhainní seasta agus sócmhainní teileachumarsáide eile 
 agus aird á tabhairt ar dhiúscairtí, ar mhuirir dímheasa agus, nuair is infheidhme, 
 ar fhorálacha le haghaidh bearnú sna suimeanna anonn.

12 Aoisliúntas
 Tá foireann uile IDA Ireland 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 comhaltaí foirne, lena n-áirítear an fhoireann ar iasacht ag IDA Ireland. 
 Tá Forfás freagrach freisin as riachtanais tuairiscithe pinsean, lena n-áirítear iad siúd 
 leagtha amach faoi FRS 17. Déantar costais luathscoir deonach íoctha go díreach ag 
 IDA Ireland agus ranníocaíochtaí pinsin uile asbhainte ón bhfoireann a áireamh sa 
 Chuntas Oibriúcháin sa tréimhse ina n-eascraíonn siad.
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1 Bunús Cuntasaíochta
 
 (a)  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 comhthoil an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus iad ainmnithe 
  i euro.

  Ullmhaítear na Ráitis Airgeadais ar bhonn fabhraithe, seachas nuair 
  a sonraítear sna Beartais Chuntasaíochta. Maireann an bhliain airgeadais 
  ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig.

  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 coimeádtar chun críocha na forbartha tionsclaíche.
  (ii)  Oibreacha forbartha suímh.
  (iii) Foirgnimh tionsclaíocha léasaithe le tionóntaí lena n-áirítear foirgnimh i mbun 
   díolacháin sa chás nach bhfuil an teideal gafa ag deireadh na bliana.
  (iv)  Réadmhaoin folamh ar fáil do chur chun cinn tionsclaíoch nó i mbun díolacháin 
   sa chás nach bhfuil 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 bliana 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 Ráta Tagartha 
   Lascaine an AE de réir mar is infheidhme.
  (ii)  Cíosanna dlite faoi théarmaí na gcomhaontuithe léasa, do thréimhsí suas le 
   35 bliana, déanta idir an Ghníomhaireacht agus tionóntaí, muirir le haghaidh 
   úsáide na dtailte neamhfhorbartha agus muirir cothabhála eastáit gearrtha ar 
   thionóntaí.
  (iii)  Táillí ó roghanna ceannaigh tugtha ar réadmhaoin IDA, éarlaisí íoctha ag IDA 
   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. 

 (e) Cuimsíonn Cuntais Iníoctha suimeanna iníoctha i ndáil le:
  (i) Creidiúnaithe.
  (ii) Deontais atá aibithe lena n-íoc.
  (iii) Éarlaisí do dhíolacháin neamhchomhlíonta
 
 (f)  Cuimsíonn forálacha do dhliteanais agus muirir:
  (i) Suimeanna soláthartha i ndáil le costais ionchais maidir leis an bhforáil 
   trochluithe um léasanna oibriúcháin.
  (ii) Costais todhchaí ag éirí as léasanna oibriúcháin a mheastar a sháróidh na 
   suimeanna is in-aisghabhála ó fho-léasaithe.

 (g) Trí mheán meamraim tá Ioncam agus Caiteachas maidir le hidirbhearta 
  Réadmhaoine Tionsclaíoch leagtha amach i Nóta 23 leis na Ráitis 
  Airgeadais. 

2 Aithint Ioncaim
Le hioncam ó dheontais an Oireachtais, ó aisíocaíochtaí deontas, ón gCiste 
Náisiúnta Oiliúna, ón gCiste Sóisialta na hEorpa agus ón gCiste Forbartha Réigiúnaí 
na hEorpa seachas iad siúd dá dtagraítear i (5) thíos, léirítear an t-airgead iarbhír 
a fuarthas.

3 Réadmhaoin Thionsclaíoch
 Táthar tar éis Readmhaoin Thionsclaíoch san áireamh i sócmhainní seasta 
 inláimhsithe a ghnóthú, 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 ghnáthshócmhainní seasta.

4 Suimeanna Anonn, Dímheas agus Forálacha le haghaidh Lagú
 (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 lagú 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 Talamh agus Infheistíochtaí:
  An costas stairiúil lúide foráil le haghaidh lagú 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.



PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.

Cuntas Oibriúcháin Clár Comhardaithe
 Nótaí 2012  2011
   €'000  €'000
Ioncam
Deontais Oireachtais  1  131,822  133,218
Deontais ón gCiste Oiliúna Náisiúnta  2  3,000  3,000
AE – Clár INTERREG 111A  3  461  326
Clár Taighde, Teicneolaíochta agus Nuálaíochta (TTN don 
Tionscal arna Chomh-mhaoiniú ag an AE agus an Státchiste  4  983  696
Aisíocaíochtaí Deontas  6  3,132  18,798
Ioncam Cíosa    2,079  2,006
Ioncam Eile  7  1,129  1,172
Brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní  8  3,492  2,404

  146,098  161,620

Caiteachas
Deontais Iníoctha  9  89,275  96,757
Costais Chur chun cinn, Riarachán agus Ghinearálta  10 (a)  38,500  40,091
Muirir i leith FoirgnimhThionsclaíocha  11  13,163  7,263
Muirir um Dhímheas & um Lagú  12  25,484  50,841
  
  166,422  194,952

Glanbhrabús /(Easnamh) Oibriúcháin don Bhliain   (20,324)  (33,332)
Ranníocaíocht leis an Státchiste  13 (a)  (223)  (176)
Aisíocaíochtaí le Gníomhaireachtaí Stáit Eile  13 (b)  -  (64)
Iarmhéid an 1 Eanáir   (19,020)  (34,123)
Aistriú ó Chaipiteal  14  27,111  48,675

Iarmhéid ag deireadh Bliana   (12,456)  (19,020)

Baineann na suimeanna a thaispeántar faoi Ioncam agus Caiteachas le gniomhaíochtaí 
leanúnacha. Níl aon ghnóthachain nó 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 26.

 Nótaí 2012  2011
   €'000  €'000
Sócmhainní Seasta Inláimhsithe
Réadmhaoin Thionsclaíoch  15  116,117  142,916
Sócmhainní Seasta Eile  16  327  639
  116,444  143,555
Sócmhainní Doláimhsithe
Sócmhainní Teileachumarsáide  17  -  -

Iomlán na Sócmhainní Inláimhsithe agus Doláimhsithe   116,444  143,555

Sócmhainní Reatha
Cuntais Infhála  18  9,747  9,900
Airgead Tirim sa Bhanc agus ar láimh   17,271  28,192
  27,018  38,092
Dliteanais Reatha
Cuntais Iníoctha  19  (3,057)  (404)

Glansócmhainní Reatha   23,961  37,688

Infháltais Fhadtéarmacha
Cuntais Infhála: suimeanna a bheidh dlite 
i mbreis agus bliain amháin  18  150  380

Iníocaíochtaí Fadtéarmacha
Cuntais Iníoctha: suimeanna a bheidh dlite 
i mbreis agus bliain amháin  19  (2,905)  (22,766)

Forálacha
Forálacha le haghaidh Dliteanas agus Muirear  20  (33,624)  (33,823)

Ioncam Iarchurtha
Clár INTERREG 111A an AE  3  (38) (499)

Glansócmhainní   103,988  124,535

In ionannas:
Caipiteal  14  116,444  143,555
Cuntas Oibriúcháin   (12,456)  (19,020)
  
  103,988  124,535

Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo iad an Bunús Cuntasaíochta, na Beartais Chuntasaíochta, 
an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid agus Nótaí 1 go 26.

Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2012                           Amhail ag Nollaig 2012
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Thar ceann an Bhoird:

Liam O'Mahony 
Cathaoirleach

Barry O'Leary 
Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin 

Heather Ann McSharry 
Cathaoirleach
An Coiste Iniúchóireachta, 
Airgeadais & Riosca



PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.

   Nótaí 2012  2011
     €'000  €'000
Imréiteach an Ghlan-Easnaimh Oibriúcháin leis 
an nglan-insreabhadh ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

Glanbhrabús /(Easnamh) Oibriúcháin don Bhliain   (20,324)  (33,332)
Muirear um Dhímheas & um Lagú:
 - Réadmhaoin Thionsclaíoch  12  25,012  50,188
 - Sócmhainní Teileachumarsáide & Sócmhainní Seasta Eile  12  472  653
Deontas an Chláir AE – INTERREG 111A Amúchta  3  (461)  (326)
Caiteachas Caipitlithe  10 (a)  (24)  (55)
Brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní  8  (3,492)  (2,404)
Ús Bainc  7  (403)  (660)
Laghdú ar shuimeanna na gCuntas Infhála 
dlite laistigh de bhliain amháin   153  5,604
Méadú/(Laghdú) ar Chuntais Iníoctha 
suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin   2,653  (8,432)
(Laghdú) ar Fhorálacha agus ar Muirir   (199)  (2,719)
Laghdú / (Méadú) ar Chuntais Iníoctha 
suimeanna a bheidh dlite i mbreis agus bliain amháin   230  (48)
(Laghdú) ar shuimeanna na gCuntas Iníoctha 
a bheidh i mbreis agus bliain amháin   (19,861)  (10,001)

Glan (Eis-sreabhadh) Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin   (16,244)  (1,532)

Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid
Glan (Eis-sreabhadh) Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin   (16,244)  (1,532)
Ranníocaíocht leis an Státchiste  13 (a)  (223)  (176)
Aisíocaíochtaí le Gníomhaireachtaí Stáit Eile  13 (b)  -  (64)
Torthaí ar Infheistíocht agus Seirbhísiú Airgeadais   24 (a)  403  660

Caiteachas caipitil agus infheistíocht airgeadais
 Éadalacha 24 (b)  (1,403)  (2,845)
 Diúscairtí  24 (c)  6,546  3,138

Bainistiú Acmhainní Leachtacha
Aistarraingt / (Íocaíocht isteach in) éarlaisí gearrthéarmacha   24 (d)  15,000  (5,000)
Méadú/ (Laghdú) ar airgead tirim don tréimhse   4,079  (5,819)

Imréiteach tsreafa airgid ghlain le gluaiseacht i nglanchistí
Méadú/ (Laghdú) ar airgead tirim don tréimhse   4,079  (5,819)
(Laghdú) /Méadú ar acmhainní leachtacha  24 (d)  (15,000)  5,000
Gluaiseacht i nglanchistí sa tréimhse   (10,921)  (819)
Glanchistí ag 1 Eanáir  24 (d)  28,192  29,011
Glanchistí ag 31 Nollaig   17,271  28,192

Ráiteas faoi 
Shreabhadh Airgid Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2012
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PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.

Nótaí leis na Ráitis 
Airgeadais Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2012

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 don IDA i ndáil le Deontais don 
Tionsclaíocht agus Deontais do Réadmhaoin Thionsclaíoch sa tréimhse idir 1 Eanáir 1994 go 31 
Nollaig 2012 agus €2.1 billiún. 

Cuimsíonn na Deontais Oireachtais atá sonraithe sna Ráitis Airgeadais: 
 2012  2011
 €'000  €'000
Deontas um Chaiteachas Riaracháin agus Cur Chun Cinn  35,822  37,377
Deontas don Tionsclaíocht  85,000  84,841
Deontas um Réadmhaoin Thionsclaíoch  11,000  11,000
 
 131,822  133,218

2 An Ciste Náisiúnta Oiliúna
Áirítear leis na híocaíochtaí deontais oiliúna €5.362 mhilliún (féach nóta 9) íocaíochtaí deontas 
oiliúna de €3 mhilliún (€3 mhilliún in 2011) a sásaíodh le cistí a fuarthas tríd an Roinn Post Fiontar 
agus Nuálaíochta ón gCiste Náisiúnta Oiliúna, a riartar trí Fho-mhírcheann B3 na Roinn 
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 eacnamúil idir réigiúin an AE. Faoin gclár úd bronnadh €10 milliún de 
dheontas ar IDA Ireland agus ar an Roinn Fiontar, Trádála agus Infheistíochta (RFTI) i dTuaisceart 
Éireann, ar leithdháileadh €4 mhilliún de ar IDA Ireland agus €6 mhilliún ar an RFTI. Bronnadh an 
deontas ar mhaithe le cúnamh a thabhairt chun páirceanna gnó a fhorbairt i Leitir Ceanainn 
agus i nDoire a chuirtear chun cinn i dteannta a chéile le haghaidh infheistíocht isteach.

In 2005 fuair IDA Ireland €4 mhilliún de leithdháileadh deontais. I gcomhréir le beartais 
chuntasaíochta na Gníomhaireachta aistríodh €0.461 mhilliún (€0.326 mhilliún in 2011) den 
tsuim seo chuig an gCuntas Oibriúcháin in 2012, rud a d’fhág iarmhéid de €0.038 mhilliún in 
ioncam iarchurtha.

4 Clár Taighde, Teicneolaíochta agus Nuálaíochta (TTN) le haghaidh Tionscail arna 
chomhchistiú ag an 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 chómhaoiniú na dtionscadal a dhéanann siad. Is í Fiontraíocht 
Éireann a riarann an ciste agus taispeántar íocaíochtaí amach ón gciste seo i nóta 9.

5 Scéim Fóirdheontais Fostaíochta
In 2010 ba é an Rialtas, trí mheán na Roinne Post, Fiontar agus Nuálaíochta, a thionscain an 
Scéim Fóirdheontais Fostaíochta (Sealadach), arna bainistiú ag Fiontraíocht Éireann, chun tacú le 
coinneáil post lánaimseartha agus páirtaimseartha i bhfiontair inmharthanacha, a d’fhéadfadh 
a bheith iomarcach murach é mar thoradh ar thionchar na géarchéime domhanda airgeadais 
agus eacnamúla. Cuireadh an scéim chun feidhme faoi Threoirlínte Chreat Sealadach um 
Chúnamh Stáit an AE. Taispeántar i Nóta 9 na híocaíochtaí a tugadh amach ón gciste seo.

6 Aisíocaíochtaí Deontais
Nuair a sháraíonn cuideachta cliaint na coinníollacha i gcomhaontú deontas, bíonn an 
deontas in-aisghabhála. I gcaitheamh na bliana fuair an Ghníomhaireacht €3.132 mhilliún 
(€18.798 mhilliún in 2011) maidir le haisíocaíochtaí deontas.

7 Ioncam Eile 
 2012  2011
 €'000  €'000
Ús Bainc  403  660
Ioncam Táille i ndáil le Tailte Neamhfhorbartha  288  213
Ús ar Idirbhearta Réadmhaoine Tionsclaíche  412  264
Ioncam Ilghnéitheach  26  35
 1,129  1,172

8 Brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní 
 2012  2011
 €'000  €'000
Comaoin (glan ó tháillí agus ó chostais dhíreacha)  6,546  3,138
Costais Stairiúla  (13,236)  (2,518)
Díluacháil na forála le haghaidh lagú   1,734  17
Díluacháil na forála le haghaidh dímheasa  8,448  1,767
 3,492  2,404

Sloinntear an brabús ar dhiúscairt €3.492 mhilliún glan ar chaillteanais de €0.163 mhilliún, 
i ndáil le haistrithe réadmhaoine ag comaoin nialasach. 

9 Deontais Iníoctha 
 2012  2011
 €'000  €'000
Caipiteal  16,286  11,774
Fostaíocht  23,119  18,056
Taighde & Forbairt  43,525  61,813
Oiliúint  5,362  4,198
An Clár Taighde, Teicneolaíochta & Nuálaíochta (TTN) don Tionscal 
(féach nóta 4, leis)  983  907
Scéim Fóirdheontais Fostaíochta (féach nóta 5 freisin)  -  9
 89,275  96,757
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PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.

10 Costais Chur chun cinn, Riarachán agus Ghinearálta 
(a) 
 2012  2011
  €'000  €'000
Táillí, costais agus luach saothair Chomhaltaí an Bhoird – féach 10(c)  258  290
Costais eile luach saothair – féach 10(b)  21,038  21,611
Margaíocht, comhairleacht, cur chun cinn agus fógraíocht  8,890  8,909
Riarachán Ginearálta  9,584  9,276
Táille Iniúchóra  49  49
Soláthar le haghaidh Fiacha Amhrasta  (1,295)  11
Lúide: Caipitliú an chaiteachais a bhaineann le 
forbairt réadmhaoine tionsclaíche  (24)  (55)
 38,500  40,091

(b)  
 2012  2011
I measc na gcostas luach saothair eile bhí:  €'000  €'000
Pá agus Tuarastail  19,608  20,139
Costais Leasa Shóisialaigh – Ranníocaíocht an Fhostóra  1,059  1,032
Costais Pinsin – Ranníocaíocht an Fhostóra  371  440
 21,038  21,611

Tá foireann uile IDA Ireland ina bhfostaithe de chuid Forfás agus iad tugtha ar iasacht don 
Ghníomhaireacht ag Forfás. In 2012 íocadh €1.05 mhilliún d’fháltais ó asbhaintí a bhain le pinsean 
chuig an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta.

(c)  
 2012  2011
Ba é seo an luach saothair a íocadh le comhaltaí an Bhoird:  €'000  €'000
Liam O'Mahony (Cathaoirleach)  -  -
Barry O'Leary (Príomhoifigeach Feidhmiúcháin)  -  9,975
Lionel Alexander  -  11,970
Loretta Brennan Glucksman  11,970  11,970
Bernard Collins   n/bh  11,970
Mary Campbell  10,801  n/bh
Peter Cassells  7,208  n/bh
Dermot Curran  -  n/bh
Paul Duffy  -  -
Alan Gray  -  n/bh
Henry McGarvey  11,970  11,970
Heather Ann McSharry  11,970  11,970
Gerard O' Mahoney  4,988  10,723
Terry Scott  n/bh  11,970
Martin Shanagher  -  -

Tháinig caiteachas Chomhaltaí an Bhoird in 2012 go €10,050 miondealaithe mar seo: €4,095 don 
mhíleáiste, €3,156 don chóiríocht agus €2,799 do chostais deimhnithe eile taistil, cothabhála agus bia.

Pacáiste Luach Saothair an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin
Fuair an Príomhoifigeach Feidhmiucháin €189,115 de thuarastal agus tá sé i dteideal pinsin, 
leis, i gcomhréir le teidlíochtaí caighdeánacha san earnáil phoiblí.

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
(ar leanúint) Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2012

(d)
Cíos Bliantúil Iníoctha i ndáil le Cóiríocht Oifige Léasaithe
 Líon na nOifigí  Dáta Éaga an Léasa 2012
   €'000
Ceannoifig  1  2019  2,126
Oifigí Réigiúnacha  4  2013-2028  300
Oifigí Thar Lear  14  2013-2019  1,246 
   3,672

(i)  I gcás na Ceannoifige agus cúig oifig thar lear is amhlaidh go bhfuil an chóiríocht 
 comhlonnaithe le Gníomhaireachtaí Stáit eile agus / nó le Misin de chuid Rialtas na 
 hÉireann.
(ii)  Cuireadh deireadh le dhá léas ar oifigí réigiúnacha in 2012.
(iii)  Cuimsithe in dhá léas oifige thar lear tá clásail scoir is inchleachtaithe ar dhátaí 
 sonraithe sna blianta 2013 agus 2014 faoi seach. 
(iv)  Níl aon réadmhaoin a úsáidtear nó atá ar fáil do chóiríocht a cuid foirne faoi 
 úinéireacht na Gníomhaireachta. 

(e)
Ceangaltais faoi Léasanna Oibriúcháin
Is ionann an ceangaltas bliantúil reatha faoi léasanna oibriúcháin agus €10.794 mhilliún.  
Éagfaidh na léasanna sin mar seo:
 2012 2012 2012 2011 2011 2011
 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000
 Oifigí  Tionsclaíoch Tionsclaíoch Oifigí  Tionsclaíoch Tionsclaíoch
 Áitithe ag Réadmhaoin Réadmhaoin Áitithe ag Réadmhaoin Réadmhaoin
 IDA Ireland Áitithe faoi Ar fáil lena IDA Ireland Áitithe faoi Ar fáil lena
  léasanna Chur chun   léasanna Chur chun
   cinn    cinn

laistigh de bhliain 
amháin idir an 
dara agus an  357 - - 413  - -
cúigiú  in breis 
is 5 bliana  825 2,204 2,288 733 365 928
 2,490 804 1,826 2,567 2,934 3,127
 3,672 3,008 4,114 3,713 3,299 4,055

11 Muirir i leith Foirgnimh Thionsclaíocha
Áirítear leis na muirir seo glanchostais a bhaineann le foirgnimh thionsclaíocha arna 
soláthar ag an earnáil phríobháideach, agus an ghlanghluaiseacht ar fhorálacha i ndáil le 
léasanna oibriúcháin arna leagan amach i Nóta 21, in éineacht le costais árachais, slándála 
agus cothabhála i dtaca le gach foirgneamh tionsclaíoch inchurtha chun cinn i seilbh IDA 
Ireland.
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PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.

12 Muirir um Dhímheas & um Lagú  
  2012  2011
 Nótaí  €'000  €'000
Muirir um Dhímheas
 Réadmhaoin Thionsclaíoch  15  9,731  14,561
- Sócmhainní Seasta Eile 16  472  653
Muirir um Lagú
- Réadmhaoin Thionsclaíoch  15  15,281  35,627
  25,484  50,841

Ríomhtar dímheas d’fhonn díscríobh a dhéanamh ar chostas na sócmhainní lúide, nuair is 
infheidhme, aon fhoráil le haghaidh lagú thar a saolré ionchais fanta. Níl aon fhoráil le haghaidh 
dímheasa déanta i ndáil le talamh nó infheistíochtaí. Tagann muirir le haghaidh lagú chun cinn 
i gcás ina sáraíonn an luach de réir na leabhar atá ar Réadmhaoin Thionsclaíoch, ar Shócmhainní 
Teileachumarsáide nó ar Infheistíochtaí a luach in-aisghabhála measta.

13
(a) Ranníocaíocht leis an Státchiste
Trí chomhaontú leis an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta is in-aisíoctha leis an Státchiste iad 
na fáltais ó ghníomhaíochtaí chur chun cinn agus riaracháin, aisíocaíochtaí deontas, fáltais Chiste 
Sóisialta na hEorpa (ESF), díol réadmhaoine tionsclaíche agus ioncam a dhíorthaítear ó dhíol nó 
ó léasú sócmhainní teileachumarsáide a mhéid agus a sháraíonn siad ceangaltais chaiteachais 
na Gníomhaireachta. Íocadh ranníocaíochtaí de €223,000 leis an Státchiste in 2012 
(€176,000 in 2011), comhdhéanta de:
  2012  2011
  €'000  €'000
Riarachán   201  20
Aisíocaíochtaí Deontas   -  110
Sócmhainní Teileachumarsáide   22  46
  223  176

(b) Aisíocaíochtaí le Gníomhaireachtaí Stáit Eile
Ní dhearnadh aon aisíocaíocht le gníomhaireachtaí stáit eile i gcaitheamh na bliana. Le linn na 
bliana aisíocadh €64,000 de Dheontas Scéim Fóirdheontais Fostaíochta gan úsáid, a fuarthas in 
2010, le Fiontraíocht Éireann.

14 Caipiteal
   2012   2011
 Nótaí  €'000  €'000  €'000  €'000
Ag 1 Eanáir     143,555    192,230
Glan-Ghluaiseachtaí ar:
 Réadmhaoin Thionsclaíoch  15  (26,799)   (48,103)
- Sócmhainní Seasta Eile  16  (312)   (572)
Aistriú chuig Sócmhainní Oibriúcháin   (27,111)   (48,675) 
Ag 31 Nollaig    116,444   143,555

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
(ar leanúint) Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2012

15 Sócmhainní Seasta Inláimhsithe – Réadmhaoin Thionsclaíoch
  

Costas
Ag 1 Eanáir
Breiseanna
Aistrithe 
Diúscairtí
Ag 31 Nollaig
Foráil le haghaidh lagú
Ag 1 Eanáir 
Muirear don Bhliain
Aistrithe
Diúscairtí 
Ag 31 Nollaig 
Foráil le haghaidh Dímheasa
Ag 1 Eanáir 
Muirear don Bhliain 
Aistrithe 
Diúscairtí 
Ag 31 Nollaig 
Glanmhéid na Leabhar
Ag 31 Nollaig 
Ag 1 Eanáir 
Glan-Ghluaiseacht don Bhliain 

(a) Seo a leanas saolré úsáideach measta na réadmhaoine tionsclaíche,  le tagairt don dímheas 
a ríomhadh ina leith:

 (i)  Foirgnimh   33 bliana
 (ii) Costais Forbartha Suímh  10 mbliana

(b) Áirítear leis an tábla thuas suim a bhaineann le comhshocrú a rinne an Ghníomhaireacht le 
Comhairle Contae Fhine Gall, a rinneadh in 2004, chun tailte faoi úinéireacht na Comhairle 
a fhorbairt i mBaile Bhlainséir i mBaile Átha Cliath, le díol ina ndiaidh sin le gnóthais 
thionsclaíocha. Faoi théarmaí an chomhaontaithe, tá IDA Ireland freagrach as feabhsúcháin 
a dhéanamh ar bhonneagar na dtailte. Is ar an nGníomhaireacht a luíonn costais iomlána na 
hoibre seo agus tá sí i dteideal leath de na fáltais a fháil ó dhíolachán ar bith. Is ionann an 
glanmhéid leabhair thuas i ndáil leis an socrú seo agus €nialas.

(c) In 2009 d’aontaigh IDA Ireland muirear ar thalamh tionsclaíoch a bhain le díolachán 
neamhchríochnaithe ar luach €68.5 mhilliún, ónar eascair oibleagáid aisíoctha den tsuim 
chéanna. Rinne IDA Ireland íocaíochtaí luasghéaraithe in 2012 chun an dliteanas i mblianta sa 
todhchaí a laghdú. Ag deireadh na bliana 2012 b’ionann an tsuim in-aisíoctha agus €2.905 
mhilliún agus áirítear an tsuim seo leis na suimeanna foriomlána atá dlite ar dhíolacháin 
neamhchríochnaithe mar atá sonraithe i Nóta 19 a dhéileálann le Cuntais Iníoctha.

 €'000  €'000  €'000  €'000  €'000
  263,997  179,760  14,957  12,465  471,179
 -  1,243  -  -  1,243
 -  -  3,127  (3,127)  -
  (3,556)  (5,234)  - -  (8,790)
 260,441  175,769  18,084  9,338  463,632

 152,958  16,120  3,251  4,955  177,284
 15,191  90  -  -  15,281
 -  -  462  (462)  -
 (1,608)  (126)  -  -  (1,734)
 166,541  16,084  3,713  4,493  190,831

 -  139,202  6,693  5,084  150,979
  -  9,029  344  358  9,731
  -  -  2,094  (2,094)  -
  -  (4,026)  -  -  (4,026)
 -  144,205  9,131  3,348  156,684

 93,900  15,480  5,240  1,497  116,117
 111,039  24,438  5,013  2,426  142,916
     (26,799)
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PAUL DUFFY
– Leas-Uachtarán Oibríochtaí, Aonad Oibriúcháin um Chúram Príomhúil/
   Oinceolaíocht, Pfizer Ireland Pharmaceuticals
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Chorcaí
– Comhalta Boird, Co-operation Ireland
– Comhalta Boird, Cumann Tráchtála Mheiriceá

HENRY MCGARVEY
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Pramerica Systems Ireland Ltd. 
– Stiúrthóir, Iontaobhas Acadamh Ceimiceach Dhún na nGall
– Cathaoirleach, Bord Rialachais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

HEATHER ANN MCSHARRY
– Stiúrthóir, Institiúid na Stiúrthóirí
– Cathaoirleach, Bord Iontaobhaithe do Chiste Pinsin Fhoireann Bhanc na hÉireann
– Stiúrthóir, Ergonomics Solutions Ltd (UK)
– Stiúrthóir, CRH

BARRY O'LEARY
– Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, IDA Ireland
– Comhalta Boird, Forfás

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

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

DERMOT CURRAN
– Rúnaí Cúnta, An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

PETER CASSELLS
– Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy, NUI Mhá Nuad, Co. Chill Dara

DEIRDRE LYONS
– Cathaoirleach, IDA Ireland 

Ceapadh Alan Gray agus Mary Campbell ina gcomhaltaí den Bhord an 25 Eanáir 2012. 
D'éirigh John O’Brien as a phost mar Rúnaí ag deireadh mhí Feabhra 2012. Tháinig 
Deirdre Lyons isteach sa Bhord mar Rúnaí an 7 Márta 2012. Ceapadh Peter Cassells ina 
chomhaltaí den Bhord an 25 Bealtaine 2012.  D’éirigh Martin Shanagher as a 
chomhaltacht den Bhord an 30 Meitheamh 2012. Ceapadh Dermot Curran ina 
chomhalta den Bhord an 9 Iúil 2012. D'éirigh Loretta Brennan Glucksman agus Lionel 
Alexander as ag deireadh na blianta 2012 ar aon dul leis an ngnáthphróiseas de scor 
rothlach. Athcheapadh Lionel Alexander ina chomhalta den Bhord an 4 Feabhra 2013.

COISTE INIÚCHTA, AIRGEADAIS AGUS RIOSCA
Ag cuidiú agus ag tacú leis an mBord i ndáil lena fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta 
a chomhlíonadh; ag cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus ag measúnú agus rialú an 
fheidhm iniúchta inmheánaí; ag déanamh athbhreithnithe ar phleanáil airgeadais agus ar an 
gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé maoirseacht freisin ar chur chun feidhme 
beartais 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 FORBAIRT BHAINISTÍOCHTA AGUS LUACHA SAOTHAIR
Déanann an coiste seo 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
Loretta Brennan Glucksman
Barry O'Leary 
Gerard O' Mahoney

COISTE INFHEISTÍOCHTA
Ag déanamh athbhreithithe ar thograí um chúnamh deontais agus, faoi na 
cumhachtaí tarmligthe ag an mBord, déantar deontais suas le huasmhéid €1.5 
mhilliún a fhaomhadh. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Dermot Curran (Cath)
Paul Duffy
Barry O'Leary
Gerard O' Mahoney
Peter Cassells

COISTE RÉADMHAOINE
Ag déanamh athbhreithnithe 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

COISTE NIBRT
Ag déanamh athbhreithnithe 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 IDA Ireland. Ní raibh aon chruinniú ag an gcoiste in 2012, agus ba é an 
príomh-Bhord a chomhlíon a shainordú.

COMHALTAÍ:
Gerard O'Mahoney (Cath)
Paul Duffy
Henry McGarvey
Heather Ann McSharry

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 straitéis agus beartais ghinearálta na heagraíochta a cheapadh agus a 
mhaoirsiú. Déanann sé na feidhmeanna seo go díreach agus trí oibriú Choistí Boird fócasaithe. Is 
í an fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin atá freagrach as an straitéis agus an beartas a chur 
chun feidhme.

Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais a fhaomhadh suas go dti na leibhéil atá 
sonraithe sna hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa bhreis ar na leibhéil 
sonraithe a mholadh don Rialtas.

De réir na nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn Comhaltaí 
Boird IDA Ireland Ráiteas Leasa don Rúnaí agus don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.  
I gcomhréir leis an ‘gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit’, cloíonn IDA Ireland go 
hiomlán le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc le Comhaltaí Boird.

LIAM O'MAHONY
– Cathaoirleach, IDA Ireland
– Cathaoirleach, Smurfit Kappa plc
– Stiúrthóir Neamhfheidhmiúcháin, PM Group

LIONEL ALEXANDER
– Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir Bainistíochta, Printhead Operations ISB/IPG, 
   Hewlett- Packard (Manufacturing Ltd)

LORETTA BRENNAN GLUCKSMAN
– Cathaoirleach, American Ireland Fund
– Cathaoirleach, Glucksman Ireland House 
– Stiúrthóir, Ollscoil Nua Eabhrach
– Stiúrthóir, Dánlann Náisiúnta na hÉireann

MARY CAMPBELL
- Bainisteoir Oibriúcháin, Transaction Banking, Deutsche Bank AG
- Comhalta den Bhord, DB Services Centre Ltd

Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é IDA Ireland 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 cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích agus treoracha 
ginearálta beartais/eolas a lorg faoi ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.

Cé gurb é an príomhfhoinse rialachais chorparáidigh do IDA Ireland na hAchtanna um 
Fhorbairt Tionscail, tá dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas reachtúil 
(náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn IDA Ireland 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 IDA Ireland 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. Ar 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 IDA Ireland 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:

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 freisin 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. 

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

2 CÓD CLEACHTAIS UM RIALACHAS COMHLACHTAÍ STÁIT 
Cloíonn IDA Ireland 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).

Alt 13.1 (v): Tá gach gné de bheartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach 
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit á gcomhlíonadh. 

Ailt 2.12, 2.14 & 2.15: Tá Bord IDA Ireland tar éis glacadh le straitéis Horizon 2020. 
Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú d’fhonn phleanáil chorparáideach 
fhónta a chinntiú, s.rl., de réir mar a éilítear sna hailt seo (Ráiteas ar Rialú Inmheánach 
Airgeadais, agus Bord 2012).

Alt 13.1 (x): Léiríonn nósanna imeachta taistil IDA Ireland riachtanais um beartas taistil 
an Rialtais agus táthar ag cloí leis na nósanna imeachta sin.

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

Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag IDA Ireland i gcomhréir leis an reachtaíocht 
a rialaíonn oibriú na Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca ábhartha 
i bhfeidhm.

3 RÁITEAS NA gCOIMISINÉIRÍ IONCAIM AR CHLEACHTAS SP-IT/1/04 AR 
CHÓIREÁIL CÁNACH UM LUACH SAOTHAIR I gCÁS CHOMHALTAÍ NA mBORD 
AGUS NA gCOISTÍ STÁIT AGUS STÁT-URRAITHE
Cloíonn IDA Ireland go hiomlán leis an Ráiteas Cleachtais seo.

4 TREOIRLÍNTE MAIDIR LE LUACHÁIL AGUS BAINISTIÚ NA 
dTOGRAÍ CAITEACHAIS CHAIPITIL TOGRAÍ CAITEACHAIS
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag IDA Ireland 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 ar thosaíocht bhunaithe do IDA Ireland. Tá clár oibre forásach 
comhionannais agus éagsúlachta ag an eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar 
bhonn leanúnach. Tá meas ag IDA Ireland ar éagsúlacht agus déanann sí gach iarracht feidhmiú 
mar fhostóir comhionannais a spreagann obair an duine aonair agus a léiríonn meas ar 
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach bhfaighidh aon chomhalta foirne de 
chuid IDA Ireland, nó iarrthóir ar fhostaíocht in IDA Ireland, cóir is lú fabhar ná duine ar bith eile 
ar fhorais inscne, stádais pósta, stádais teaghlaigh, néaschlaonta, 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 IDA tiomanta do thimpeallacht chothromaithe oibre/saoil a chothú agus 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 eiseach. Leanann IDA Ireland le bearta 
oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht, sláinte agus leas gach fostaí agus 
cuairteoir laistigh dá hoifigí agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo a chomhlíonadh. 
Baineann sé seo leis na hAchtanna Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.

7 AN tACHT UM PÁIRTEACHAS LUCHT OIBRE (FIONTAIR STÁIT), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag oibriú go héifeachtach in IDA Ireland 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 leis an gComhaontú Náisiúnta ‘I dTreo 2016’ a bhrú chun cinn.

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 IDA Ireland 
a bhfuil poist ainmnithe ina seilbh acu.

9 NA hACHTANNA UM SHAORÁIL FAISNÉISE, 1997 AGUS 2003
Cloíonn IDA Ireland leis na hAchtanna seo. Ba chóir iarratais ar fhaisnéis faoi na 
hAchtanna a sheoladh chuig an bhFeidhmeannach um Shaoráil Faisnéise, 
IDA Ireland, Teach Pháirc Wilton, Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2. 

10 ÉIFEACHTÚLACHT FUINNIMH 
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh 2001, úsáideann IDA 
Ireland prionsabail an ‘dea-chleachtais’ i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil 
foirgneamh oifige agus déantúsaíochta ina Pháirceanna Gnó agus Teicneolaíochta. 
Chomh maith leis sin, tá prionsabail an ‘dea-chleachtais’ a gcomhlíonadh ag oifigí IDA 
Ireland sna réigiúin ar fad. Tá na hoifigí i mBaile Átha Cliath á mbainistiú ag Forfás.

11 (I) ÍOC PRAS CUNTAS
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht), a tháinig i bhfeidhm ar 2ú 
Eanáir 1998, ag Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in 
Idirbhearta Tráchtála) 2002.

Tá an bhainistíocht sásta gur ghéill IDA Ireland d’fhorálacha an Achta sna gnéithe 
ábhartha uile.

11 (II) ÍOCAÍOCHT PHRAS NA SOLÁTHRAITHE
Tá IDA Ireland tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras 15 lá a chomhlíonadh, riail 
a cuireadh 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 IDA Ireland ar bhonn ráithiúil sa chuid um ‘Rialachas Corparáideach’ 
[Corporate Governance] den láithreán gréasáin ar chur chun feidhme na Rialach Íoc 
Pras 15 lá.

GNÍOMHAIREACHT FORBARTHA TIONSCAIL (ÉIRE) 
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Gníomhaireachta Forbartha Tionscail (Éire) 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2012 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 Acht 50 den Acht, agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a nglactar 
leis go coitianta in Éirinn.

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.

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

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 le Caighdeáin Eiticiúla 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 ghnóthú faoi na suimeanna agus na nochtaí 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 an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile atá sa 
Tuarascáil Bhliantúil ar mhaithe le haon neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis 
airgeadais iniúchta a aithint. Má thugaim aon mhíráitis nó neamhréireachtaí 
dealraitheacha ábhartha faoi deara, déanaim mo mhachnamh ar na himpleachtaí 
a bheadh ag a leithéid ar mo thuairisc féin. 

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 an 31 Nollaig 2012 agus ar 
a hioncam agus a caiteachas don bhliain dar críoch ansin.

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

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 dom’ 
 iniúchadh faighte agam, nó

- má tógadh faoi deara i gcaitheamh m’iniúchadh nach raibh airgead á úsáid 
 chun na críocha a leagadh síos ina leith nó sa chás nár ghéill idirbhearta do 
 na húdaráis a bhí á rialú, nó

- mura bhfuil an fhaisnéis a tugtar i dTuarascáil Bhliantúil na Gníomhaireachta 
 don bhliain inar ullmhaíodh na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na 
 ráitis airgeadais, nó

- má 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.

Níl aon ní le tuairisciú agam maidir leis na nithe sin a dtuairiscítear de réir eisceachta 
orthu.

16 Sócmhainní Seasta Eile
 Trealamh Iomlán
 Oifige agus
 Ríomhaireachta,
 Fearais &
 Feistis

Costas  €'000  €'000
Ag 1 Eanáir  13,075  13,075
Breiseanna  184  184
Diúscairtí  (4,446)  (4,446)
Ag 31 Nollaig  8,813  8,813
Foráil le haghaidh Dímheasa
Ag 1 Eanáir  12,436  12,436
Muirear don Bhliain  472  472
Diúscairtí  (4,422)  (4,422)
Ag 31 Nollaig  8,486  8,486
Glanmhéid na Leabhar
Ag 31 Nollaig  327  327
Ag 1 Eanáir  639  639
Glan-Ghluaiseacht don Bhliain  (312)  (312)

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 IDA Ireland, 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 bliana ón mbliain 
2000 ar aghaidh. Díoladh cuid den toilleadh a cheannaigh IDA Ireland le roinnt soláthróirí seirbhíse. 
Tá costas stairiúil de €38.85 mhilliún ag na sócmhainní fágtha, ar díscríobhadh an tsuim sin trí 
mheán €21 mhilliún de mhuirear le haghaidh lagú in 2002 agus €17.85 mhilliún de dhímheas 
comhiomlán thar ocht mbliana ón mbliain 2000 ar aghaidh, arb é glanluach leabhair de €Nialas 
a thoradh. 

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
(ar leanúint) Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2012 18 Cuntais Infhála

 2012 2011 
Suimeanna a bheidh dlite laistigh de bhliain amháin:  €'000 €'000
Cuntais Infhála agus Réamhíocaíochtaí  14,961 16,137
Suimeanna dlite i ndáil le diúscairt 
Sócmhainní Teileachumarsáide  3,206 3,206
Soláthar le haghaidh Fiacha Amhrasta  (8,508) (9,803)
Suimeanna dlite i ndáil le diúscairt Réadmhaoine Tionsclaíche  - -
Ús Infhála  88 333
Suim atá dlite ar iasacht a tugadh amach  - 27
 9,747 9,900
Suimeanna a bheidh dlite i mbreis agus bliain amháin:
Suimeanna dlite i ndáil le diúscairt 
Réadmhaoine Tionsclaíche  150   176
Suim atá dlite ar iasacht a tugadh amach  -   204
  150  380
  9,897  10,280

An tsuim dhlite ar iasacht a tugadh amach (€204,000 in 2011 agus í in-aisíoctha thar 
15 bliana ag tosú in 2008, tar éis tréimhse mhoratóra trí bliana), aisíocadh í ina hiomláine 
i gcaitheamh na bliana.

19 Cuntais Iníoctha
 2012  2011
Suimeanna a bheidh dlite laistigh de bhliain amháin:  €'000  €'000
Cuntais Iníoctha agus Fabhruithe  2,847  344
Suim atá dlite ar Dhíolacháin Neamhchríochnaithe  210  60
 3,057  404
Suimeanna a bheidh dlite i mbreis agus bliain amháin:
Suim atá dlite ar Dhíolachán Neamhchríochnaithe  2,905  22,766
 2,905  22,766

An tsuim atá dlite tar éis bliana i ndáil le díolacháin neamhchríochnaithe, baineann 
€2.905 mhilliún de leis an méid atá dlite ar thalamh thionsclaíoch mar atá leagtha 
amach i Nóta 15 (c) ina ndéileáiltear le réadmhaoin thionsclaíoch.

20 Forálacha le haghaidh Dliteanas agus Muirear
  2012  2011
Forálacha le haghaidh Léasanna Oibriúcháin  €'000  €'000
Ag 1 Eanáir  33,823  36,542
Glanmhuirear (laghdú) / don bhliain  (199)  (2,719)
Iomlán ag an 31 Nollaig  33,624 33,823
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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 fho-léasaithe.



Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
(ar leanúint) Don Bhliain dar Críoch an 31 Nollaig 2012

21 Gealltanais
Measadh gurbh ionann íocaíochtaí na todhchaí ar dóichí go dtiocfaidh siad aníos ó Ghealltanais 

Deontais agus €225 mhilliún ag 31 Nollaig 2012.

B'ionann Gealltanais Chaipitil gan íoc ag 31 Nollaig 2012 ar chonarthaí as éadáil agus forbairt na 

Réadmhaoine Tionsclaíche agus €6.0 mhilliún. 

22 Cánachas
Foráiltear díolúine ó cháin in alt 227 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 d’ioncam na gcomhlachtaí 

stáit neamhthráchtála. Ní fheidhmíonn an díolúine sin d’ús ó thaisc. Is í an ghlansuim infhaighte a 

chuirtear chun sochair don Chuntas Oibriúcháin mar a dtagann an t-ús infhaighte faoi réir cánach ag an 

bhfoinse (e.g. DIRT).

Táthar tar éis díolúine ó chánachas áitiúil a fháil 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 tairbhíodh den 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 2012.

Réadmhaoin Thionsclaíoch - Ioncam agus Caiteachas
  2012  2011

Ioncam:  Nótaí  €'000  €'000

Deontas an Oireachtais  1  11,000  11,000

Ioncam Cíosa ó Chliantchuideachtaí IDA Ireland    2,079  2,006

Ioncam Táille i ndáil le Tailte Neamhfhorbartha  7  288  213

Ús ar Dhíolacháin  7  412  264

Brabús ar Dhiúscairt Réadmhaoine Tionsclaíche    3,480  2,401 

  17,259  15,884

Caiteachas:
Costais Chur chun cinn, Riarachán agus Ghinearálta   1,353  1,724

Muirir i leith Foirgnimh Thionsclaíocha  11  13,163  7,263

Muirir agus Forálacha Dímheasa  12  25,012  50,188

  39,528  59,175

Glan-Ghluaiseacht don Bhliain   (22,269)  (43,291)

Aistriú ó Chaipiteal 14 26,799  48,103
Ranníocaíocht chuig / (ó) Gníomhaíochtaí Chur chun Cinn 
agus Riaracháin    4,530  4,812

24 Ollsreabhadh Airgid
   2012  2011

  Nótaí  €'000  €'000

(a) Torthaí ar Infheistíocht agus Seirbhísiú Airgeadais 
 Ús Bainc  7  403  660

   403  660

(b)  Caiteachas caipitil agus infheistíocht airgeadais – Éadálacha
 Caiteachas Caipitlithe  10 (a)  24  55

 Ceannach sócmhainní seasta inláimhsithe – 

 Réadmhaoin Thionsclaíoch  15  (1,243)  (2,800)

 Ceannach Sócmhainní Seasta Eile  16  (184)  (100)

   (1,403)  (2,845)

(c)  Caiteachas caipitil agus infheistíocht airgeadais – Diúscairtí
 Diúscairt sócmhainní seasta inláimhsithe – 

 Réadmhaoin Thionsclaíoch   6,510  3,116

 Diúscairt Sócmhainní Seasta Eile   6  22

 Diúscairt Infheistíochtaí   30  -

   6,546  3,138

(d)  Anailís na nGlanchistí
  Ag 1 Sreabhadh Ag 31
  Eanáir Airgid Nollaig
  2012  2012
  €'000  €'000  €'000
 Airgead Tirim sa Bhanc agus ar láimh  2,192  4,079  6,271
 Taiscí gearrthéarmacha  26,000  (15,000)  11,000
  28,192  (10,921)  17,271

25 Comhaltaí an Bhoird – Nochtadh Idirbheart
Féadann an Ghníomhaireacht deontais a cheadú i ngnáthchúrsa a gnó agus féadann sí dul i 

mbun socruithe conartha eile chomh maith le gnóthais ina mbíonn comhaltaí boird de chuid IDA 

Ireland fostaithe nó ina mbíonn leas éigin eile acu.

Ghlac an Ghníomhaireacht le nósanna imeachta i gcomhréir leis na treoirlínte a d’eisigh an Roinn 

Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i ndáil le nochtadh leasanna ag Comhaltaí Boird agus 

chloígh na Comhaltaí Boird agus an Ghníomhaireacht leis na nósanna imeachta úd i gcaitheamh 

na bliana. Le linn na bliana níor ghá ach dhá idirbheart a nochtadh, is iad sin €1.943 milliún de 

dheontas a íocadh le cuideachta ina bhfuil comhalta boird fostaithe, agus €156,000 de tháille 

comhairleachta a íocadh le cuideachta ina bhfuil comhalta boird ina Stiúrthóir Feidhmiúcháin. 

Ní bhfuair na Comhaltaí i gceist aon cháipéisíocht i leith na n-idirbheart ná níor ghlac na Comhaltaí 

páirt ná níor fhreastail siad ar aon chomhphlé de chuid an Bhoird i ndáil leis na hidirbhearta úd.

26 Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
D’fhaomh an Bord na Ráitis Airgeadais an 8 Bealtaine 2013.
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Príomhoifigeach 
Feidhmiúcháin
Barry O’Leary

Stiúrthóir 
Feidhmiúcháin
Dermot Clohessy

Bainisteoir Rannáin
Eolaíochtaí Beatha
Seirbhísí Cúram 
Sláinte & Bia
Barry Heavey

Bainisteoir Rannáin
TFC
Leo Clancy

Bainisteoir Rannáin
CCBS / Innealtóireacht, 
Teicneolaíochtaí 
Tionsclaíocha & Glana
John Conlon

Bainisteoir Rannáin
Seirbhísí Airgeadais 
Idirnáisiúnta
Kieran Donoghue

Bainisteoir Rannáin 
Acmhainní Daonna 
& Forbairt 
Eagraíochtúil
Mary Buckley

Straitéis na Síne & 
Caidreamh 
Straitéiseach, 
TF & Claochlú an 
Phróisis Ghnó
Eileen Sharpe

Bainisteoir Rannáin
Forbairt Gnó Réigiúnaigh, Clár Oibre 
maidir le Tionchar Straitéiseach & 
Bainistíocht Straitéiseach Réadmhaoine 
Baile Átha Cliath / Baile Átha Luain
Mary Buckley

Bainistíocht Airgeadais
Regina Gannon

Bainistíocht 
Réadmhaoine 
Straitéisí
Frank Conlon

Forbairt Gnó 
Réigiúnaigh & 
Lár na Tíre Réigiúnach
Breda O’Toole

Clár Oibre um 
Thionchar 
Straitéiseach 
Oideachas, Scileanna 
& Comhairligh Suímh
John Bolton

Teicneolaíochtaí
Leighis
Andrew Vogelaar

TFC
Atá ann anois
Donal Murphy

CCBS
Emmanuel Dowdall

Innealtóireacht, 
Teicneolaíochtaí 
Tionsclaíocha & 
Glana
Tommy Fanning

Stiúrthóir
Meiriceá Thuaidh
Pat Howlin

Stiúrthóir Críche
Cósta Thiar SA
Rory Mullen

Stiúrthóir Críche
Iarthar Láir SA
Enda Meehan

Stiúrthóir na hEorpa
Anne-Marie
Tierney-Le Roux

Ceann na 
Cumarsáide
Domhanda
Corparáidí
Emmet Oliver

An Áise / Margaí Fáis
Brian Conroy
Shane Nolan

Cuideachtaí 
Éiritheacha / 
Cothromas 
Príobháideach & 
Caipitlithe Fiontair
Barry O’Dowd

Tograí Luacha
Mary Molloy

An tAonad 
um Éirim Ghnó
Brendan McDonagh

Pleanáil & Straitéis 
Chorparáideach
George Bennett

Rialachas 
& Seirbhísí 
Corparáideacha / 
Rúnaí na Cuideachta
Deirdre Lyons

Struchtúr Eagraíochtúil
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Líonra na nOifigí Domhanda
MOUNTAIN VIEW
IDA Ireland
800 W. El Camino Real
Suite 450
Mountain View 
CA 94040 
Teil:  + 1 650 967 9903
Facs: + 1 650 967 9904
IRVINE
IDA Ireland
3 Park Plaza
Suite 430
Irvine, CA 92614
Teil:  +1 949 748 3547
Facs: + 1 949 748 3586

MEIRICEÁ THEAS

AN BHREASAÍL
IDA Ireland
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 ÁIS – AN tAIGÉAN CIÚIN

AN ASTRÁIL
IDA Ireland
Ireland House
Suite 2601
Level 26
1 Market Street
Sydney NSW 2000 
Teil:  + 61 2 9273 8524
Facs: + 61 2 9273 8527

AN tSÍN
IDA Ireland
Suite 655 Shanghai Centre
1376 Nanjing Road West
Shanghai 200040
Teil:  +86 21 6279 8500
Facs: +86 21 6279 8505

IDA Ireland
Level 15
Tower 2
Kerry Plaza 
No.1 Zhong Xin Si Road
Futian District
Shenzhen 518048
An tSín
Teil:  +86 755 33043090 
           +86 755 33043093   
Facs: +86 755 33043322  

IDA Ireland
3 Ritan Dong Lu
Béising 100600
An tSín
Teil:   +00 
Facs:  +00

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

AN INDIA
IDA Ireland
501
5th Floor
Blue Wave
Off Andheri Link Road
Andheri (West)
Mumbai 400 053
An India
Teil:  +91 22 42178900
Facs: +91 22 42178999

SINGEAPÓR
IDA Ireland
Ireland House
541 Orchard Road
8th Floor Liat Towers
Singeapór 238881.
Teil: +65 623 80774
  
AN tSEAPÁIN
IDA Ireland
Ireland House 2F
2-10-7 Kojimachi
Chiyoda-Ku
Tóiceo 102-0083
An tSeapáin
Teil:  +81 3 3262 7621
Facs: +81 3 3261 4239

RA 
IDA Ireland
Shaftesbury House
151 Shaftesbury Avenue
Londain WC2H 8AL 
Teil: + 44 20 7379 9728

AN RÚIS
IDA Ireland
Ambasáid na hÉireann
Grokholski Pereulok 5
Moscó 129010 
Teil:  +7 495 937 5911
Facs: +7 495 680 0623
  

MEIRICEÁ THUAIDH

NUA EABHRACH
IDA Ireland
345 Park Avenue
17th Floor
Nua Eabhrach
NY 10154-0004
Teil:  +1 212 750 4300
Facs: +1 212 750 7357

ATLANTA
IDA Ireland
Monarch Plaza
Suite 350
3414 Peachtree Road
N.E.
Atlanta
GA 30326
Teil:  +1 404 816 7096
Facs: +1 404 846 0728

BOSTÚN
IDA Ireland
31 Saint James Avenue
7th Floor
Bostún
MA 02116
Teil:  +1 617 357 4190
Facs: +1 617 357 4198

CHICAGO
IDA Ireland
77 West Wacker Drive
Suite 4070
Chicago
IL 60601-1629
Teil:  +1 312 236 0222
Facs: +1 312 236 3407

CEANNOIFIG
IDA Ireland
Teach Pháirc Wilton
Plás Wilton
Baile Átha Cliath 2
Teil:  +353 1 603 4000
Facs: +353 1 603 4040
Email: idaireland@ida.ie
www.idaireland.com 
@IDAIRELAND
http://www.youtube.com/InvestIreland 
www.linkedin.com/company/ida-ireland

BAILE ÁTHA LUAIN
IDA Ireland
Páirc Teicneolaíochta & Gnó Bhaile Átha Luain
Carraig an Chaisleáin 
Bóthar Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Luain
Co na hIarmhí
Teil:  + 353  90 64 71500
Facs: + 353 90 64 71550

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

CORCAIGH
IDA Ireland
Teach an Tionscail
Ascaill Rosa
Baile an Easpaig
Corcaigh
Teil:  +353  21 4800210
Facs: +353  21 4800202

DÚN NA nGALL
IDA Ireland
Teach Portland
Bóthar an Chalafoirt
Leitir Ceanainn
Co. Dhún na nGall
Teil:  +353  74 9169810
Facs: +353  74 9169801

DÚN DEALGAN
IDA Ireland
Páirc Gnó Fhionnúrach
Dún Dealgan
Co Lú
Teil:  + 353  42 9354410
Facs: + 353  42 9354411

GAILLIMH
IDA Ireland
Páirc Gnó Mervue
Gaillimh
Teil:  +353  91 735910
Facs: +353  91 735911

LUIMNEACH 
IDA Ireland
Teach Roselawn
An Pháirc Teicneolaíochta Náisiúnta
Luimneach
Teil:  +353  61 200513
Facs: +353  61 200399

SLIGEACH
IDA Ireland
Páirc Gnó Fhionasclainn
Sligeach
Teil:  + 353  71 9159710
Facs: + 353  71 9159711

PORT LÁIRGE
IDA Ireland
Páirc Gnó Phort Láirge
Bóthar Chorcaí
Port Láirge
Teil:  +353  51 333055
Facs: +353  51 333054

AN EORAIP

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


