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atement from the Chairman and CEO of IDA Ireland

trategy

Forbhreathnú an Chathaoirligh agus an POF
Leanann GFT Éireann lena straitéis Buachan a thiomáint:
Infheistíocht Dhíreach Eachtrach 2015 - 2019 atá ag
seachadadh a spriocanna an-uaillmhianacha roimh
a sceideal mar a bhfuil:

Athbhreithniú Lár-Téarma ar Straitéis
Mar a gealladh ag tús na straitéise reatha, thug an
Ghníomhaireacht faoi athbhreithniú maidir leis na
haidhmeanna agus na spriocanna a bhí laistigh dá straitéis
ag a lárphointe in 2017.

015, IDA Ireland published a new strategy - Winning:
eign Direct Investment 2015 – 2019. That Strategy sets
an extremely ambitious set of targets including:
Tá athrú mór tagtha ar chúinsí polaitíochta domhanda

– 80,000 Post Nua
900 Infheistíocht
0,000 –New
Jobs
–	Méadú 30 – 40% ar
00 Investments
infheistíochtaí isteach
i gceantair
agus
30 – 40%
increaseréigiúnacha;
in investments
–	Caiteachas
€3bnand
ar Thaighde
nto regional
locations;
agus Forbairt

3bn in R&D expenditure

ó dheireadh 2014 nuair a forbraíodh an straitéis de bharr an
Ríocht Aontaithe a bheith ar tí an AE a fhágáil agus tionchar ag
Rialtas nua na SA ar aeráid infheistíochta idirnáisiúnta.
Leanann moladh infheistíochta na hÉireann, a thairgeann polasaí
agus timpeallacht rialála sheasmhach chomh maith le fáil a bheith
ar thallann agus dintiúirí maithe mar bhonn láidir do chomhlachtaí
idirnáisiúnta atá ar an bhfód cheana, a bheith tarraingteach
d'infheisteoirí. Chun an toradh is fearr a bhaint amach don dá
bhliain atá fanta dá straitéis, tá sé mar phlean ag an
nGníomhaireacht roinnt oiriúnuithe a dhéanamh ar a straitéis.

•

Tá figiúirí 2017 i gcomhréir leis an bpatrún fíor-láidir maidir le
jabanna a chruthú i measc comhlachtaí cliaint GFT le blianta
gairide. Cruthaíodh 19,851 jab nua i rith na bliana - rud a d'fhág
go raibh glanghnóthúchán de 10,684 jab ann don bhliain.

Beidh GFT Éireann ag atheagrú a lorg domhanda ó 3 chríoch
go 4 cinn mar aitheantas ar an mBreatimeacht (SAM, an Eoraip,
Réigiún an Aigéin Chiúin agus na hÁise, an Ríocht Aontaithe)
Tabharfar aghaidh ar mhargadh na Ríochta Aontaithe mar
chríoch ar leith agus muid ag dul ar aghaidh chun ár leibhéal
ard seirbhíse dár gcliaint sa RA a choimeád
Déanfar bainistiú ar ghnó mhór-roinn na hEorpa ó oifigí
Bhaile Átha Cliath agus Frankfurt ó 2018 ar aghaidh
Osclóidh GFT Éireann oifig nua Cheanada i Toronto in 2018
Déanfaidh GFT iniúchadh ar roinnt deiseanna nua margaidh AEA, an Tuirc agus an Afraic Theas
Frank Ryan
Díreoidh GFT ar dheiseanna agus ar dhúshláin a thagann
Cathaoirleach
ó Intleacht Shaorga (IS) agus ó Robotaic

•
ultimate goal of the new strategy is for the
people of
and to Chun
benefit
foreign
direct
investment
and for IDA
é sin a churfrom
i gcomhthéacs,
chaill Éire os
cionn 35,000
jab
•
IDE faoi bhun deich mbliana ó shin, thar 2008 agus 2009.
and to Múinfidh
become
most
successful
investment
promotion
sé dúinn the
nár cheart
a bheith ag
brath ar aon rud sa saol
•
infheistíochta eachtraí - caithfear troid le gach jab a fháil
•
i gcoinne iomaíocht
idirnáisiúnta in
atá ag
méadúworld.
i gcónaí.
development
agency
the
Sna trí bliana seo caite amháin sháraigh GFT Éireann an
glan-mhéadú jabanna iomlán a bhí mar sprioc ina Straitéis
chúig bhliana.

•

5 was the first year of implementation of that strategy
IDA Ireland
is happy
tonáreport
that
it has made an
Is é cuspóir foriomlán
na straitéise
go mbainfeadh
muintir
na hÉireann leas as infheistíocht dhíreach eachtrach agus go
ellent start
onÉireann
all araspects
of the
mbeadh GFT
an ngníomhaireacht
cur chunstrategy.
cinn
infheistíochta agus forbartha is rathúla ar domhan.

Frank Ryan
Chairman
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Forbhreathnú an Chathaoirligh agus an POF
Ionchas
Cé go bhfuil cumas iontach léirithe ag Éirinn le hinfheistíocht
eachtrach a thabhairt isteach, tá an timpeallacht gnó
d'Infheistíocht Dhíreach Eachtrach níos iomaíche anois ná mar
a bhí ag aon am, mar go bhfuil go leor tíortha eile, tíortha beaga
agus móra, san iomaíocht do na hinfheistíochtaí céanna le hÉirinn.

D'oibrigh GFT Éireann leis na mílte cliant,le os cionn 69 bliain
le cabhrú leo gnóthaí a lonnú in Éirinn. D'oibrigh an próiseas
pleanála don chuid is mó de na comhlachtaí sin mar sin féin,
tá réimsí ann ar féidir feabhas a chur orthu agus tá an Rialtas
tiomanta ar athruithe a dhéanamh ar an bpróiseas pleanála
chun aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna sin.

Tá an fás leanúnach ar an bhfostaíocht agus an ráta laghdaithe
dífhostaíochta in Éirinn i gcomhréir le bonn IDE atá ag cur lena
láithreacht in Éirinn faoi láthair. Athrú suntasach ó bhonn atá ann
do gheilleagar na hÉireann agus ba phríomhchatalaíoch an
infheistíocht eachtrach sa réimse seo.

Teastaíonn méid intuarthachta i bhfad níos mó uainn maidir lenár
bpróisis pleanála. Ní intuarthachta i dtaobh torthaí, ach línte ama
cinntitheacha atá oiriúnach don luas ag a n-oibríonn an saol tráchtála.

Ag glacadh lena bhfuil bainte amach leis na chéad trí bliana
gníomhaíochta dá straitéis mar bhonn, tá GFT ag súil go sáróidh
sí na spriocanna Infheistíochta agus cruthú Jabanna atá socruithe
do Straitéis IDE Buachan 2015-2019, ach tá rioscaí
míbhuntáisteacha móra ann.
Tá Forbairtí Idirnáisiúnta suntasacha ag tarlú, agus níl a fhios
fós cé na tionchair dhíreacha a bheidh acu. Orthu siúd tá na
hidirbheartaíochta i dtaobh na Breatimeachta agus leasuithe
cánach a tharla le gairid sna SA. Is feiniméan atá ag méadú freisin
go bhfuil polasaithe cosanta agus náisiúnachais níos mó in
áiteanna agus d'fhéadfadh sé sin tionchar a bheith aige ar
shreabha IDE go domhanda.
Tá seans maith go mbeidh tionchar mór sa ghearrthéarma
go meántéarma ag forbairtí teicneolaíochta ar nós Intleacht
Shaorga agus Robotaic ar thodhchaí oibre agus fhostaíochta
thar gach earnáil.
Tá sé sár-riachtanach go gcoimeádfar iomaíocht eacnamaíocht
na hÉireann - i measc saincheisteanna d'infheisteoirí IDE tá:
Tithíocht Chónaitheach - fáil & costas; scileanna; infheistíocht
bhonneagair; leibhéil chánach atá ag an ráta imeallach níos airde
agus gníomhaíocht chaidrimh thionsclaíoch atá ag dul i méid.

Is tosaíocht don Rialtas é infhaighteacht ar thithíocht a mhéadú
agus feabhas a chur ar an mbonneagar, cabhróidh freagairtí agus
tionscnaíochta beartaithe a bhfuil an Rialtas ag bualadh fúthu
cheana féin mar fhreagra ar na saincheisteanna sin lena chur ina
luí ar infheisteoirí go bhfuil Éire tiomanta ar a cuid iomaíochta
a choimeád.
Tá infheistíochtaí suntasacha cliant le feiceáil sa chéad leath de
2018 ar a bhfuil déantóir Bitheolaíochta Síneach Wuxi Biologics
a d'fhógair go mbeidís ag bunú a gcéad monarcha déantúsaíochta
lasmuigh den tSín, i nDún Dealgan. Beidh monarcha Wuxi ar an áis is
mó ar domhan a bheidh ag úsáid bith-imoibreoir úsáide uair amháin.
Tá Edwards Lifesciences ag infheistiú €80m le monarcha nua
a thógáil le baill sheachadta a dhéanamh dá dteiripí comhlaí croí
traschataitéar agus cruthóidh siad 600 jab i réigiún an Iarthair Láir.
Ní hamháin go mbeidh tionchar mór dearfach ag na hinfheistíochta
sin ar eacnamaíochta áitiúla ach beidh siad mar chásanna móra
tagartha reigiúnacha le tuilleadh infheistíochta nua a mhealladh.

Martin Shanahan
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

D'ainneoin sin, tá iomaíocht dian ann atá ag dul i méid maidir le
Infheistíocht Díreach Eachtrach.
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Breatimeacht
Tá gafacht shuntasach lenár gcliant sa straitéis Breatimeachta atá
ag GFT Éireann, le tacaíocht ó fheachtas margaíochta il-mheáin
a chuireann béim ar bhuntáistí na hÉireann i gcomhthéacs
iar-Bhreatimeachta le Béarla, tiomantas don AE, córas dlí coitianta
san áireamh chomh maith lenár dtairiscint iomaíochta reatha.
Bhuail GFT Éireann freisin faoi chomhdhálacha agus teagmhais ar
fud an domhain a bhain le Breatimeacht agus ghlac sí páirt iontu.
D'oibrigh GFT Éireann le líon mór cliant ar nós Thomson Reuters,
Wasdell, Masons Bank of America, Barclays, Citigroup, S&P Global,
Legal & General, Pinsent Masons, Northern Trust, Citadel, Tobam,
alterDomus, Fundrock, Chaucer, Kabbage, Willis Towers Watson,
Bank of China agus tá siad ar fad ag dearbhú i bhfabhar na
hÉireann chun a gcuid riachtanas gnó iar-Bhreatimeacht
a chomhlíonadh.

Mar a nótáladh i dtorthaí 2016 bhí caillteanas jab ar leibhéil
fíor-íseal mar chéatadán den fhostaíocht iomlán san IDE. Mar
a bhíothas ag tnúth leis tháinig ardú ar leibhéal na gcaillteanas in
2017. Tá an líon seo i bhfad níos gaire don mheán fadtéarmach.
Bhí an leibhéal ard infheistíochta seasmhach in 2017 agus
d'aimsigh an GFT 237 infheistíocht nua le linn na bliana.
Mhéadaigh líon na n-infheistíochtaí le hainmneacha nua go
111 ó 99 sa bhliain roimhe sin. Léiríonn an ghlanfheidhmíocht
chruthaíochta jabanna de 10,864 jab breise in Éirinn teacht aniar
thairiscint na hÉireann agus an meas atá ag infheisteoirí ar
thallann, ar dhintiúirí maithe agus timpeallacht rialála sheasmhach.
Bhí na hinfheistíochtaí seo a leanas ar na príomhinfheistíochtaí
a baineadh amach in 2017:

•
De réir mar a bheidh beartaíocht Bhreatimeachta ag leanúint ar
aghaidh in 2018, beidh GFT Éireann ag déanamh iarrachtaí níos
tréine le hinfheisteoirí soghluaiste le béim a chur ar oiriúnacht
na hÉireann mar láthair do ghnó idirnáisiúnta.
Feidhmíocht
Shroich fostaíocht le cuideachtaí faoi úinéireacht eachtrach
210,443 in 2017. Tá an figiúr seo bainte amach ag GFT Éireann
dhá bhliain roimh an sprioc. Is éacht shuntasach é seo don tír
seo agus léiríonn sé cé chomh iomaíoch is atá sí maidir le gnó
a ghnóthú ar fud an domhain. Chuir an rath leanúnach atá ar
chliantchuideachtaí an GFT go mór leis an bhfás fostaíochta agus
tá laghdú ag teacht go fóill ar an ráta dífhostaíochta in Éirinn.
Chruthaigh cliantchuideachtaí GFT 19,851 jab nua agus léiríonn
na torthaí sin go bhfuil feidhmíocht láidir ag an eagraíocht maidir
lena sprioc 2019 de 80,000 post nua agus 900 infheistíocht
a chomhlíonadh.

•

•

•
•

D'fhógair Element Six atá bunaithe sa tSionainn i gContae
an Chláir go raibh 100 jab breise le cruthú i réimsí slabhra
soláthair, innealtóireacht agus déantúsaíocht agus go
rabhadar ag earcú cheana féin
D'fhógair Mercury Filmworks as Ottawa, Ceanada go
rabhadar ag obair i gcomhar le stiúideo cáiliúil Chill
Chainnigh Cartoon Saloon chun stiúideo beochana úr-nua,
Lighthouse Studios, a chruthú in Éirinn agus cruthóidh sé os
cionn 140 jab
D'fhógair Indeed.com - an láthair jabanna is mó ar domhan
pleananna leathnaithe ar a gceanncheathrú don Eoraip, don
Mheán-Oirthear agus don Afraic (EMOA) atá bunaithe
i mBaile Átha Cliath le 500 fostaí breise a fhostú thar an dá
bhliain atá ag teacht
D'fhógair Microsoft go mbeadh sé ag cur 800 jab breise
nua ar fáil ag a chuid gnóthaí i mBaile Átha Cliath
Tá Mobile Technologies Inc. (MTI) le 150 duine a fhostú
ag Ceanncheathrú Ionad Teagmhála na hEorpa atá sé tar éis
a bhunú i nDroichead Átha

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•

D'fhógair BorgWarner go bhfuil sé chun líne nua tháirgthe
a bhunú do Electric Vehicle Technology agus 50 jab nua
a chruthú i dTrá Lí, Co. Chiarraí
D'fhógair MSD go raibh sé le 330 jab nua a chruthú
i gCeatharlach agus i gCorcaigh, agus infheistíocht €280m
a dhéanamh in áiseanna táirgíochta
Cuirfidh Northern Trust suas le 400 jab nua ar fáil i Luimneach
D'fhógair Graebel Companies Inc. go bhfuil sé chun 125 jab
nua a chruthú ag a Lárionad Oibríochtaí agus Seirbhísí
Comhroinnte Airgeadais EMEA i nDún Dealgan, Co. Lú
Roghnaigh KBRA - an ghníomhaireacht rátála creidmheasa,
Baile Átha Cliath mar Cheanncheathrú Eorpach agus
cruthóidh sí 100 jab
D'fhógair Janssen Sciences Ireland go mbeadh sé ag leathnú
an áis atá aige i Rinn an Scidígh, Co. Chorcaí. Tá infheistíocht
de €300m i gceist lena bpleananna leathnaithe agus
cruthófar 200 jab nua
Tá Wasdell Group le Áis Pacáistithe & Dáileacháin a bhunú
i nDún Dealgan, Co. Lú agus 300 jab a chruthú thar chúig bhliana
Tá Beckman Coulter, atá mar láthair straitéiseach
a fhorbraíonn agus a dhéanann táirgí diagnóiseacha leighis
ag leathnú an áis atá acu i Lios Mhiacháin, Co. an Chláir,
agus cruthófar 70 jab thar an dá bhliain nó na trí bliana
amach romhainn
Rinne National Pen, soláthraí domhanda atá chun cinn le
hearraí margaíochta pearsantaithe, ceiliúradh ar a 30 bliain
i nDún Dealgan, Co. Lú agus d'fhógair siad go rabhadar le
250 jab breise a chruthú
D'fhógair S&P Global Ratings go raibh Baile Átha Cliath
roghnaithe acu mar mhol Eorpach iar-Bhreatimeachta
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Forbhreathnú an Chathaoirligh agus an POF
Réigiúin
Cé go bhfuil sé thar a bheith dúshlánach, tá GFT ag gnóthú
infheistíochtaí réigiúnacha. Tháinig méadú ar fhostaíocht IDE
i ngach réigiún in 2017, mar shampla san Iardheisceart, tháinig
méadú de 4.2% agus tháinig méadú iontach de 9.2% ar
fhostaíocht san Oirdheisceart. Tá a fhios go rímhaith ag GFT
Éireann faoin tábhacht a bhaineann le jabanna i leith
inbhuanaitheacht agus fhorbairt réigiúnach ach is dúshlán
leanúnach é a chur ina luí ar infheisteoirí idirnáisiúnta láithreacha
lasmuigh de Bhaile Átha Cliath agus na ceantair uirbeacha is mó
a mheas.
Leanfaidh GFT Éireann ag obair le gach páirtí leasmhar Rialtais
agus réigiúnach le láithreacha reigiúnacha a chur i láthair
infheisteoirí féideartha ar bhealach dearfach.
Oibríonn an GFT leis an Earnáil Phríobháideach chun foirgnimh
agus láithreacha a fháil a bheidh oiriúnach do riachtanais chliant.
Ní raibh an earnáil phríobháideach ag infheistiú i réitigh
réadmhaoine lasmuigh de Bhaile Áth Cliath le blianta gairide.
Tá an GFT tagtha isteach, le tacaíocht airgeadais ón Rialtas mar
infheisteoir rogha dheiridh chun a chinntiú go bhfuil réitigh
réadmhaoine i láithreacha Réigiúnacha chun infheistíocht agus
jabanna a ghnóthú le freastal ar riachtanais ár gcliant.
Tá Clár Infheistíochta Réadmhaoine Réigiúnach na hÉireann de
chuid na GFT deartha le hinfheistíochtaí agus jabanna a ghnóthú
do cheantair Réigiúnacha leis an aidhm roghanna réadmhaoine
réidh le húsáid réamh-dhéanta le sonraíocht ard ina mbeadh
gnóthaí in ann bogadh isteach faoi ghearrfhógra a chruthú. Go dtí
seo, d'éirigh le GFT tionóntaí a fháil do na chéad fhoirgnimh
a tógadh faoin gclár infheistíochta réadmhaoine Réigiúnach
i bPort Láirge, i mBaile Átha Luain agus i Sligeach. Tá dhá
fhoirgneamh nua i gCaisleán an Bharraigh agus i dTrá Lí
críochnaithe anois agus tá margaíocht leathan á dhéanamh orthu.
Tá tógáil ag dul ar aghaidh i nGaillimh freisin.

Tá GFT ag leanúint lena clár tógála a chur i bhfeidhm ar fud na tíre
agus tá foirgnimh nua beartaithe do Cheatharlach, Dún Dealgan,
Luimneach, Baile Átha Luain agus do Phort Láirge thar an dá
bhliain seo ag teacht.
Foireann Éireann
D'ainmnigh Site Selection Magazine GFT Éireann ar an
nGníomhaireacht um Chur chun Cinn Infheistíochta ab fhearr in
Iarthar na hEorpa don tríú bliain as a chéile, sin faomhadh iontach
ar ghairmiúlacht agus ar sheirbhísí GFT Éireann. Tógadh ar bord
tuairimí 1,000 cinnteoir corparáide, sainchomhairleoir suímh agus
saineolaithe as gach cearn den domhan don ghradam seo agus
cuireadh an cheist orthu cén ghníomhaireacht a cheapadar ab
fhearr sa ghnó agus thugadar an chead áit do GFT Éireann.

Níos tábhachtaí arís, ba mhaith linn aitheantas a thabhairt dár
bhfoireann ag GFT Éireann a throideann gach lá chun na jabanna
sin a ghnóthú - tá obair chrua déanta acu sa bhaile in Éirinn agus
ar fud an domhain chun na huimhreacha sin a chur i gcrích. Is
é a gcuid oibre agus a ndúthracht a thiomáineann na torthaí sin
agus tugtar aitheantas dá bpaisean, dá saineolaíocht agus dá
ndíograis anseo.
Is mian le GFT buíochas a ghlacadh le Lionel Alexander, Peter
Cassells agus Caroline Dowling faoina rannpháirtíocht láidir agus
faoina dtreoir nuair a bhíodar ar an mBord. Tháinig Mary Mosse ar
an mBord le linn 2017. Athcheapadh Geraldine McGinty ar an
mBord in Eanáir 2018.

Ach níl GFT in ann an obair a dhéanamh gan cúnamh agus cabhair
roinnt mhaith páirtithe leasmhara thar an gcóras níos leithne.
Ba mhaith le GFT tacaíocht agus maoiniú leanúnach an Rialtais
a admháil.
Tugann GFT Éireann tuairisc don Aire Gnó, Fiontar agus
Nuálaíochta agus oibríonn sí go dlúth leis an Roinn agus le ranna
agus gníomhaireachtaí eile Rialtais ar nós Fiontraíocht Éireann,
Fondúireacht Eolaíochta Éireann, an tÚdarás um Ard-Oideachas,
Solas, NAMA, Eirgrid, NTMA, Coillte, Údaráis áitiúla, Turasóireacht
Éireann agus roinnt mhaith eagraíochtaí san earnáil
phríobháideach agus le Comhlachais Tráchtála.
Is iad a cuid cliant a n uirlis mhargaíochta is cumhachtaí atá ag
GFT agus is mian linn na cuideachtaí a chuir muinín in Éirinn a lua
agus aitheantas a thabhairt chomh maith don líon mór
cuideachtaí ilnáisiúnta agus Éireannacha a chuir a gcuid ama ar
fáil go fial le bualadh le hinfheisteoirí ionchasacha a thug cuairt ar
Éirinn in 2017.

Frank Ryan
Cathaoirleach

Martin Shanahan
An Príomhfheidhmeannach
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Staitisticí
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Staitisticí

Táscairí GFT Éireann

Líon Iomlán Infheistíochtaí Faofa

237

Tír Thionscnaimh Cuideachtaí ar Thug GFT Éireann
Tacaíocht Dóibh 2017

Líon na dTionscadal Láithreáin Úrnua

111

Tír Thionscnaimh

Líon na gCuideachtaí

Fostaíocht Iomlán

Líon na dTionscadal Leathnaithe

76

Na Stáit Aontaithe

764

152,146

Líon na dTionscadal Taighde, Forbartha agus Nuálaíochta

50

An Ghearmáin

94

13,678

An Ríocht Aontaithe

96

5,776

An Fhrainc

59

7,091

An Chuid Eile den Eoraip

183

16,551

An Chuid Eile den Domhan

188

15,201

1,384

210,443

Táscaire

Luach 2017

Infheistíocht i dTionscadail Taighde,
Forbartha agus Nuála

€905M

% d'Infheistílochtaí atá Lonnaithe Lasmuigh de
Bhaile Átha Cliath%

42%

% de Jabanna a Faomhadh Lasmuigh de Bhaile Átha Cliath 55%
% de Phoist Fhaofa a bhfuil Tuarastail níos airde 		
ná €35,000 leo

75%

Meántuarastal sna hInfheistíochtaí	

€48,406

Caiteachas iomlán intí ar Thaighde agus Forbairt*

€1.64bn

Iomlán

Foinse: Suirbhé Fostaíochta Bliantúil na Roinne Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta 2017.
Nóta: Fostaithe lánaimseartha agus páirtaimseartha san áireamh.

Nóta * Baineann na sonraí caiteachais intí ar Thaighde agus Forbairt le 2016.
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Fostaíocht Iomlán de réir Réigiúin i gComhlachtaí
ar Thug GFT Éireann Tacaíocht Dóibh

Fostaíocht i gCuideachtaí lena dTacaíonn an GFT
			

Poist Bhreise		

2017
19,851

Réigiún GFT
2013
2014
2015
2016
2017
%
						
Athrú
						
2016/2017

Foinse: GFT Éireann 2017

Teorainn

Fostaíocht i gCuideachtaí lena dTacaíonn an GFT
		

9,286

9,972

10,431

11,065

11,469

3.6%

Baile Átha
Cliath & 						

2016

2017

Fostaíocht Iomlán

199,759

210,443

Oirthear Láir

80,265

83,818

88,819

95,914

101,355

5.7%

Lánaimseartha

180,798

191,067

Iarthar Láir

13,810

14,460

15,373

16,890

17,787

5.3%

Eile		

18,961

19,376

Lár Tíre

3,905

3,997

4,197

4,274

4,327

1.2%

Glanathrú ar fhostaíocht iomlán

13,725

10,684

Oir-Dheisceart 11,992

12,506

12,734

13,537

14,785

9.2%

% Glanathrú ar fhostaíocht iomlán		

5.3%

Iar- Dheisceart 28,916

30,146

34,049

35,928

37,434

4.2%

Iarthar

18,963

19,486

20,431

22,151

23,286

5.1%

167,137

174,385

186,034

199,759

210,443

5.3%

			

Foinse: Suirbhé Fostaíochta Bliantúil na Roinne Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta 2017,
sonraí sraithe ama.
Nóta: Fostaithe lánaimseartha agus páirtaimseartha san áireamh.

GFT Éireann

Foinse: Suirbhé Fostaíochta Bliantúil na Roinne Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta 2017.
Nóta: Fostaithe lánaimseartha agus páirtaimseartha san áireamh.
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Staitisticí (ar leanúint)

Fostaíocht iomlán de réir earnála i gCuideachtaí lena dtacaíonn GFT Éireann
Earnáil

2013

2014

2015

2016

2017

% athrú

						
2016/2017
Táirgí Cógaisíochta

22,771

23,038

24,984

26,618

28,026

5.3%

Trealamh Ríomhaireachta, Leictreonach agus Optúil 17,292

18,120

20,474

20,285

19,960

-1.6%

Ionstraimí agus Soláthairtí Leighis/Fiaclóireachta

25,801

26,932

27,225

29,263

30,746

5.1%

Miotail agus Innealtóireacht

9,988

9,907

10,230

10,560

10,769

2.0%

Tionsclaíocht Ilghnéitheach

8,268

8,016

8,339

8,510

8,931

4.9%

Seirbhísí Idirnáisiúnta agus Airgeadais 								
(lena n-áirítear bogearraí)
Iomlán

83,017

88,372

94,782

104,523

112,011

7.1%

167,137

174,385

186,034

199,759

210,443

5.3%

Foinse: Suirbhé Fostaíochta Bliantúil na Roinne Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta 2017
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Tionchar Eacnamaíoch IDE:
Measann an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta go gcruthaítear ocht

Áirítear ar thorthaí an tsuirbhé SBGTE (Suirbhé Bliantúil Gnó ar Thionchar

bpost eile sa gheilleagar ginearálta mar thoradh ar gach deich bpost

Eacnamaíoch) le haghaidh 2016 (na sonraí is déanaí a bhfuil fáil orthu)

a chruthaítear go díreach mar gheall ar an Infheistíocht Dhíreach Eachtrach

na sonraí seo a leanas maidir le hOnnmhairí, Caiteachas Gheilleagar na

(IDE). B'ionann é sin agus 378,797 post ar thacaigh IDE leo ag deireadh na

hÉireann, Taighde agus Forbairt inmheánach agus caiteachas caipitil:

bliana 2017. Bíonn tionchar dearfach ag sochair thánaisteacha

-	
Tháinig méadú 9.7% go dtí €172bn ar onnmhairí chliaint GFT in 2016.

eacnamaíocha ar an tionscal tógála, ar an earnáil mhiondíola agus ar an

-	Tháinig méadú 7.4% go dtí €17.9bn ar chaiteachas sa gheilleagar
Éireannach in 2016. Is ionann é sin agus caiteachas párolla (€10.9bn),

tionscal fáilteachais.

seirbhísí Éireannacha (€4.8bn), agus ábhair Éireannacha (€2.2bn).
-	Tháinig méadú 9.5% go dtí €1.64bn ar an infheistíocht inmheánach
Taighde agus Forbartha in 2016.
-

D'infheistigh cliaint GFT €4.9bn i dtionscadail chaipitil in 2016.

Costas GFT Éireann in aghaidh an Phoist Choimeádta ag Buanphraghsanna 2017

GFT Éireann (€)

2005-2011

2006-2012

2007-2013

2008-2014

2009-2015

2010-2016

2011-2017

13,347

13,123

12,862

12,802

10,578

9,148

8,057

Foinse: Suirbhé Fostaíochta Bliantúil na Roinne Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta 2017
Nóta: Déantar an costas in aghaidh an phoist chothaithe a ríomh trí chaiteachas deontais GFT Éireann do gach gnólacht i dtréimhse an ríomha a chur san áireamh.
Ní dhéantar ach poist a cruthaíodh agus a cothaíodh le linn agus suas go dtí deireadh gach tréimhse seacht mbliana a chur do shochar sna ríomhanna.
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Freagracht Shóisialta
Chorparáideach
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Freagracht Shóisialta Chorparáideach
Tá cuideachtaí ar fud an domhain ag plé níos mó agus níos mó le tionscnaimh

Tá Curaidh Éagsúlachta agus Ionchuimsithe ceaptha ag an GFT thar chrainn

fhreagracht shóisialta chorparáideach (FSC). Cabhraíonn sé le cuideachtaí

taca éagsúlachta Chumais, Inscne, LADT+, Ilchultúrtha agus

a bheith mar rogha na bhfostóirí má ghlacann siad le cleachtais ghnó

Socheacnamaíochta. Bhí ár gcéad imeacht chun Lá Idirnáisiúnta na mBan

fhreagrach agus inbhuanaithe agus beidh tairbhí tábhachtacha ó thaobh cáile

a cheiliúradh ar bun i Márta 2018 mar réamhtheachtaí do roinnt imeachtaí

dá bharr, mar sin cabhróidh sé le spriocanna straitéise gnó a bhaint amach. Ní

Éagsúlachta agus Ionchuimsithe a bheidh ar bun sna míonna ag teacht, ar

mór do GFT a bheith in ann na daoine is fearr a mhealladh agus a choimeád má

a bhfuil imeacht a dhéanfaidh ceiliúradh ar éagsúlacht ilchultúrtha na GFT

tá fúthu leanúint lena rath maidir le IDE a ghnóthú agus chun cáil idirnáisiúnta

agus seoladh Líonra LGBT+ Ally.

na GFT mar eagraíocht nua-aimseartha a dhéanann macasamhail ar an
gcleachtas is fearr a choimeád.

Is gné thábhachtach eile de chleachtas gnó fhreagrach é na huirlisí a chur ar
fáil don fhoireann chun forbairt mar dhaoine agus cur lena n-eolas, go háirithe

Cabhraíonn tionscnaimh FSC na GFT thar an láthair oibre, thar an bpobal agus

i ngeilleagar domhanda atá ag athrú go sciobtha. Tá polasaithe bunaithe ag

na timpeallachta le seasamh lenár mbunluachanna agus iad a dhoimhniú

GFT sa réimse seo, mar shampla trí bhainistíocht fheidhmiúcháin rialta agus

maidir le paisean ar fheidhmíocht agus ar ghnóthachtáil, ar sheirbhís phoiblí,

athbhreithnithe foráis. Tá tábhacht shláinte agus fholláine léirithe

ar ghairmiúlacht agus ar dhaoine. Tá siad ag teacht freisin ag an leibhéal

i dtionscnaimh ar nós uaireanta oibre solúbtha, scéim an rothair chuig an obair,

náisiúnta leis na spriocanna atá ag Plean Náisiúnta an Rialtais um Fhreagracht

agus an Club Spóirt agus Sóisialta.

Shóisialta Chorparáideach 2017-2020. De réir mar atá níos mó agus níos
mó príomhchuideachtaí domhanda ag úsáid na Spriocanna Forbartha

Lasmuigh den ionad oibre tá foireann GFT mar cheannródaithe

Inbhuanaithe mar scórchárta agus mar thagarmharc dá gcleachtais fhreagrach

i rannpháirtíocht na heagraíochta leis an bpobal trí na gníomhaíochtaí

agus inbhuanaithe gnó, tugann na spriocanna creat uileghabhálach úsáideach

tiomsaithe airgid agus múscailte feasachta atá ag Coiste FSC do

do thionscnaimh reatha FSC agus cinn a bheidh ag an eagraíocht sa todhchaí.

charthanachtaí atá roghnaithe ag comhaltaí foirne. Tá imeachtaí tiomsaithe
airgid rite ag Coiste FSC do Focus Ireland agus do Mhadraí Treorach do na Daill

Aithníonn an GFT an tábhacht a bhaineann le héagsúlacht chun láthair

in Éirinn ó bunaíodh é in 2016.

a dhéanamh den eagraíocht ina mbeidh an fhoireann in ann forbairt agus
a bheith rathúil. Tá sé riachtanach de bharr an nádúir atá ag gníomhaíochtaí
na GFT a n-éadan a bheith ar an domhan go smaoineoidh muid ar éagsúlacht
shochaí na hÉireann agus an saol níos leithne ina mbíonn ár bhfoireann ag
obair ar bhonn laethúil.
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Aithníonn an GFT freisin an gá atá ann lenár ngníomhaíochtaí a dhéanamh
ar bhealach inbhuanaithe. Tá sprioc socruithe don earnáil phoiblí faoin bPlean
Náisiúnta Gníomhaíochta Éifeachtúlachta Fuinnimh (PNGEF) lena
n-éifeachtúlacht fuinnimh a fheabhsú de 33% faoi 2020. Tá an GFT ar an
mbealach ceart chun an sprioc seo a bhaint amach, agus ó 2016, tá coigiltis
fuinnimh de 58.7% bainte amach feadh oifigí agus páirceanna gnó na
Gníomhaireachta ó socraíodh an leibhéal bunlíne*.
Tá Freagracht Shóisialta mar chroílár raison d'etre GFT Éireann, mar a léirigh
a misean chun infheistíocht eachtrach dhíreach a ghnóthú agus a fhorbairt,
ag soláthar jabanna ar son tairbhe eacnamaíoch agus shóisialta na hÉireann.
Chomh maith leis sin déanann GFT Éireann a ndícheall chun FSC a thabhairt
isteach i ngach gné dá n-oibríochtaí.
*Tá na sonraí a chuireann GFT isteach chuig ÚfIÉ (SEAI) ar bhonn bliantúil faoi réir
dheimhnithe ar bhonn leanúnach suas go dtí spriocdháta 2020.
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Ráiteas Rialachais agus
Tuarascáil Chomhaltaí
an Bhoird
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Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil Chomhaltaí an Bhoird
Rialachas
Is gníomhaireacht reachtúil uathrialach é GFT Éireann
a bunaíodh faoi na hAchtanna um Fhorbairt Tionscail
1986 - 2014. Feidhmíonn an Ghníomhaireacht i gcomhréir le
forálacha na nAchtanna agus faoi choimirce an Aire Gnó,
Fiontair agus Nuálaíochta, a bhfuil sé de chumhacht aige nó
aici cistí a sholáthar chun a cuid oibleagáidí a chur i gcrích
agus treoracha ginearálta beartais a eisiúint/eolas a lorg faoi
ghníomhaíochtaí na Gníomhaireachta.
Cé gurb iad na hAchtanna um Fhorbairt Tionscail an
phríomhfhoinse rialachais chorparáide do GFT Éireann, tá
dualgas ar an nGníomhaireacht freisin cloí le raon riachtanas
reachtúil (náisiúnta agus AE) agus riaracháin eile. Dearbhaíonn
GFT Éireann go bhfuil a cuid oibleagáidí comhlíonta aici maidir
leis na riachtanais seo ar fad. Tá na nósanna imeachta seo
a leanas i bhfeidhm aici d’fhonn cloí le riachtanais shonracha
a chinntiú go háirithe:
1. Riachtanais Ghinearálta Riaracháin agus Bheartais
Oibríonn GFT Éireann ag leibhéal náisiúnta i gcomhar le
hoifigigh na Roinne Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta agus le
hoifigigh ó Ranna Rialtais agus Gníomhaireachtaí Stáit eile,
chun a cuid cuspóirí a chur chun cinn agus le cinntiú go
bhfuiltear ag cloí le riachtanais reachtúla, riaracháin agus
Aireachta/Rialtais. Oibríonn an Ghníomhaireacht ag leibhéal
áitiúil le hÚdaráis Áitiúla, Forais Oideachais, Gníomhaireachtaí
Stáit eile agus le réimse leathan Eagraíochtaí Áitiúla/
Ionadaithe Poiblí chun an timpeallacht áitiúil a fhorbairt
a bhfuil gá leis chun infheistíocht nua a mhealladh. Tá GFT
Éireann ag leanúint de threoir beartais a d'eisigh an tAire Gnó,
Fiontar agus Nuálaíochta ar 18 Nollaig 2006 a chur chun
feidhme, treoir ina sonraítear an méid seo a leanas:
Ghlac an Coimisiún Eorpach le Treoirlínte um Chúnamh
Réigiúnach do na tréimhsí 2007-2013 agus 2014-2020, mar
aon le Rialacháin Bhlocdhíolúine don dá thréimhse, rud
a fhágann gur féidir scéimeanna um chúnamh réigiúnach
a fheidhmiú gan cead a fháil roimh ré ón gCoimisiún Eorpach.
D’fhonn cloí leis na riachtanais a eascraíonn ó na Treoirlínte
um Chúnamh Réigiúnach agus ó na Rialacháin Blocdhíolúine,
táthar tar éis Rialacháin Riaracháin um Chúnamh Réigiúnach

maidir le scéimeanna um chúnamh réigiúnach don Fhorbairt
Tionscail don dá thréimhse a dhréachtú freisin. Soláthraíonn
GFT Éireann 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 (2016)
Ráiteas Cloí
Tá glactha ag an mBord leis an gCód Cleachtais um Rialachas
Comhlachtaí Stáit (2016) agus tá modhanna curtha ina ionad
chun a chinntiú go gcloífear leis an gCód. Chloígh GFT Éireann
leis an gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit do
2017, faoi réir tharscaoileadh ón Roinn Gnó, Fiontair agus
Nuálaíochta maidir le riachtanas i gciorclán 2014, mar atá
nótáilte sa Ráiteas faoin Rialú Inmheánach.
Alt 2.6: Arna gcomhlíonadh ag Cathaoirleach an Bhoird i litir
ar leithligh tugtha don Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta.
Ailt 1.8 & 7.5 (iii): Tá córas éifeachtach um rialú inmheánach
airgeadais á chothú agus á fheidhmiú ag an nGníomhaireacht
(Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais, leathanach 25).
Alt 9: Tá beartas an Rialtais um pá na bPríomhoifigeach
Feidhmiúcháin agus na bhfostaithe i gcomhlachtaí Stáit
á chomhlíonadh i leith Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil
Chomhaltaí an Bhoird (Leathanaigh 18 & 20 agus Nótaí ag
gabháil leis na Ráitis Airgeadais Uimh 8, leathanaigh 34-35).
Ailt 1.15 agus 1.17: Rinne an Bord straitéis cúig bliana GFT
“Infheistíocht Dhíreach Eachtrach a Bhuachan 2015-2019”
a fhaomhadh. Lena chois sin, tá an Bord tar éis próisis a bhunú
d’fhonn pleanáil chorparáideach fhónta a chinntiú, etc., de réir
mar a éilítear san Alt seo (Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil
Chomhaltaí an Bhoird 2017, lethanach 16 agus Ráiteas ar Rialú
Inmheánach, leathanach 25).
Alt 9: Léiríonn nósanna imeachta taistil GFT Éireann
riachtanais beartas taistil an Rialtais agus táthar ag cloí leis
na nósanna imeachta sin.

Alt 8.47: Deimhníonn Cathaoirleach an Bhoird, sa litir ar
leithligh a thugtar don Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta,
go bhfuil GFT Éireann tar éis a cuid oibleagáidí de réir an dlí
cánach a chomhlíonadh.
Tá na scéimeanna agus na cláir arna riar ag GFT Éireann
i gcomhréir leis an reachtaíocht a rialaíonn feidhmiú na
Gníomhaireachta agus tá córais bhainistíochta riosca
ábhartha i bhfeidhm.
3. Ráiteas Cleachtais Sp-It/1/04 na gCoimisinéirí Ioncaim ar
Chóireáil Cánach Luach Saothair do Chomhaltaí na gCoistí
agus na mBord Stáit agus Stát-Urraithe
Cloíonn GFT Éireann leis an Ráiteas Cleachtais seo go hiomlán.
4. Treoirlínte maidir le Luacháil agus Bainistiú Tograí
Caiteachas Caipitil
Tá nósanna imeachta láidre bunaithe le fada ag GFT Éireann
i ndáil le Luacháil agus Bainistiú na dtionscadal Caiteachas
Chaipitil a eascraíonn ó chláir na nDeontas Caipitil nó Maoine.
Tá na prionsabail atá sonraithe sna Treoirlínte do Luacháil
agus Bainistiú na dTograí Caiteachais Chaipitil
á gcomhlíonadh ag na nósanna imeachta seo.
5. Na hAchtanna um Chomhionannas Fostaíochta,
1998 agus 2004
Tá an comhionannas mar thosaíocht bhunaidh ag GFT. Tá clár
oibre forásach comhionannais agus éagsúlachta ag an
eagraíocht agus tá tionscnaimh nua á bhforbairt ar bhonn
leanúnach. Tá meas ag GFT Éireann ar an éagsúlacht agus
déanann sí gach iarracht feidhmiú mar fhostóir comhionannais
a spreagann ionchur an duine aonair agus a léiríonn meas ar
dhifríochtaí. Chuige seo, tá sí tiomanta do chinntiú nach
bhfaighidh aon chomhalta foirne de chuid GFT Éireann, ná
iarrthóir ar fhostaíocht in GFT Éireann, cóir is lú fabhar ná
duine ar bith eile ar fhorais gnéis, stádas pósta, stádas
teaghlaigh, gnéaschlaonta, creidimh, aoise, míchumais, cine,
nó toisc gur den lucht siúil iad nó ar aon fhorais eile nach
mbaineann le dea-chleachtas fostaíochta.
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Ráiteas Rialachais agus Tuarascáil Chomhaltaí an Bhoird (ar lean)
Baineann sé seo le hearcaíocht, coinníollacha oibre agus
deiseanna forbartha.
Tá GFT 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 atá ann faoi láthair. Leanann GFT Éireann
le bearta oiriúnacha a ghlacadh de láimh chun sábháilteacht,
sláinte agus leas gach fostaí agus cuairteora laistigh dá hoifigí
a chosaint agus ar mhaithe le forálacha an Achta seo
a chomhlíonadh. Baineann sé seo freisin leis na hAchtanna
Sláinte Poiblí (Tobac) 2002 agus 2004.
7. An tAcht um Páirteachas Lucht Oibre (Fiontair Stáit), 1988
Tá struchtúir chomhairleacha ag feidhmiú go héifeachtach in
GFT Éireann agus is gné aitheanta iad de struchtúr cumarsáide
agus comhairleach na heagraíochta. Glacann an lucht
bainistíochta agus an fhoireann araon leis an gComhchoiste
Comhairleach mar phróiseas dearfach. Ina theannta sin,
tá socrú breise comhpháirtíochta bunaithe leis na
Ceardchumainn chun gníomhaíochtaí a bhaineann le
Comhaontú Náisiúnta Bhóthar Haddington a bhrú chun cinn.
8. An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus an tAcht um
Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001
I gcomhréir leis na hAchtanna anseo thuas tá ráitis leasa a chloíonn
le forálacha na nAchtanna comhlánaithe ag Comhaltaí Boird agus
comhaltaí foirne GFT Éireann a bhfuil poist ainmnithe acu.
9. An tAcht um Shaoráil Faisnéise, 2014
Cloíonn GFT Éireann leis an Acht seo. Ba chóir iarratais ar
fhaisnéis faoin Acht seo a sheoladh chuig an bhFeidhmeannas
um Shaoráil Faisnéise, GFT Éireann, Teach Pháirc Wilton,
Plás Wilton, Baile Átha Cliath 2.

10. Éifeachtúlacht Fuinnimh
I gcomhlíonadh mheamram an Rialtais ó mhí an Mheithimh
2001, úsáideann GFT Éireann prionsabail an ‘dea-chleachtais’
i gcónaí i ndáil le dearadh, pleanáil agus tógáil foirgneamh
oifige agus déantúsaíochta ina Páirceanna Gnó agus
Teicneolaíochta. Chomh maith leis sin, tá prionsabail an
‘dea-chleachtais’ á gcomhlíonadh ag oifigí GFT Éireann
sna réigiúin.
11. (I) Íoc Pras Cuntas
Leasaíodh an tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997 (an tAcht),
a tháinig i bhfeidhm an 2 Eanáir 1998, ag Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Dhéanach in Idirbhearta
Tráchtála) 2002. Tá an lucht bainistíochta sásta gur chloígh
an GFT le forálacha an Achta sna gnéithe ábhartha uile.
11. (II) Íocaíocht Phras le Soláthraithe
Tá GFT Éireann tiomanta dá hoibleagáidí faoin Riail Íoc Pras
15 lá a chomhlíonadh, riail a tháinig i bhfeidhm an 1 Iúil 2011.
Cinntíonn an fhoráil seo go ndéanfar íocaíochtaí le soláthraithe
i ndáil le gach sonrasc bailí faighte laistigh de 15 lá féilire.
Tuairiscíonn GFT Éireann ar bhonn ráithiúil sa chuid ‘Rialachas
Corparáideach’ (Corporate Governance) den láithreán gréasáin
ar chur chun feidhme na Rialach Íoc Pras 15 lá.
12. Nochtadh Cosanta
I gcomhréir leis an gceanglas dlíthiúil faoi alt 21 den Acht um
Nochtadh Cosanta 2014, tá nósanna imeachta deimhnithe
agus á gcothú ag GFT Éireann maidir le nochtadh cosanta ag
oibrithe a bhí, nó atá fostaithe ag GFT Éireann agus chun
déileáil leis an nochtadh a dhéantar. Fuair an fhoireann faisnéis
scríofa ó GFT Éireann a bhain le nósanna imeachta um
nochtadh cosanta.

Freagrachtaí an Bhoird
Bunaíodh Bord GFT Éireann faoi na hAchtanna um Fhorbairt
Tionscal 1986-2014. Tá feidhmeanna an Bhoird leagtha
amach in Alt 8 d'Acht 1993.
Tá an Bord cuntasach don Aire Gnó, Fiontair agus Nuálaíochta
agus tá freagracht orthu rialachas maith a chinntiú agus
comhlíonann siad an tasc seo trí aidhmeanna agus spriocanna
a shocrú agus cinntí straitéiseacha a thógáil i leith gach
príomhcheist gnó. Is ar an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin
(POF) agus an fhoireann ardbhainistíochta atá freagracht
maidir le bainistíocht, rialú agus treoir GFT Éireann ó lá go lá.
Caithfidh an POF agus an fhoireann ardbhainistíochta an treoir
straitéiseach leathan atá socruithe ag an mBord a leanúint,
agus a chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ag comhaltaí uile an
Bhoird ar na príomhghníomhaíochtaí agus cinntí a bhaineann
leis an aonán, agus ar aon riosca suntasach a d'fhéadfadh
tarlú. Oibríonn an POF mar idirchaidreamh dhíreach idir an
Bord agus bainistíocht GFT Éireann.
Tá obair agus freagrachtaí an Bhoird leagtha amach
i Lámhleabhar Rialachais Corparáideach ina bhfuil na hábhair
freisin atá forchoimeádta go sonrach do chinntí an Bhoird.
Ar na buan-mhíreanna a mheasann an Bord tá:
- dearbhú leasa,
- tuarascálacha ó choistí,
- tuarascálacha airgeadais/cuntais bainistíochta,
- tuarascálacha feidhmiúcháin, agus
- ábhair forchoimeádta.
Ceanglaíonn Mír 7(2) den Chéad Sceideal leis na hAchtanna um
Fhorbairt Tionscail 1986-2014 ar an nGníomhaireacht gach
cuntas cuí agus gnách i ndáil leis an airgead a fuarthas agus
a caitheadh a choinneáil, ina leithéid d’fhoirm agus a d’fhéadfadh
an tAire Gno, Fiontar agus Nuálaíochta a fhaomhadh le toiliú an
Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Ní dhearnadh aon nochtadh cosanta le GFT Éireann in 2017.
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Éilítear ar Bhord GFT Éireann agus iad ag ullmhú na ráitis
airgeadais sin:
-	polasaithe cuntasaíochta cuí a roghnú agus iad a chur
i bhfeidhm go seasta,
-	tuairimí agus meastúcháin a thabhairt atá réasúnach
agus stuama,
-	na Ráitis Airgeadais a ullmhú ar an mbonn gnóthais
leantaigh ach amháin sa chás gur míchuí a thoimhdiú
go leanfaidh an Ghníomhaireacht i mbun feidhme, agus
-	lua cé acu ar leanadh nó nár leanadh caighdeáin
infheidhmithe chuntasaíochta, faoi réir imeachtaí ábhartha
ar bith atá nochta agus mínithe sna ráitis airgeadais.
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
den Acht um Fhorbairt Tionscail,1986-2014. Tá caomhnú agus
sláine an eolais corparáide agus airgeadais atá ar láithreán
gréasáin GFT Éireann mar fhreagracht ar an mBord.
Tá an Bord freagrach as an bplean agus buiséad bliantúil
a fhaomhadh. Rinneadh measúnú ar fheidhmiúchán GFT
Éireann ar an 7ú Feabhra 2018 trí thagairt a dhéanamh don
phlean agus buiséad bliantúil.
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.
Measann an Bord go dtugann ráitis airgeadais GFT Éireann
dearcadh fíor agus cóir d'fheidhmiúchán airgeadais agus do
staid airgeadais GFT Éireann ag 31 Nollaig 2017.

Struchtúr an Bhoird
Tá Cathaoirleach, POF agus deichniúr gnáthchomhaltaí ar an
mBord, agus tá siad ar fad ceaptha ag an Aire Gnó, Fiontair
agus Nuálaíochta. Ceapadh comhaltaí an Bhoird do thréimhse
cúig bhliana agus tagann siad le chéile 10 n-uaire sa bhliain nó
níos minice más gá. Tugann an tábla thíos eolas ar thréimhse
ceaptha na gcomhaltaí reatha:

Comhalta Boird

Ról

Dáta Ceaptha

Frank Ryan

Cathaoirleach

1 Eanáir 2014

Martin Shanahan

POF

31 Lúnasa 2014

Dermot Mulligan

Gnáthchomhalta

19 Deireadh Fómhair 2016

Denis Collins

Gnáthchomhalta

4 Meán Fómhair 2015

Barry O’Sullivan

Gnáthchomhalta

4 Meán Fómhair 2015

Geraldine McGinty

Gnáthchomhalta

29 Eanáir 2018

			
Anne Fitzsimons

Gnáthchomhalta

26 Lúnasa 2016

Marian Corcoran

Gnáthchomhalta

26 Lúnasa 2016

Mary Mosse

Gnáthchomhalta

12 Meán Fómhair 2017

Peter Cassells

Gnáthchomhalta

2 Feabhra 2017

(D'éirigh sí as ar 31 Nollaig 2017.
Athcheapadh í ar 29 Eanáir 2018)

(D'éirigh sé as 31 Nollaig 2016.

			

Athcheapadh é 2 Feabhra 2017.

			

D'éirigh sé as 31 Nollaig 2017)

Caroline Dowling

Gnáthchomhalta

4 Meán Fómhair 2015

(D'éirigh sí as 22 Bealtaine 2017)

Lionel Alexander

Gnáthchomhalta

31 Márta2014

(D'éirigh sé as 31 Nollaig 2017)

Chuir an Bord tús le hAthbhreithniú Éifeachtúlachta agus Measúnaithe Boird i Nollaig 2107, agus críochnaíodh é in Aibreán 2018.
Athruithe ar Phríomhphearsanra - comhaltaí Boird mar thuas. D'éirigh an Bainisteoir Rannóige, Barry Heavey, as a phost le
héifeacht ón 31 Bealtaine 2017. Ceapadh Michael Lohan mar Bhainisteoir Rannóige le héifeacht ón 6 Deireadh Fómhair 2017.
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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 Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, ina
chuid gníomhaíochtaí féin agus san úsáid a bhaineann sé
as coistí araon.
Tá sé freagrach as beartais ghinearálta na heagraíochta
a cheapadh agus a cuid oibriúcháin a mhaoirsiú. Déanann sé na
feidhmeanna seo go díreach agus trí Choistí Boird fócasaithe
a fheidhmiú. Is í an fhoireann bhainistíochta feidhmiúcháin atá
freagrach as an mbeartas a chur chun feidhme.
Tá údarás reachtúil ag an mBord chun cúnamh deontais
a fhaomhadh suas go dtí na leibhéil atá sonraithe sna
hAchtanna um Fhorbairt Tionscail agus cúnamh deontais sa
bhreis ar na leibhéil shonraithe a mholadh don Rialtas. De réir na
nAchtanna um Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2001, soláthraíonn
Comhaltaí Boird GFT Éireann Ráiteas Leasanna don Rúnaí agus
don Choimisiún um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí.
I gcomhréir leis an 'gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí
Stáit' 2016, cloíonn GFT Éireann go hiomlán le beartas an
Rialtais i ndáil le pá Príomhoifigigh Feidhmiúcháin agus fostaithe
Comhlachtaí Stáit agus le treoirlínte an Rialtais i ndáil le táillí a íoc
le Comhaltaí Boird.

Frank Ryan
Cathaoirleach, GFT Éireann
Martin Shanahan
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, GFT Éireann
Lionel Alexander
Cathaoirleach, Institiúid Teicneolaíochta Thrá Lí
Geraldine McGinty
Ollamh Cúnta Raideolaíochta, Weill Cornell Medical College,
Nua-Eabhrach, Raideolaí Freastail Cúnta, Ospidéal Preispitéireach
Nua Eabhrach
Peter Cassells
Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Institiúid Edward M Kennedy,
Ollscoil Náisiúnta na hÉireann, Maigh Nuad, Co. Chill Dara

Caroline Dowling
Uachtarán Ghrúpa Gnó, Líonra Chomhtháite agus Aonad Gnó
Seirbhísí Domhanda
Aonad Gnó, Flextronics
Barry O’Sullivan
Bainisteoir Ginearálta, Johnson and Johnson
Vision Care (Vistakon)
Uachtarán, Comhlachas Tráchtála Mheiriceá
Mary Mosse
Stiúrthóir Chomhlacht Chalafort Phort Láirge
Coimisinéir Choimisiún Phá Íseal
Deirdre Lyons
Rúnaí, GFT Éireann

Denis J Collins
POF, Smarter Dynamics
Cathaoirleach, Learn Lode Ltd
Anne Fitzsimons
POF - Mol Comhtháite Seirbhísí IBM Seirbhísí Gnó Domhanda
Stiúrthóir, IBM Ireland
Marian Corcoran
Bunaitheoir MC 2 Change Limited
Dermot Mulligan
Ard-Rúnaí Cúnta Rannóg Nuálaíochta & Infheistíochta na Roinne
Gnó, Fiontair & Nuálaíochta
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Tugtar achoimre ar struchtúr coistí an Bhoird thíos.
An Coiste Iniúchóireachta, Airgeadais agus Riosca
Cuidíonn sé agus tacaíonn sé leis an mBord i ndáil lena
fhreagrachtaí dlíthiúla agus cuntasaíochta a chomhlíonadh;
déanann sé cumarsáid le hiniúchóirí seachtracha agus déanann
sé measúnú agus rialú ar an bhfeidhm iniúchta inmheánaigh;
déanann sé athbhreithniú ar phleanáil airgeadais agus ar
an gcóras um rialú inmheánach airgeadais. Déanann sé
maoirseacht freisin ar chur chun feidhme bheartas riosca
na heagraíochta lena n-áirítear forbairt a chlár riosca agus
monatóireacht ar shocruithe buiséadaithe agus baincéireachta.
Comhaltaí 2017
Peter Cassells (Cathaoirleach)
Dermot Mulligan
Denis Collins
Geraldine McGinty
Anne Fitzsimons

Comhaltaí 2018
Anne Fitzsimons (Cathaoirleach)
Denis Collins
Geraldine McGinty
Dermot Mulligan
Liam Rattigan (Comhalta den
Choiste Sheachtrach)

An Coiste Maoine
Déanann sé athbhreithniú ar bheartas i ndáil le maoiniú,
soláthar, cothabháil agus diúscairt maoine, déanann sé
nósanna imeachta a fhaomhadh maidir le tairiscintí agus
bronnadh conarthaí agus déanann sé caiteachas/díolacháin
suas le €12 milliún a fhaomhadh.
Comhaltaí 2017
Lionel Alexander
(Cathaoirleach)
Martin Shanahan
Anne Fitzsimons
Peter Cassells
Dermot Mulligan

Comhaltaí 2018
Marian Corcoran
(Cathaoirleach)
Anne Fitzsimons
Martin Shanahan
Dermot Mulligan
Mary Mosse

An Coiste Forbartha Réigiúnaí
Soláthraíonn an Coiste Forbartha Réigiúnaí treoir faoi ghnéithe
forbartha réigiúnaí de Straitéis GFT a chur chun feidhme. Déanann
sé athbhreithniú agus monatóireacht ar spriocanna réigiúnacha
bliantúla agus carnacha GFT agus ar a rannpháirtíocht i bhforbairt
straitéise náisiúnta agus réigiúnaí.
Comhaltaí 2017
Denis Collins (Cathaoirleach)
Barry O’Sullivan
Dermot Mulligan
Mary Buckley
Marian Corcoran

Comhaltaí 2018
Denis Collins (Cathaoirleach)
Barry O’Sullivan
Dermot Mulligan
Mary Mosse
Mary Buckley

An Coiste Forbartha Earnála
Déanann an Coiste Forbartha Earnála athbhreithniú ar
thionscnaimh/infheistíochtaí earnála agus tugann sé moltaí
don Bhord fúthu. Déanann sé monatóireacht ar thionscnaimh
earnála agus déanann sé deimhin de go bhfuil an bonneagar
ann chun tacú leis na tionscnaimh.
Déanann sé athbhreithniú ar dhul chun cinn i ndáil le tionscadal
infheistíochta na hInstitiúide Náisiúnta um Thaighde agus
Oiliúint Bhithphróiseála (INTOB) d’fhonn a chinntiú go bhfuil sé
á sheachadadh de réir na gcuspóirí agus na gcoinníollacha atá
faofa ag Bord GFT.
Comhaltaí 2017
Geraldine McGinty
(Cathaoirleach)
Barry O’Sullivan
Lionel Alexander
Marian Corcoran

An Coiste Forbartha Bainistíochta agus Luach Saothair
Déanann sé athbhreithniú ar fheidhmíocht na foirne
bainistíochta sinsearaí agus téann sé 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 2017
Frank Ryan (Cath)
Martin Shanahan
Lionel Alexander
Caroline Dowling

Comhaltaí 2018
Frank Ryan (Cath)
Marian Corcoran
Martin Shanahan

An Coiste Infheistíochta Bainistíochta
Déanann siad athbhreithniú ar gach togra cúnamh deontais
agus molann siad don Bhord iad. Faoi chumhachtaí a bhí
tarmligthe ag an mBord, ceadaíonn an Coiste deontais suas le
huasmhéid €500,000.
Comhaltaí 2018
Comhaltaí 2017
Martin Shanahan (Cathaoirleach) Martin Shanahan
(Cathaoirleach)
Mary Buckley
Mary Buckley
Eileen Sharpe
Eileen Sharpe
Regina Gannon
Regina Gannon
Leo Clancy

Comhaltaí 2018
Geraldine McGinty
(Cathaoirleach)
Barry O’Sullivan
Marian Corcoran
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Sceideal Freastail, Táillí agus Caiteachais an Bhoird									
Tá sceideal freastail chruinnithe Boird agus Coistí do 2017 leagtha amach thíos mar aon leis na táillí agus caiteachas a fuair gach comhalta.						
					
Bord
An Coiste
Coiste		
An Coiste
An Coiste
An Coiste
Táillí
Caiteachas
		
Iniúchóireachta, Maoine an
Forbartha
Forbartha
Tionscnaíochta
2017
2017
		
Airgeadais
Bhoird		
Réigiúnaí
Bainistíochta
Forbartha Earnála
€
€
		
agus Riosca				
agus Luach Saothair

Líon Cruinnithe

11

4

11		

5

5

4 		

Frank Ryan (Cathaoirleach)

11

-

-		

-

5

-

20,520

588

Martin Shanahan (Príomhfheidhmeannach)

11

-

11		

-

5

-

-

294

Lionel Alexander

11

-

11		

-

5

3

11,970

294

Peter Cassells

5

2

5		

-

-

-

11,970

-

Denis Collins

11

4

-		

5

-

-

11,970

4,355

Marian Corcoran

11

-

-		

5

-

4

11,970

533

Caroline Dowling (D'éirigh sí as i Meitheamh 2017) 2

-

-		

-

-

-

-

-

Anne Fitzsimons

10

4

11		

-

-

-

11,970

646

Geraldine McGinty

7

2

-		

-

-

4

11,970

8,737*

Mary Mosse (Ceaptha Meán Fómhair 2017

3

-

-		

-

-

-

2,639

511

Dermot Mulligan

11

4

10		

5

-

-

-

294

Barry O’Sullivan

7

-

-		

4

-

3

11,970

2,783

106,949

19,035

								

									
B'ionann caiteachas Chomhaltaí an Bhoird in 2017 agus €19,035 agus é miondealaithe mar seo - €6,876 ar chóiríocht agus €12,159 ar chostais eile taistil, ar chostais chothabhála agus ar chostais
dheimhnithe bhia.
*Bunaithe thar lear						
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Costais agus Socraíochtaí Dlí		
Nochtadh a Éilíonn an Cód Cleachtais um Rialachas Chomhlachtaí Stáit (2016)		
Tugann an tábla thíos miondealú ar mhéideanna atá aitheanta mar chaiteachas sa tréimhse
Tá freagracht ar an mBord a chinntiú go bhfuil riachtanais an Chód Cleachtais d'fhonn Rialachas
tuairiscithe maidir le costais dlí, socraíochtaí agus próisis chomhréitigh agus eadrána a bhaineann
Chomhlachtaí Stáit (“an Cód”) á chomhlíonadh, mar a d'fhoilsigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus
le conarthaí le tríú páirtithe. Níl caiteachas a bhí tabhaithe maidir le comhairle dlí ginearálta a fuair
Athchóirithe é i Lúnasa 2016. Éilíonn an Cód an nochtadh seo a leanas.		
an GFT agus atá nochtaithe sna costais Chomhairleachta thuas san áireamh.
Miondealú Shochar Ghearrthéarmacha Fhostaí
Líon na bhFostaithe (CL)
2017
2016
Sochair d'Fhostaithe
2017
2016
€’000
€’000
€60,000 go €70,000
42
38
Táillí Dlí - Imeachtaí Dlí
122
€70,001 go €80,000
26
26
Íocaíochtaí comhréitigh agus eadrána
€80,001 go €90,000
31
26
Socraíochtaí
€90,001 go €100,000
6
11
122
€100,001 go €110,000
5
		
€110,001 go €120,000
1
Caiteachas Taistil agus Cothabhála		
€120,001 go €130,000
3
Tá catagóiriú déanta ar chaiteachas taistil agus cothabhála mar a leanas:		
€130,001 go €140,000
1
2017
2016
€140,001 go €150,000
4
2
€’000
€’000
€150,001 go €160,000
2
1
Intíre		
€160,001 go €170,000
1
- Bord
17
13
€170,001 go €180,000
1
- Fostaithe
1,912
1,735

		

Idirnáisiúnta		
Costais Chomhairleachta		
- Bord
4
9
Ináirithe ar Chostais Chomhairleachta tá costas chomhairle sheachtrach do bhainistíocht ach ní
Fostaithe
1,052
1,005
chuirtear san áireamh feidhmeanna 'gnó mar is gnách' atá seachfhoinsithe.			
2,985
2,762
2017
2016
		
€’000
€’000
Caiteachas Fáilteachais		
Comhairle Dlí
115
24
Tá an caiteachas fáilteachais a leanas san áireamh sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais:
Measúnú agus Staidéar Tráchtála & Teicniúil
352
245
Comhairle Airgeadais / Achtúireach
6
2017
2016
Acmhainní Daonna
23
12
€’000
€’000
Feabhas Gnó
20
8
Intíre		
Eile
39
10
- Bord
549
305
- Fostaithe
6
6
		
Idirnáisiúnta
Costais chomhairleachta caipitilithe
- Bord
Costais chomhairleachta gearrtha ar Ioncam 			
- Fostaithe
agus Caiteachas agus ar Chúlchistí Ioncaim Coinnithe
549
305
6
6
549
305
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An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais
An Ghníomhaireacht Forbartha Tionscail (Éire)

Bonn na tuairime
Rinne mé iniúchadh ar na ráitis airgeadais de réir na

Tuairim ar na ráitis airgeadais

gCaighdeán Idirnáisiúnta ar Iniúchadh (CIInna) mar atá fógartha

Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais Ghníomhaireacht

ag an Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras Iniúchóireachta. Tá cur

Forbartha Tionscail Éireann don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2017

síos ar mo chuid freagrachtaí faoina caighdeáin sin in aguisín na

mar atá riachtanach faoi fhorálacha alt 7 den chéad sceideal den

tuarascála seo. Tá mé neamhspleách ar an nGníomhaireacht

Acht um Fhorbairt Tionscail, 1993. Cuimsíonn na ráitis airgeadais

Fhorbartha Tionscail Éireann agus tá mo chuid freagrachtaí

-

an ráiteas ioncaim agus caiteachais agus cúlchistí

eiticiúla eile comhlíonta agam de réir na gcaighdeán.

-

an ráiteas faoi ioncam cuimsitheach,

Creidim go bhfuil an fhianaise iniúchta a fuair mé dóthanach agus

-

an ráiteas faoin staid airgeadais

cuí le bonn a chur ar fáil do mo thuairim.

-

an ráiteas faoi shreafaí airgid agus

-

na nótaí gaolmhara, achoimre ar pholasaithe cuntasaíochta

Tuairisc ar eolas seachas na ráitis airgeadais, agus ar ábhair eile

suntasacha san áireamh.

Tá eolas áirithe eile chomh maith le ráitis airgeadais curtha ar fáil

ioncaim choinnithe

ag Gníomhaireacht Forbartha Tionscail Éireann. Tá an tuarascáil
I mo thuairim, tugann na ráitis airgeadais dearcadh fíor agus cóir

bhliantúil ar a bhfuil an ráiteas rialachais agus tuarascáil

ar na sócmhainní, na dliteanais agus staid airgeadais

chomhaltaí an Bhoird agus an ráiteas ar rialú inmheánach san

Ghníomhaireacht Fhorbartha Tionscail Éireann ag 31 Nollaig 2017

áireamh cuimsithe anseo. Ta cur síos ar mo fhreagrachtaí tuairisciú

agus ar a cuid ioncaim agus caiteachais do 2017 de réir

maidir le heolas mar sin, agus ar ábhair áirithe eile ar a ndéanaim

Chaighdeán Tuairiscithe Airgeadais (CTA) 102 — An Caighdeán

tuairisciú go heisceachtúil in aguisín na tuarascála seo.

Tuairiscithe Airgeadais infheidhmithe sa RA

Níl aon rud le tuairisciú agam ina leith seo.

agus i bPoblacht na hÉireann.

Seamus McCarthy
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste

25ú Bealtaine 2018
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Aguisín ar an Tuarascáil
Freagrachtaí chomhaltaí an Bhoird
Leagann an ráiteas rialachais agus tuarascáil chomhaltaí an
Bhoird amach freagrachtaí chomhaltaí an Bhoird. Tá
freagracht ar chomhaltaí an Bhoird maidir le
-	ráitis airgeadais a ullmhú ar an leagan ata forordaithe
faoi alt 7 den chéad sceideal den Acht um Fhorbairt
Tionscail 1993
-	a chinntiú go dtugann na ráitis airgeadais dearcadh fíor
agus cóir de réir FRS102
rialtacht na n-idirbheart a chinntiú
-	a mheas an bhfuil úsáid an bhoinn gnóthais leantaigh
cuntasaíochta cuí, agus
-	aon rialú inmheánach a shocraíonn siad go bhfuil gá
leis chun a chur ar a gcumas ráitis airgeadais atá saor
ó mhíshonruithe a ullmhú, más de bharr calaois nó
earráide é.
Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Éilítear orm faoi alt 7 den chéad sceideal den Acht um
Fhorbairt Tionscail 1993 iniúchadh a dhéanamh ar ráitis
airgeadais Ghníomhaireacht Forbartha Tionscail Éireann
agus tuairisc a thabhairt faoi do Thithe an Oireachtais.
Is í an aidhm atá agam agus mé ag déanamh an iniúchta ná
ráthaíocht réasúnach a fháil ar an bhfuil na ráitis airgeadais
ina n-iomláine saor ó mhíshonruithe ábhair nó nach bhfuil. Is
ionann ráthaíocht réasúnach agus leibhéal ard ráthaíochta,
ach ní barántas é go mbraithfidh iniúchadh a dhéantar de
réir na CIInna míshonrú ábhair más ann dó. D'fhéadfadh
míshonruithe teacht ó chalaois nó ó earráid agus meastar go
bhfuil siad ábhartha, ina n-aonar nó go comhiomlán, má
cheaptar go réasúnach go mbeadh tionchar acu ar chinntí
eacnamaíochta úsáideoirí a thógtar ar bhonn na ráitis
airgeadais sin.
Bainim úsáid as breith ghairmiúil agus bíonn amhras gairmiúil
orm le linn an iniúchta mar chuid den iniúchadh de réir na
CIInna. Agus mé á dhéanamh,
-	Aithním agus measaim rioscaí míshonruithe ábhair na
ráitis airgeadais más de bharr calaoise nó earráide
é; dearaim modhanna iniúchta mar fhreagra ar na rioscaí

sin agus cuirim i bhfeidhm iad; agus faighim fianaise
iniúchta atá dóthanach agus cuí le bonn a leagan do mo
thuairim. Tá riosca níos airde ag baint leis mura mbraítear
míshonrú ábhair a bhaineann le calaois seachas le
hearráid, mar go bhféadfadh claonpháirtíocht, brionnú,
easnaimh bheartaithe, mífhaisnéisí, nó scoitheadh rialú
inmheánach a bheith mar chuid de.
-	Faighim tuiscint ar rialú inmheánach a bhaineann leis an
iniúchadh chun modhanna iniúchta a dhearadh a bheidh
oiriúnach do na cúinsí atá ann, ach ní chun tuairim
a thabhairt ar éifeachtúlacht na rialuithe inmheánacha é.
-	Measaim ábharthacht na bpolasaithe cuntasaíochta
a úsáidtear agus réasúnacht mheastacháin
chuntasaíochta agus nochtuithe a bhaineann leo.
-	Bainim tátal as oiriúnacht úsáid bhoinn ghnóthais
leantaigh cuntasaíochta agus, bunaithe ar an fhianaise
iniúchta a fhaighim, an bhfuil éiginnteacht ábhair ann
a bhaineann le himeachtaí nó le coinníollacha a d'fhágfadh
amhras suntasach ar chumas Ghníomhaireacht Forbartha
Tionscail Éireann leanúint mar ghnóthas leantaigh. Má
bhainim tátal as go bhfuil éiginnteacht ábhair ann, tá sé de
dhualgas orm aird a tharraingt i mo thuarascáil ar na
nochtuithe a bhaineann leis sa ráiteas airgeadais nó, mura
bhfuil na nochtuithe sin sásúil, mo thuairim a athrú. Tá mo
thátail bunaithe ar an fhianaise iniúchta a fuarthas suas go
dáta na tuarascála. Mar sin féin, d'fhéadfadh sé tarlú nach
mbeadh ar chumas Ghníomhaireacht Forbartha Tionscail
Éireann leanúint mar ghnóthas leantaigh de bharr
imeachtaí nó coinníollacha sa todhchaí.
-	Déanaim cur i láthair, struchtúr agus inneachar
fhoriomlán na ráitis airgeadais a mheas, na nochtuithe
san áireamh, agus an léiríonn na ráitis airgeadais na
hidirbhearta agus imeachtaí bunúsacha ar bhealach
a thugann léiriú cóir.
Déanaim teagmháil leo siúd a bhfuil cúram orthu faoi rialachas
maidir leis an scóip agus am atá beartaithe don iniúchadh agus
torthaí iniúchta suntasacha, i measc ábhair eile, agus aon
easnaimh shuntasacha i rialú inmheánach a sainaithním le linn
mo chuid iniúchta.

Eolas seachas na ráitis airgeadais
Ní chlúdaíonn mo thuairim ar na ráitis airgeadais an t-eolas
eile a thugtar leis na ráitis sin, agus ní thugaim aon tátail
ráthaíochta ina thaobh.
Maidir leis m'iniúchadh ar na ráitis airgeadais, éilítear orm faoi
na CIInna eolas eile a thugtar a léamh agus, leis sin, a mheas an
bhfuil an t-eolas eile ar neamhréir go bunúsach leis na ráitis
airgeadais nó leis an eolas a fuarthas le linn an iniúchta, nó an
mbreathnaíonn sé go bhfuil sé míshonraithe ar shlí eile. Más
rud é go mbainim tátal as, go bhfuil míshonrú bunúsach ar an
eolas eile seo, bunaithe ar an obair atá déanta agam, tá sé do
chúram orm é sin a thuairisciú.
Tuairisciú ar ábhair eile
Cuirtear m’iniúchadh i gcrích le tagairt do na gnéithe speisialta
a ghabhann le bainistiú agus le feidhmiú comhlachtaí Stáit
maidir lena mbainistíocht agus a n-oibriúcháin. Tuairiscím má
tá nithe ábhartha eile ann a bhaineann leis an mbealach inar
cuireadh gnó poiblí i gcrích.
Féachaim le fianaise a fháil i gcúrsa an iniúchta ar rialtacht na
n-idirbheart airgeadais. Tuairiscím má aimsím aon chás
ábhartha nuair nach raibh airgead á úsáid chun na críche
a leagadh síos ina leith nó sa chás nár chloígh na hidirbhearta
leis na húdaráis a bhí á rialú.
Tuairiscím freisin de réir eisceachta, i mo thuairim,
-	Mura bhfuil an fhaisnéis agus na míniúcháin uile
a theastaigh uaim do m’iniúchadh faighte agam, nó
-	nó nach raibh na taifid cuntasaíochta dóthanach leis na
ráitis airgeadais a iniúchadh sách luath agus i gceart, nó
-	nach raibh na ráitis airgeadais ag teacht leis na
taifid cuntasaíochta.
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Ráiteas ar an Rialú Inmheánach
Scóip Freagrachta
Thar ceann Bhord an GFT, aithním ár bhfreagracht as cinntiú go
gcoinníonn agus go bhfeidhmíonn an Ghníomhaireacht córas
éifeachtúil um rialú inmheánach airgeadais. Tugann an fhreagracht
seo cuntas ar riachtanais Chóid Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí
Stáit (2016).

agus tugann sé mionsonrú ar na róil agus na freagrachtaí atá ar an
bhfoireann maidir leis an riosca. Tá an polasaí tugtha don fhoireann ar
fad a cheaptar a bheidh ag obair laistigh de pholasaithe bainistíochta
riosca an GFT, chun bainistíocht a chur san airdeall faoi rioscaí atá ag
éirí agus chun laigeachtaí a rialú agus glacadh le freagracht ar rioscaí
agus rialuithe laistigh dá réimse oibre féin.

Aidhm an Chórais um Rialú Inmheánach
Tá an córas um rialú inmheánach deartha le riosca a bhainistiú go
leibhéal measartha ní le fáil réidh leis. Ní féidir leis an gcóras ach
deimhniú réasúnta seachas deimhniú lándearfa a thabhairt go bhfuil
sócmhainní cosanta, go bhfuil idirbhearta údaraithe agus taifeadta go
cuí, agus go bhfuil earráidí nó mírialtachtaí ábhartha coiscthe nó go
mbraithfear iad in am tráthúil.

Creat Riosca agus Rialuithe
Tá córas bainistíochta riosca curtha i bhfeidhm ag an GFT a aithníonn
agus a thuairiscíonn príomhrioscaí agus na gníomhartha bainistíochta
a dhéantar chun na rioscaí sin a mhaolú, chomh fada agus is féidir.

Tá an córas um rialú inmheánach, atá de réir na treorach a eisíonn an
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i bhfeidhm sa GFT don
bhliain dar críoch 31 Nollaig 2017 agus suas go dtí dáta ceadaithe na
ráitis airgeadais.
Tarscaoileadh ó Chiorclán na Roinne Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe
D'eisigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ciorclán sa
bhliain 2014 a bhain le deontais ó chistí Státchiste a bhainistiú agus le
cuntasacht ina leith. Éilítear ar dheontóirí sa chiorclán sin a shonrú
gur gá d'fhaighteoirí deontas eolas sainiúil a nochtadh ina ráitis
airgeadais. Áirítear ar an bhfaisnéis sin sonraí faoi mhéid an deontais
agus faoi conas a úsáidtear na cistí agus eolas faoi rátaí tuarastail an
eintitis. D'iarr GFT tarscaoileadh i leith na gceangaltas sin ar an Roinn
Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, toisc go gcomhlíonann rialuithe láidre
trasghníomhaíochta GFT aidhmeanna an Chiorcláin.
Fuair GFT an tarscaoileadh.
Cumas Riosca a Láimhseáil
Tá Coiste Iniúchta, Airgeadais agus Riosca (CIAR) ag an GFT ar a bhfuil
ceathrar comhalta den Bhord agus comhalta eachtrach, a bhfuil
saineolas airgeadais agus iniúchta acu, agus tá duine acu ina c(h)
athaoirleach. Tháinig CIAR le chéile ceithre huaire in 2017.
Tá feidhm iniúchta inmheánach seachfhoinsithe ag an GFT
a thuairiscíonn díreach chuig an CIAR, a bhfuil dóthain acmhainní ar
fáil dó agus a chuireann clár oibre i gcrích atá aontaithe leis an CIAR.
Tá polasaí bainistíochta riosca forbartha ag CIAR a leagan amach
a inghlacthachta riosca, na próisis bainistíochta riosca atá i bhfeidhm

Tá clár rioscaí i bhfeidhm a aithníonn na príomhrioscaí a bhfuil an GFT ag
tabhairt aghaidh orthu, agus tá siad sin aitheanta, measta agus grádaithe
de réir a dtábhacht. Déanann an CIAR agus an Bord an clár a athbhreithniú
agus a fhaomhadh ar bhonn bliantúil. Baintear úsáid as torthaí na
measúnuithe seo le pleanáil a dhéanamh agus acmhainní a leithdháileadh
chun a chinntiú go ndéantar bainistiú ar rioscaí go leibhéal inghlactha.
Mionsonraíonn an clár riosca na rialúcháin agus na gníomhartha
a bhfuil gá leo chun rioscaí a mhaolú agus na freagrachtaí atá sannta
d'fhoireann ar leith chun rialúcháin a oibriú. Dearbhaím go bhfuil
timpeallacht rialúcháin i bhfeidhm do na heilimintí seo a leanas:
- tá modhanna doiciméadaithe do gach phríomhphróisis gnó,
-	tá freagrachtaí airgeadais le cuntasaíocht comhfhreagrach sannta
ag leibhéal bainistíochta,
-	tá córas buiséadaithe cuí ann le buiséad bliantúil a ndéanann
bainistíocht sinsearach athbhreithniú air,
-	tá córais ann a chinntíonn slándáil na gcóras teicneolaíochta
faisnéise agus cumarsáide,
- tá córais ann chun na sócmhainní a chosaint, agus
-	cinntíonn modhanna rialúcháin ar mhaoiniú deontais do
ghníomhaireachtaí eachtracha go bhfuil rialúchán dóthanach
ar cheadú deontas agus ar mhonatóireacht agus athbhreithniú
dheontaithe chun a chinntiú go mbaintear feidhm as maoiniú
deontais don chuspóir atá beartaithe.
Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach
Tá modhanna foirmiúla bunaithe chun monatóireacht a dhéanamh ar
phróisis rialúcháin agus cuirtear in iúl faoi easnaimh rialúcháin dóibh
siúd a bhfuil freagracht orthu le gníomhaíocht cheartaitheach a thógáil
agus don bhainistíocht agus an Bord, nuair is cuí, ar bhealach thráthúil.
Dearbhaím go bhfuil

na córais monatóireachta leanúnacha seo a leanas i bhfeidhm:
-	tá príomhrioscaí agus rialúcháin a bhaineann leo aitheanta agus
tá próisis curtha i bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh ar
oibríocht na bpríomhrialúchán agus aon easnamh a aithnítear
a thuairisciú
-	tá socruithe tuairiscithe bunaithe ag gach leibhéal a bhfuil
freagracht sannta do bhainistíocht airgeadais, agus
-	déanann bainistíocht shinsearach athbhreithnithe rialta ar
fheidhmíocht agus ar thuarascálacha airgeadais tréimhsiúla agus
bliantúla a léiríonn feidhmíocht airgeadais i gcomparáid le buiséid/
réamh-mheastacháin;.
Soláthar
Deimhním go bhfuil modhanna i bhfeidhm ag an GFT chun a chinntiú
go gcomhlíontar rialacha agus treoirlínte soláthar reatha agus gur
chomhlíon an GFT na modhanna sin le linn 2017.
Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht
Deimhním go bhfuil modhanna ag an GFT chun monatóireacht
a dhéanamh ar éifeachtúlacht mhodhanna bainistíocht riosca
agus rialúcháin. Cuireann obair na n-iniúchóirí inmheánacha agus
sheachtracha, an Coiste Iniúchta, Airgeadais agus Riosca a dhéanann
maoirseacht ar a n-obair, agus an bhainistíocht shinsearach laistigh
den GFT a bhfuil freagracht orthu faoin gcreat rialúcháin inmheánaigh,
monatóireacht agus athbhreithniú an GFT ar éifeachtúlacht an chórais
rialúcháin inmheánaigh ar an eolas.
Deimhním gur chuir an Bord athbhreithniú bliantúil ar éifeachtúlacht
na rialúcháin inmheánaigh do 2017 i gcrích.
Saincheisteanna Rialúcháin Inmheánaigh
Níor aithníodh aon laigeacht i rialúchán inmheánaigh maidir le 2017
a bhfuil nochtadh riachtanach ina leith sna ráitis airgeadais.

Sínithe thar ceann an Bhoird

Frank Ryan
Cathaoirleach
23ú Bealtaine 2018
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An Ráiteas Ioncaim, Caiteachais agus
Cúlchistí Ioncaim Choinnithe

Don Bhliain dar Críoch 31 Nollaig 2017

		
2017
2016			
Baineann na suimeanna a thaispeántar faoi
Nótaí
€’000
€’000
Ioncam agus Caiteachas le gníomhaíochtaí
leanúnacha. Cuimsíonn an Ráiteas Ioncaim,
Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim gach
Ioncam							
gnóthachan agus caillteanas a aithníodh
Deontais Oireachtais
2
174,803
155,515		
sa bhliain.
An Ciste Oiliúna Náisiúnta
3
3,000
3,000			
Aisíocaíochtaí Deontais
4
5,031
346			
Tá an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid agus
Ioncam Cíosa		
1,132
753			
Nótaí 1 go dtí 25 mar chuid de na Ráitis
Ioncam Eile
5
2,275
2,286			
Airgeadais seo.
Brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní
6
1,852
1,333			
Maoiniú Iarchurtha Glan i gcomhair Pinsean
19 (f)
7,654
6,138
		
195,747
169,371
								
Caiteachas
Thar ceann Bhord an GFT:
Deontais Iníoctha
7
91,335
95,613		
Costais Cur Chun Cinn, Riaracháin agus Ghinearálta
8
48,063
45,509		
Dáta: 23ú Bealtaine 2018
Muirir i leith Foirgnimh Thionsclaíocha
9
1,546
4,758		
Muirir Dímheasa
10
4,740
7,749			
Muirir Bearnúcháin / (Cealuithe)
10
(12,943)
(36,064)			
Costais Phinsin
19 (c)
8,211
6,511
		
140,952
124,076
Frank Ryan
Barrachas na Bliana roimh Leithreasuithe		
54,795
45,295		
Cathaoirleach
Ranníocaíocht leis an Státchiste
11
(331)			
Aistriú (go) Caipitil
12
(20,971)
(40,552)
Barrachas na bliana i ndiaidh Leithreasuithe		
33,824
4,412
Martin Shanahan
Iarmhéid Tugtha ar Aghaidh ar 1 Eanáir		
960
(3,452)
An Príomhfheidhmeannach
								
Iarmhéid Tugtha ar Aghaidh ar 31 Nollaig 2017		
34,784
960
								
		
Anne Fitzsimons
								
Cathaoirleach
								
An Coiste Iniúchóireachta, Airgeadais
		
agus Riosca
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Ráiteas faoi Ioncam Cuimsitheach

Don Bhliain dar Críoch 31 Nollaig 2017

Tá an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid
		
2017
2016			
Nótaí
Barrachas roimh Leithreasuithe		

€’000
54,795

€’000
45,295			

Taithí (Caillteanas) / gnóthachan ó oibleagáidí sochar scoir

19 (d)

19

Athrú ar bhoinn tuisceana atá mar bhonn leis an luach reatha oibleagáidí sochar scoir

19 (d)

(4,114)

(27,764)			

(caillteanas) iomlán achtúireach sa bhliain		

(4,095)

(27,647)			

Coigeartú ar mhaoiniú sochair iarchurtha scoir		

4,095

27,647			

117		

agus Nótaí 1 go dtí 25 mar chuid de na
Ráitis Airgeadais seo.
Thar ceann Bhord an GFT:
Dáta: 23ú Bealtaine 2018

Frank Ryan
Cathaoirleach

Ioncam Cuimsitheach eile sa bhliain		
54,795
45,295
					
								
Martin Shanahan
										
An Príomhfheidhmeannach
										
										
										
										
Anne Fitzsimons
Cathaoirleach
An Coiste Iniúchóireachta, Airgeadais
agus Riosca
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Ráiteas faoin Staid Airgeadais

Amhail ar 31 Nollaig 2017

Tá an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid
		
2017
2016			

agus Nótaí 1 go dtí 25 mar chuid de na
Ráitis Airgeadais seo.
Sócmhainní Seasta Inláimhsithe										
Maoin Thionsclaíoch
13
173,799
152,724								
Thar ceann Bhord an GFT:
Sócmhainní Seasta Eile
14
488
592								
		
174,287
153,316								
Dáta: 23ú Bealtaine 2018
Sócmhainní Doláimhsithe 										
Sócmhainní Teileachumarsáide
15
-								
Nótaí

€’000

Iomlán na Sócmhainní Inláimhsithe agus Doláimhsithe		

174,287

Glansócmhainní Reatha		

38,723

€’000

153,316							
Frank Ryan
Sócmhainní Reatha										
Cathaoirleach
Suimeanna Infhaighte
16
26,425
15,340						
Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim		
16,273
6,993								
		
42,698
22,333						
Dliteanais Reatha										
Martin Shanahan
Suimeanna Iníoctha
17
(3,975)
(9,082)							
An Príomhfheidhmeannach
13,251							

Infháltais Fhadtéarmacha											
Anne Fitzsimons
Suimeanna Infhaighte: suimeanna a bheidh dlite tar éis níos mó ná bliain amháin
16
129
139								
Cathaoirleach
An Coiste Iniúchóireachta, Airgeadais
Suimeanna Iníoctha Fadtéarmacha											
agus Riosca
Suimeanna Iníoctha: suimeanna dlite tar éis níos mó ná bliain amháin
17
-								
Forálacha											
Forálacha le haghaidh Dliteanas agus Muirear
18
(4,068)
(12,430)								
Pinsin											
Sócmhainn Iarchurtha Mhaoinithe Pinsean
19 (f)
151,667
139,918								
Dliteanas Pinsin
19 (e)
(151,667)
(139,918)								
Glansócmhainní Iomlána		

209,071

154,276								

In ionannas:											
An Cuntas Caipitil
12
174,287
153,316								
Cúlchistí Ioncaim Coinnithe		
34,784
960								
		
209,071
154,276

28

Ráiteas Faoi Shreabhadh Airgid

Don Bhliain dar Críoch 31 Nollaig 2017

		
2017
2016			
Nótaí

€’000

€’000

Glansreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin									
Ioncam Breise thar Chaiteachas		
54,795
45,295		
(Méadú) / Laghdú ar Luach Sócmhainní Seasta									
- Maoin Thionsclaíoch
10
(8,561)
(28,651)		
- Sócmhainní Seasta Eile agus Sócmhainní Teileachumarsáide
10
358
336
Caiteachas Caipitlithe
8 (a)
(360)
(250)		
Brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní
6
(1,852)
(1,333)		
Ús Bainc
5
(1)
(4)		
Ranníocaíocht leis an Státchiste
11
(331)		
(Méadú) ar Shuimeanna Infhaighte dlite taobh istigh de bhliain amháin
16
(11,085)
(1,271)		
(Méadú) / Laghdú ar Shuimeanna Iníoctha dlite taobh istigh de bhliain amháin
17
(5,107)
2,428		
(Laghdú) ar Fhorálacha agus ar Mhuirir
18
(8,362)
(4,896)		
Laghdú ar mhéideanna Infhaighte dlite tar éis níos mó ná bliain amháin
16
10
71		
(Laghdú) ar mhéideanna Cuntas Iníoctha dlite tar éis níos mó ná bliain amháin
17
(3,000)		
										
Glan-insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin		
19,835
8,394		
										
Sreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta									
Éadálacha		
(18,361)
(15,431)		
Diúscairtí		
7,805
4,777		
Glansreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta		
(10,556)
(10,654)		
										
Sreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Maoiniúcháin									
Ús Bainc Faighte		
1
4		
Glansreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Maoiniúcháin		
1
4		
										
Glanmhéadú/Glanlaghdú ar Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim		
9,280
(2,256)		
Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim ar 1 Eanáir		
6,993
9,249		
Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim ar 31 Nollaig		
16,273
6,993
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
1. Beartais Chuntasaíochta
	
Tá bunús na cuntasaíochta agus beartais shuntasacha
chuntasaíochta atá glactha ag an GFT leagtha amach thíos.
Bhí siad go léir curtha i bhfeidhm go comhsheasmhach i rith
na bliana agus sa bhliain roimhe:
(A) EOLAS GINEARÁLTA
	Bunaíodh Gníomhaireacht Forbartha Tionscail (GFT) Éireann
ar 1 Eanáir 1994 faoi fhorálacha an Achta um Fhorbairt
Tionscail, 1993. Tá príomhoifig GFT Éireann lonnaithe ag
Teach Pháirc Wilton, Baile Átha Cliath 2. Is Aonán Leasa
Phoiblí (ALP) í GFT Éireann. Cuireann aonán leasa phoiblí
earraí nó seirbhísí ar fáil don phobal i gcoitinne, do phobal nó
don leas sóisialta agus i gcás go gcuirtear cothromas ar bith
ar fáil, tá sé ann le tacú le príomhchuspóirí an aonáin seachas
le toradh airgeadais a chur ar fáil do sholáthraithe
cothromais, scairshealbhóirí nó baill.
	Is é príomhchuspóir GFT Éireann mar atá leagtha amach
i gCuid II M8 den Acht um Fhorbairt Tionscail (GFT Éireann)
1993 ná:
- chun bunú agus forbairt gnóthas tionsclaíoch ón iasacht
a chur chun cinn sa Stát seo.
-	infheistíochtaí a dhéanamh i, agus tacaí a chur ar fáil do
ghnóthais thionsclaíocha a chloíonn le riachtanais na
n-achtachán atá i bhfeidhm i láthair na huaire.
-	scéimeanna, deontais agus áiseanna airgeadais eile a riar,
trína ndéantar Cistí an Aontais Eorpaigh agus cistí eile dá
leithéid a dháileadh de réir mar a bhíonn údaraithe ó am go
ham ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus
feidhmeanna eile a chur i gcrích de réir mar a bhíonn sannta
ag an Aire di ó am go ham.

I s é airgeadra léirithe Ráitis Airgeadais GFT Éireann ná an
Euro. Meastar gurb é airgeadra feidhmiúil GFT Éireann ná an
Euro ós rud gurb é an phríomhthimpeallacht eacnamaíoch
ina bhfuil an Ghníomhaireacht ag oibriú.
(C) IONCAM
Deontais Oireachtais
	Is gnách ioncam a aithint ar bhonn fabhruithe: is é an t-aon
eisceacht ná Deontais Oireachtais, rudaí a aithnítear ar
bhonn fáltais airgid.

		Aisíocaíochtaí Deontas a Íocadh
	Is gá deontais a íocadh a aisíoc i gcásanna áirithe, amhail
leachtú/díscaoileadh na cuideachta a fuair iad, nó mura
gcloítear le coinníollacha an deontais. Aithnítear aisíocaíochtaí
deontais i gcásanna gur dócha go bhfaighidh an GFT ar ais iad
agus gur féidir an méid a mheas go réasúnta iontaofa; déantar
iad a chuntas mar sin ar bhonn fabhruithe.

		Ioncam Úis
	Aithnítear ioncam úis ar bhonn fabhruithe le modh an ráta
úis éifeachtaigh.

		Ioncam Cíosa
	Cuimsíonn cíosanna méideanna dlite faoi théarmaí na
gcomhaontuithe léasa, le haghaidh tréimhsí suas le 35 bliain,
agus iad déanta idir an Ghníomhaireacht agus tionóntaí,
muirir ar úsáid na dtailte neamhfhorbartha agus muirir
chothabhála eastáit gearrtha ar thionóntaí agus bíonn
cuntas déanta orthu ar bhonn fabhraithe.

		Ioncam Eile
(B) RÁITEAS CLOÍ AGUS BUNÚS AN ULLMHÚCHÁIN
	Táthar tar éis na Ráitis Airgeadais a ullmhú i gcomhréir leis
an gcoinbhinsiún costais stairiúil, agus iad mionathraithe
i gcomhréir le Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 102
(CTA 102), rud atá eisithe ag
	An gComhairle um Thuairisciú Airgeadais, san fhoirm atá faofa
ag an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Aithnítear ioncam eile ar bhonn fabhruithe.
(D) DEONTAIS INÍOCTHA
	Fabhraítear deontais sna Ráitis Airgeadais nuair a chloíonn
an deonaí le coinníollacha ordaithe.

Don Bhliain dar Críoch 31 Nollaig 2017
(E)

SÓCMHAINNÍ SEASTA INLÁIMHSITHE
Cuimsíonn Sócmhainní Seasta Inláimhsithe:
(i) Talamh a choimeádtar chun críocha forbartha tionsclaíche.
(ii) Oibreacha forbartha láithreán.
(iii)	Foirgnimh thionsclaíocha atá léasaithe le tionóntaí lena
n-áirítear foirgnimh á ndíol sa chás nach raibh an teideal
curtha ar aghaidh ag deireadh na bliana.
(iv)	Maoin fholamh atá ar fáil do chur chun cinn tionsclaíoch nó
á díol sa chás nach raibh an teideal curtha ar aghaidh ag
deireadh na bliana.
(v)	Sócmhainní Seasta eile amhail trealamh ríomhaireachta
agus oifige, daingneáin agus feistí.
L uaitear Sócmhainní Inláimhsithe Seasta ar a gcostas lúide
dímheas carntha agus foráil do bhearnú. Déantar cur ar fáil
do dhímheas ar gach sócmhainn inláimhsithe seachas
talamh ar rátaí a ríomhtar chun an costas a dhíscríobh, lúide
luach measta iarmharach gach sócmhainne ar bhonn líne dírí
thar an saol úsáideach measta mar seo a leanas:
(i) Foirgnimh
3% in aghaidh na bliana
(ii) Forbairt Láithreáin
10% in aghaidh na bliana
(iii)	Trealamh Oifige, 			
Daingneáin & Feistí
20% in aghaidh na bliana
(iv) Ríomhairí
33% in aghaidh na bliana
(v) Talamh
0% in aghaidh na bliana
	Is ionann an luach iarmharach agus an méid measta
a gheofaí ó dhiúscairt sócmhainne i láthair na huaire tar éis
do chostais mheasta na diúscartha a bheith bainte, má bhí
an tsócmhainn ag aois nó i riocht cheana a bheifí ag súil leis
ag deireadh a saoil úsáidigh.

		
		Bearnú Maoine, Gléasra agus Trealamh
	D’fhéadfaí forálacha le haghaidh bearnú a dhéanamh
i ndiaidh athbhreithniú ar na sócmhainní seasta agus na
sócmhainní teileachumarsáide arna gcur i gcrích ag oifigigh
de chuid GFT Éireann nó ag luachálaithe neamhspleácha, de
mar is cuí, má léiríonn teagmhais nó athruithe ar chúinsí nó
ar dhálaí eacnamaíocha go mb’fhéidir nach mbeidh méid
glanluacha na sócmhainní in-aisghabhála go hiomlán.
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 ithneofar a leithéid de chur ar fáil sa Ráiteas Ioncaim,
A
Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Choinnithe sa bhliain ina
ndéantar iad. I gcás ina léiríonn athbhreithniú ina dhiaidh sin
nach ann níos mó do na cúinsí as ar eascair foráil le haghaidh
bearnú, nó go bhfuil athrú ábhartha tagtha orthu, déanfar an
fhoráil charntha le haghaidh bearnú a laghdú dá réir.
	Má tá fianaise oibiachtúil ann ar bhearnú luach sócmhainne,
aithnítear caillteanas bearnúcháin sa Ráiteas Ioncaim,
Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Choinnithe sa bhliain.
	Coimeádtar cuntas ar chealuithe bearnúcháin ó na blianta
roimhe sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí
Ioncaim Choinnithe.
	Áirítear sa chostas i ndáil le talamh, forbairt suímh agus
maoin thionsclaíoch cionroinnt na gcostas riaracháin
a ghabhann le gnóthú nó forbairt na sócmhainní.
(F) MAOIN THIONSCLAÍOCH
	Maoin Thionsclaíoch atá san áireamh i sócmhainní seasta
inláimhsithe, táthar tar éis í a fháil, a fhorbairt nó a thógáil
chun na haidhme cuidiú le cur chun cinn agus forbairt
tionscail agus ní mheastar gur maoin infheistíochta atá inti,
ach gnáthshócmhainní seasta.
	Tá Ioncam agus Caiteachas maidir le hidirbhearta Maoine
Tionsclaíche leagtha amach i nóta 22 de na Ráitis Airgeadais
trí mheán meamraim.
(G) SÓCMHAINNÍ SEASTA DOLÁIMHSITHE:
	Cuimsíonn Sócmhainní Seasta Doláimhsithe sócmhainní
teileachumarsáide atá mar cheart úsáide dochealaithe sciar
shainithe de líonra teileachumarsáide domhanda go ceann
tréimhse 25 bliain ó 2000.

(H) SUIMEANNA INFHAIGHTE
Aithnítear suimeanna infhaighte ar luach cóir, lúide soláthar
d'fhiacha amhrasacha. Foráil ar leith atá san fhoráil d'fhiacha
amhrasacha, agus cuirtear ar bun í nuair atá fianaise oibiachtúil
ann nach mbeidh GFT ábalta na suimeanna uile atá ag dul dó
a bhailiú. Aithnítear gach gluaiseacht san fhoráil d'fhiacha
amhrasacha sa Ráiteas Ioncaim, Caiteachais agus Cúlchistí
Ioncaim Choinnithe. Cuimsíonn suimeanna infhaighte:
(i)	Maoine díolta ar bhonn iarchurtha. Gearrtar ús ar na
suimeanna seo ag Rátaí Iasachtaí an Státchiste arna moladh
ag an Roinn Airgeadais nó ag an Ráta Tagartha Lascaine AE
de réir mar is infheidhme.
(ii)	Cíosanna dlite faoi théarmaí na gcomhaontuithe léasa, le
haghaidh tréimhsí suas le 35 bliain, agus iad déanta idir an
Ghníomhaireacht agus tionóntaí, muirir ar úsáid na dtailte
neamhfhorbartha agus muirir chothabhála eastáit gearrtha
ar thionóntaí.
(iii)	Táillí ó roghanna ceannaigh tugtha ar mhaoin an GFT, éarlaisí
íoctha ag an GFT chun maoin a cheannach sa chás nach
bhfuiltear tar éis an teideal a thabhairt don Ghníomhaireacht
ar 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 agus ús ina leith.
(I)	CUIMSÍONN SUIMEANNA INÍOCTHA MÉIDEANNA
INÍOCTHA I NDÁIL LE:
(i) Creidiúnaithe agus Fabhruithe.
(ii) Tá deontais iníoctha de réir nóta (D).
(iii)	Éarlaisí do dhíolacháin neamhchríochnaithe.
(J)	CUIMSÍONN FORÁLACHA LE HAGHAIDH DLITEANAS
AGUS MUIREAR:
(i)	Méideanna soláthartha maidir le costais fhéideartha
a bhaineann leis an bhforáil trochluithe de
léasanna oibriúcháin.
(ii)	Suimeanna soláthartha nuair a mheastar go sáróidh na
costais amach anseo ag éirí as léasanna oibriúcháin na
suimeanna in-aisghabhála ó fholéasaithe.
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(K) AIRGEADRAÍ COIGRÍCHE
	Aistrítear sócmhainní agus dliteanais a ainmnítear in airgeadraí
eachtracha ar na rátaí malairte atá i bhfeidhm ar dháta an
Ráitis faoin Staid Airgeadais. Aistrítear ioncaim agus costais
ag na rátaí malairte atá i bhfeidhm ag dátaí na n-idirbheart
bunúsach. Déileáiltear sa Chuntas Oibriúcháin agus
Caiteachais agus i gCúlchistí Ioncaim Choinnithe le brabúis
agus caillteanais ag eascairt ó aistrithe airgeadraí eachtracha
agus ar imréiteach na suimeanna infhála agus iníoctha in
airgeadra eachtrach.
(L) LÉASANNA
	Déileáiltear sna Ráitis Airgeadais leis na cíosanna faoi
léasanna oibriúcháin de réir mar a bhíonn siad dlite. I gcás
maoine tionsclaíche atá ar fáil lena cur chun cinn, déanann
an Ghníomhaireacht foráil, nuair is infheidhme, le haghaidh
íocaíochtaí cíosa na todhchaí.
(M) SOCHAIR D'FHOSTAITHE
		Sochair Ghearrthéarmacha
	Aithnítear sochair ghearrthéarmacha amhail pá saoire mar
chostas sa bhliain agus bíonn sochair a bhíonn fabhraithe ag
deireadh na bliana san áireamh san fhigiúr Suimeanna
Iníoctha sa Ráiteas faoin Staid Airgeadais.
		Sochair Scoir
	Rinne an tAcht um Fhorbairt Tionscail (Forfás a dhíscaoileadh)
2014 (Uimh 13/ 2014), a ritheadh le bheith ina dhlí ar an
16 Iúil 2014, foráil do dhíscaoileadh Forfás agus rinne foráil do:
bhunú GFT Éireann, Fiontraíocht Éireann agus Fondúireacht
Eolaíochta Éireann mar fhostóirí dlíthiúla ar leith; forbraíonn
gach gníomhaireacht a scéim pinsin féin agus tugann siad le
fios go mbeidh an lucht oibre a bhí ina mbaill de Scéim
Pinsin Forfás ag dul isteach i Scéim nua na Gníomhaireachta
ar théarmaí aoisliúntais atá chomh fabhrach leis na téarmaí
a bronnadh orthu faoi Scéim Forfás díreach roimh an dáta
aistrithe, agus beidh foireann na ngníomhaireachtaí ina mbaill
de na scéimeanna seo; na heagraíochtaí seo ag déanamh
cuntasaíochta do Dhliteanais ghaolmhara Pinsin faoi CTA102.
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	Beidh freagracht dhlíthiúil ar an Roinn Gnó, Fiontar agus
Nuálaíochta i leith na Scéimeanna Pinsin atá ann faoi láthair,
pinsinéirí agus iarbhaill foirne le sochair choinnithe ó Fhorfás.
	Faoin Acht Um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus
Forálacha eile) 2012 beidh daoine a théann isteach sa
tseirbhís phoiblí ina n-iontrálaithe den chéad uair ar 1 Eanáir
2013 nó ina dhiaidh sin ina mbaill den Scéim Pinsean Seirbhíse
Poiblí Aonair.
	Tá freagracht dhlíthiúil iomlán ar an GFT as a bhfostaithe mar
fhostóir dhlíthiúil orthu. Áirítear anseo freagracht i leith
phinsean na bhfostaithe reatha a d’éirigh as tar éis 16 Iúil
2014. Léiríonn na Ráitis Airgeadais na costais phinsin i leith
bhaill foirne an GFT atá á n-íoc ag an Scéim Pinsean Seirbhíse
Poiblí Aonair.
	Léiríonn costais phinsin an GFT scéimeanna neamhchistithe
pinsin le sochar sainithe, a mhaoinítear in aghaidh na bliana
ar bhonn íoc mar a úsáidtear ón airgead atá ar fáil chuige,
lena n-áirítear airgead a chuirtear ar fáil tríd an Roinn Gnó,
Fiontar agus Nuálaíochta agus ó ranníocaíochtaí áirithe
a bhaintear de thuarastail foirne.
	Léiríonn costais phinsin na sochair phinsin a ghnóthaigh
fostaithe i rith an tréimhse agus léirítear na costais mar
ghlaniomlán ranníocaíochtaí coinnithe pinsin foirne.
Aithnítear méid atá comhfhreagrach leis an ranníocaíocht
phinsin mar ioncam sa mhéid is a bhfuil sé in-aisghabhála,
agus cuidíonn deontais, a fhaightear i rith na bliana le
híocaíochtaí pinsin a chomhlíonadh, leis an mbrú
a sheachaint.
	Léirítear gnóthachain nó caillteanais achtúireacha
a thagann chun cinn i ndliteanais scéime sa Ráiteas Ioncaim
Chuimsithigh agus aithnítear coigeartú comhfhreagrach sa
mhéid in-aisghabhála ón Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta.

	
Léiríonn dliteanais phinsin luach láithreach na n-íocaíochtaí
pinsin todhchaí atá tuillte ag an bhfoireann go dtí seo.
Léiríonn maoiniú pinsin iarchurtha an tsócmhainn

chomhfhreagrach atá le haisghabháil amach anseo ón Roinn
Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta.
	Déantar dliteanais scéim pinsin a thomhas ar bhonn
achtúireach trí mhodh chreidiúint réamh-mheasta an aonaid.
(N)	BREITHIÚNAIS, MEASTACHÁIN AGUS BOINN
TUISCEANA RÍTHÁBHACHTACHA
	Agus beartais chuntasaíochta GFT Éireann á gcur i bhfeidhm,
is gá do lucht bainistíochta breithiúnais, meastacháin agus
boinn tuisceana a thabhairt/a dhéanamh faoi mhéideanna
glanluacha sócmhainní agus dliteanas nach bhfuil follasach
ó fhoinsí eile. Tá na meastacháin agus na boinn tuisceana
ghaolmhara bunaithe ar thaithí stairiúil agus tosca eile
a mheastar a bheith bainteach. D'fhéadfadh fíorthorthaí
a bheith difriúil leis na meastacháin seo.
	Déantar athbhreithniú leanúnach ar na meastacháin agus
na boinn tuisceana bhunúsacha. Aithnítear leasuithe ar
mheastacháin chuntasaíochta sa tréimhse ina ndéantar
athmheas ar an meastachán má théann an leasú i bhfeidhm
ar an tréimhse sin amháin, nó sa tréimhse sin agus i dtréimhsí
ina dhiaidh sin má théann an leasú i bhfeidhm ar thréimhsí
i láthair na huaire agus amach anseo.
	Bhí an tionchar is mó ag na breithiúnais agus meastacháin
seo a leanas ar mhéideanna a aithnítear sna ráitis airgeadais:

		Luachanna iarmharacha agus dímheas sócmhainní
	Tá lucht bainistíochta tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar
shaol agus luachanna gaolmhara iarmharacha shócmhainní
na n-aicmí sócmhainní seasta go léir agus tá sé mar chonclúid
acu go bhfuil saol agus luachanna iarmharacha na
sócmhainní cuí.
Athbhreithnithe bearnúcháin ar shócmhainní
	Déantar athbhreithniú bearnúcháin ar shócmhainní a ndéantar
amúchadh orthu cibé uair a thugann teagmhais nó athruithe
ar dhálaí le fios go bhfuil an seans ann nach féidir an méid
glanluacha a fháil ar ais. Aithnítear caillteanas bearnúcháin
i leith an mhéid lena sáraíonn suim ghlanluacha na sócmhainne
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a mhéid in-aisghabhála. Is ionann an méid in-aisghabhála agus
an ceann is airde de luach cóir sócmhainne lúide costas díola
agus luach úsáide.
		Oibleagáid na sochar scoir
	Bíonn na boinn tuisceana atá mar bhonn leis na luachálacha
achtúireacha a gcinntear na méideanna atá aitheanta sna
ráitis airgeadais dóibh (lena n-áirítear rátaí lascaine, rátaí
méadaithe ar leibhéil cúitimh agus rátaí básmhaireachta
amach anseo), bíonn siad nuashonraithe go bliantúil
i bhfianaise dálaí reatha eacnamaíocha agus maidir le
hathruithe bainteacha ar théarmaí agus coinníollacha
na bpleananna pinsean agus iar-scoir.
	D'fhéadfadh na nithe seo a leanas dul i bhfeidhm ar na
boinn tuisceana:
(i)	an ráta lascaine, athruithe ar an ráta fáltais ar bhannaí
corparáideacha ardchaighdeáin
(ii)	leibhéil chúitimh amach anseo, dálaí margaidh saothair
amach anseo
(iii) athruithe ar dhéimeagrafaic
		Forálacha
	Déanann an Ghníomhaireacht foráil d'oibleagáidí dlí agus
cuiditheacha, agus tá a fhios aici go bhfuil siad seo gan íoc ar
dháta dheireadh na tréimhse. Is gnách na forálacha seo
a dhéanamh i bhfianaise eolais stairiúil nó ábhartha eile, agus
iad athraithe do threochtaí le déanaí pé áit ar bainteach. Ach
is meastacháin iad de na costais airgeadais a bhaineann le
teagmhais a bhfuil an seans ann nach dtarlóidh siad go
ceann roinnt blianta. Mar thoradh air seo agus an leibhéal
éiginnteachta a bhaineann leis na torthaí deiridh, d'fhéadfadh
an fíorthoradh a bheith difriúil go mór leis an méid a measadh.
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2.

Deontais Oireachtais
						
5. Ioncam Eile
2017
2016
	Soláthraítear na Deontais Oireachtais faoi alt 35 den Acht um Fhorbairt Tionscail (Fondúireacht
		
€’000
€’000
Eolaíochta Éireann) 2003. B’ionann an comhiomlán a soláthraíodh don GFT i ndáil le Deontais
Cóiríocht Oifige ar Léas a fholigean leis an earnáil phríobháideach
1,912
1,917
do Thionscal agus Deontais do Mhaoin Thionsclaíoch sa tréimhse idir 1 Eanáir 1994 agus 31
	Ús Bainc
1
4
Nollaig 2017 agus €2.642bn.					
Ioncam Táille i ndáil le Tailte Neamhfhorbartha
260
251
					
	Ús ar Idirbhearta Maoine Tionsclaíche
18
54
Cuimsíonn na Deontais Oireachtais mar atá sonraithe sna Ráitis Airgeadais 		
Ioncam Ilghnéitheach
84
60
na suimeanna airgid seo a íocadh trí vóta 32: - Gnó, Fiontair agus Nuálaíocht:
		
2,275
2,286
				
			
2017
2016
			
€’000
€’000
Deontais ar Chur chun Cinn agus
6. Brabús ar Dhiúscairt Sócmhainní
2017
2016
Caiteachas Riaracháin
Vóta 32 - Fo-mhírcheann A5 (i) 40,803
39,865
		
€’000
€’000
Deontas do Thionsclaíocht
Vóta 32 - Fo-mhírcheann A5 (ii) 97,000
92,756
Comaoin (táillí agus costais dhíreacha ghlana)
7,805
4,777
Deontas um Réadmhaoin				
Costais Stairiúla
(11,205)
(7,598)
Thionsclaíoch
Vóta 32 - Fo-mhírcheann A5 (iii) 37,000
22,894
Cuntas forálacha bearnúcháin
2,244
1,071
			
174,803
155,515
Cuntas forálacha dímheasa
3,008
3,083
				
		
1,852
1,333
	Tá an Deontas um Chaiteachas ar Chur chun Cinn agus ar Riarachán ar €40.803m luaite gan
			
ranníocaíochtaí pinsin fostaithe ar luach €927,484 (€943,538 - 2016), a cuireadh ar ais go dtí
	Tá an brabús ar dhiúscairt sócmhainní cuimsithe as brabúis de €2.897m, caillteanais de
an Státchiste, a bheith curtha san áireamh.			
€1.045m ag fágáil glanbhrabúis ar dhiúscairtí de €1.852m.			
			
		
3. An Ciste Oiliúna Náisiúnta			
	Áirítear leis na híocaíochtaí deontais oiliúna €12.702m (féach nóta 7) íocaíochtaí deontais
7. Deontais Iníoctha
2017
2016
oiliúna dar luach €3 mhilliún (€3 mhilliún in 2016) a íocadh le cistí a fuarthas tríd an Roinn Gnó,
		
€’000
€’000
Fiontar agus Nuálaíochta ón gCiste Náisiúnta Oiliúna, a riartar trí Fho-mhírcheann B3 na Roinne
Caipiteal
10,006
19,504
Oideachais agus Scileanna. Cloíonn na híocaíochtaí a rinneadh le riachtanais reachtúla an
Fostaíocht
13,983
18,979
Chiste mar a cuireadh ar fáil in alt 7 den Acht um Chiste Náisiúnta Oiliúna, 2000.		
T agus F
54,251
44,765
		
Oiliúint
12,702
9,729
4. Aisíocaíochtaí Deontais
Deontais Eile
393
2,636
		
91,335
95,613
	
Nuair a sháraíonn cliantchuideachta na coinníollacha i gcomhaontú deontais, bíonn an deontas
in-aisghabhála. I gcaitheamh na bliana, fuair an Ghníomhaireacht €5.031 milliún (€346k in 2016) 				
		
ar ais maidir le haisíocaíochtaí deontais
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8. Costais ar Chur chun Cinn, Riarachán agus Nithe
Ginearálta

2017

2016

(a)

€’000
€’000
Táillí, speansais agus luach saothair chomhaltaí Boird
300
279
Is iad na costais eile luach saothair atá i gceist
24,377
24,346
Margaíocht, comhairleacht, tionscnaimh agus			
fógraíocht - féach 8 (b)
11,322
10,022
Riarachán Ginearálta
12,483
11,042
Táille Iniúchóireachta
53
50
Soláthar le haghaidh Fiacha Amhrasacha
(112)
20
Lúide: Caipitliú caiteachais a bhaineann
le forbairt maoine tionsclaíche
(360)
(250)
		
48,063
45,509
8.

(b)
Is iad na costais eile luach saothair atá i gceist:
Sochair Ghearrthéarmacha fhoirne
Ranníocaíocht fhostóirí do leas sóisialta
Sochair Foirceanta
Costais sochair scoir
		

2017
€’000
22,988
1,389
24,377

2016
€’000
23,043
1,303
24,346

Sheas an líon iomlán foirne a bhí fostaithe (CL) ag deireadh na bliana ag 280 (2016: 259).
8.

(c)
Sochair Ghearrthéarmacha fhoirne
Bunphá
Ragobair
Liúntais
		

2017
€’000
22,978
10
22,988

2016
€’000
23,033
10
23,043

	Tá tobhach pinsin dar luach €823,000 tar éis a bheith íoctha in 2017, leis an Roinn Gnó, 		
Fiontar agus Nuálaíochta.
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8.

(d)
Príomhphearsanra Bainistíochta
		
	Is iad comhaltaí an Bhoird, an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus Bainisteoirí na Rannóga
a dhéanann suas príomhphearsanra bainistíochta GFT. Tá luach iomlán shochair fhostaithe do
phríomhphearsanra bainistíochta leagtha amach thíos:
		
2017
2016
€’000
€’000
Bunphá
1,232
1,193
Liúntais
Sochair Foirceanta
Árachas Sláinte
		
1,232
1,193

8.

(e)
2017
2016
Luach Saothair an Phríomhfheidhmeannaigh
€
€
An tUas. Martin Shanahan
171,407
168,210
Iomlán
171,407
168,210
		
	Faigheann an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF) tuarastal bliantúil de €172,473 (pro rata).
Ní théann teidlíocht phinsin an POF thar ghnáthshocrúcháin chaighdeánacha pinsin don
earnáil phoiblí.
8.

(f)
Cíos Bliantúil Iníoctha i ndáil le Cóiríocht Oifige Léasaithe			
Líon deDáta Éaga Léasa
Ollchíos
Glanchíos
		
Oifigí	
Léasa
Iníoctha
Iníoctha 2017*
				
€’000
€’000
Ceannoifig
1
2019
4,625
2,043
Oifigí Réigiúnacha 4
2020-2028
332
332
Oifigí Thar Lear
18
2018-2026
2,125
2,125
				
7,082
4,500
		
	*Áirítear anseo suimeanna a fuarthas ó chomhlachtaí Stáit eile agus ó thionóntaí
príobháideacha atá i gcuid de na foirgnimh oifige atá i gceist.
(i)	I gcás na Ceannoifige agus deich n-oifig thar lear, is amhlaidh go bhfuil an chóiríocht
comhlonnaithe le Gníomhaireachtaí Stáit eile agus / nó le Misin de chuid Rialtas na hÉireann.
(ii) Rinneadh athnuachan ar thrí léas oifige in 2017 thar lear.
(iii) Tá clásal scoir in 2018 nó in 2019 ag léas oifige réigiúnaí amháin.
(iv)	Níl aon mhaoin a úsáidtear nó atá ar fáil do chóiríocht a cuid foirne faoi
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8.

(g)
Tiomantais faoi Léasanna Oibriúcháin
An 31 Nollaig, b'ionann an gealltanas faoi léasanna oibriúcháin agus €17.225m. Beidh deireadh leis na léasanna seo mar seo a leanas:		
			
2017			
2016			
			
€’000			
€’000			
		
Neamh-thionsclaíoch
Maoin Thionsclaíoch
Maoin Thionsclaíoch
Neamh-thionsclaíoch
Maoin Thionsclaíoch
Tionsclaíoch 		
		
Maoin
Áitithe faoi
Ar fáil do
Maoin
Áitithe faoi
Maoin ar fáil		
			
léasanna
Cur chun Cinn		
léasanna
le Cur chun Cinn		
laistigh de bhliain amháin
7,082
32
76
6,955
765
1,458 		
sa dara go dtí an cúigiú bliain agus na
8,307
21
38
13,950
117
295		
blianta sin san áireamh breis is cúig bliana
1,669
2,663
-		
		
17,058
53
114
23,568
882
1,753		
					

9.

Muirir i leith Foirgnimh Thionsclaíocha		
	Cuimsíonn na costais seo na glanchostais a bhaineann le foirgnimh thionsclaíocha atá curtha
ar fáil ag an earnáil phríobháideach agus costais chothabhála maidir le gach foirgneamh
tionsclaíoch atá ag an GFT is féidir a chur chun cinn. Cuimsíonn na costais: costais gairmiúla,
dlí agus chomhairleachta de €2.176m [2016 €1.64m], glanchostais léas oibriúcháin de €1.841m
[€3.966 - 2016] agus costais cothabhála páirc gnó de €5.891m [2016 €4.048m], laghdaithe
ag an nglan ghluaiseacht ar fhorálacha maidir le léasanna oibriúcháin (mar atá leagtha amach
i nóta 18) €8.362m [2016 €4.896m].
10. Laghdú ar Luach Sócmhainní Seasta		

11. Ranníocaíocht leis an Státchiste 		
Trí chomhaontú leis an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, tá fáltais ó ghníomhaíochtaí
poiblíochta agus riaracháin, aisíocaíochtaí deontais, fáltais CSTE (ESF), díolachán maoine
tionsclaíche agus teacht isteach ó dhíolachán agus/nó léasú sócmhainní teileachumarsáide,
más amhlaidh go bhfuil siad níos mó ná riachtanais chaiteachais na Gníomhaireachta, tá siad
in-aisíoctha leis an Státchiste. Áirítear i measc na ranníocaíochtaí leis an Státchiste €Nialas in
2017 (€331m in 2016):
					
2017
2016
					 €’000
€’000
Riarachán				
331
Aisíocaíochtaí Deontais				
Sócmhainní Teileachumarsáide				
					
331
			

			
2017
2016
		
Nótaí
€’000
€’000
Muirir Dímheasa		
- Maoin Thionsclaíoch
13
4,382
7,413
- Sócmhainní Seasta Eile
14
358
336
12. Caipiteal		
Muirir Bearnúcháin / (Cealuithe)		
				
2017		
2016
- Maoin Thionsclaíoch
13
(12,943)
(36,064)
		
Nótaí
€’000
€’000
€’000
€’000
			
(8,203)
(28,315)
Ar 1 Eanáir			
153,316		
112,764
					
Glanghluaiseachtaí ar:		
	Ríomhtar dímheas d’fhonn costas sócmhainní a dhíscríobh lúide, nuair is infheidhme, aon
- Maoin Thionsclaíoch
13
21,075		 40,636		
fhoráil bhearnúcháin le linn na coda eile dá saolré úsáideach measta. Ní dhéantar aon fhoráil do
- Sócmhainní Seasta Eile
14
(104)		
(84)		
dhímheas maidir le talamh ná infheistíochtaí.
Aistriú ón Ráiteas
Ioncaim agus Caiteachais
	Tagann muirir bearnúcháin aníos nuair is mó an luach de réir na leabhar ar Mhaoin
agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe			
20,971		
40,552
Thionsclaíoch agus Sócmhainní Teileachumarsáide ná a luach measta in-aisghabhála.
Ar 31 Nollaig			
174,287		
153,316
Tagann cealuithe bearnúcháin aníos nuair is soiléir go bhfuil luach in-aisghabhála na Maoine
						
Tionsclaíche nó na Sócmhainní Teileachumarsáide níos mó ná an luach de réir na leabhar, suas
go dtí luach an bhearnúcháin bhunaidh.
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13. Sócmhainní Seasta Inláimhsithe – Maoin Thionsclaíoch

2017 		
			
		
Talamh
Forbairt
Maoin
Maoin
Iomlán
Talamh
Forbairt
Maoin
			 Suímh thionsclaíoch
thionsclaíoch
		
Suímh
Thionsclaíoch
				Áitithe faoi
ar fáil		
			
Áitithe Faoi
				 léasanna
i gcomhair
			
Léasanna
					
Cur chun Cinn
				
Costas
€’000
€’000
€’000
€’000
€’000
€’000
€’000
€’000
Ar 1 Eanáir
263,858
152,374
Breiseanna
123
3,406
Aistrithe
Diúscairtí	
(996)
(3,029)
Ar 31 Nollaig
262,985
152,751
		
Foráil do Bhearnúchán		
Ar 1 Eanáir
136,288
1,938
Muirear / (Cealú)
don Bhliain
(12,052)
(891)
Aistrithe
Diúscairtí	
(135)
(537)
Ar 31 Nollaig
124,101
510

2016
Maoin
Iomlán
thionsclaíoch
ar fáil
i gcomhair		
Cur chun Cinn
€’000
€’000

20,701
4,899
(2,441)
23,159

18,895
14,938
(4,899)
(4,709)
24,225

455,828
18,467
(11,175)
463,120

264,446
3,571
(4,159)
263,858

152,702
2,736
(3,064)
152,374

22,795
(1,952)
(142)
20,701

7,821
9,122
1,952
18,895

447,764
15,429
(7,365)
455,828

5,038

1,565

144,829

167,149

7,836

5,962

1,017

181,964

(1,549)
3,489

(23)
1,542

(12,943)
(2,244)
129,642

(29,790)
(5,898)
(1,071)		
136,288
1,938

(376)
(548)
5,038

548
1,565

(36,064)
(1,071)
144,829

12,138
167
180
(279)
12,206

859
972
(180)
(620)
1,031

158,275
4,382
(2,978)
159,679

13,132
225
(1,081)
(138)
12,138

(867)
645
1,081
859

153,712
7,413
(2,850)
158,275

7,464
3,525

21,652
16,471

173,799
152,724

Glanghluaiseacht na Bliana					
		

21,075

Foráil do Dhímheas
Ar 1 Eanáir
145,278
Muirear don Bhliain
3,243
Aistrithe
Diúscairtí	
(2,079)
Ar 31 Nollaig
146,442
			
Glanmhéid na Leabhar		
Ar 31 Nollaig
138,884
5,799
Ar 1 Eanáir
127,570
5,158

-

141,447
6,543
(2,712)
145,278

127,570
5,158
3,525
16,471
152,724
97,297
3,419
3,701
7,671
112,088
					
					
40,636

(a)	Áirítear sa tábla thuas suim a bhaineann le comhaontú a rinne an Ghníomhaireacht in 2004 le Comhairle Contae Fhine Gall le tailte a fhorbairt i mBaile Bhlainséir, Baile
Átha Cliath ar leis an gComhairle iad, chun iad a dhíol ina dhiaidh sin le fiontair thionsclaíocha. Faoi théarmaí an tsocraithe, tá an GFT freagrach as feabhsúcháin
bonneagair a dhéanamh ar na tailte. Íocann an Ghníomhaireacht as costais iomlána na hoibre seo agus tá sí i dteideal leath de na fáltais ó dhíolacháin ar bith a fháil.
€Nialas an ghlansuim leabhair a chuimsítear thuas maidir leis an socrú seo.
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2017
		
Trealamh Oifige
		
agus Ríomhaireachta,
			Daingneáin agus Feistis
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14. Sócmhainní Seasta Eile				

Costas		
€’000
Ar 1 Eanáir		
10,596
Breiseanna		
254
Aistriú ó ghníomhaireacht stáit eile
Diúscairtí		
(30)
Ar 31 Nollaig		
10,820
			
Foráil do Dhímheas		
Ar 1 Eanáir
10,004
Muirear don Bhliain
358
Diúscairtí		
(30)
Ar 31 Nollaig		
10,332

Iomlán

		
Mótarfheithiclí
		
			

€’000
10,596
254
(30)
10,820

Costas
€’000
Ar 1 Eanáir
12
Breiseanna
Aistriú ó ghníomhaireacht stáit eile
Diúscairtí	
(12)
Ar 31 Nollaig		
			
Foráil do Dhímheas		
Ar 1 Eanáir
12
Muirear don Bhliain
Diúscairtí	
(12)
Ar 31 Nollaig
-

10,004
358
(30)
10,332

Glanmhéid na Leabhar		
					
Ar 31 Nollaig		
488
488
Ar 1 Eanáir		
592
592
Glanghluaiseacht na Bliana
(104)
(104)

Glanmhéid na Leabhar		
Ar 31 Nollaig
Ar 1 Eanáir
Glanghluaiseacht na Bliana
-

2016
Trealamh Oifige
Iomlán
agus Ríomhaireachta, 		
Daingneáin agus Feistis
€’000
10,565
252
(221)
10,596

€’000
10,577
252
(233)
10,596

9,889
336
(221)
10,004

9,901
336
(233)
10,004

592
676
(84)

592
676
(84)
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15. Sócmhainní Teileachumarsáide		
	Agus é ag gníomhú de bhun cinneadh Rialtais, chuaigh GFT Éireann, i gcomhar leis an Roinn
Fiontar Poiblí (arb í an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha anois í), i mbun
conarthaí i 1999 do cheannach sócmhainní teileachumarsáide i bhfoirm ceart dochloíte chun leas
a bhaint as cion ainmnithe de líonra teileachumarsáide domhanda ar feadh tréimhse 25 bliain ón
mbliain 2000 ar aghaidh. Díoladh cuid den toilleadh a cheannaigh GFT Éireann le roinnt soláthróirí
seirbhíse. Tá costas stairiúil €38.85 milliún ar na sócmhainní fágtha, méid a díscríobhadh trí
mhuirear bearnúcháin €21 milliún in 2002 agus dímheas comhchruinnithe €17.85m thar
8 mbliana ó 2000, rud a raibh glanluach leabhar nialais i gceist leis.
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17. Suimeanna Iníoctha			
			
Suimeanna a bheidh dlite laistigh de bhliain amháin:
Cuntais Iníoctha agus Fabhruithe
Suim atá dlite ar Dhíolacháin Neamhchríochnaithe
			

2017
€’000
3,716
259
3,975

2016
€’000
8,857
225
9,082

Suimeanna a bheidh dlite tar éis níos mó ná bliain amháin:		
Méideanna dlite i leith éirí as léas
			
3,975
9,082
16. Suimeanna Infhaighte		 		
		
2017
2016
Suimeanna a bheidh dlite laistigh de bhliain amháin:
€’000
€’000
18. Foráil do Dhliteanais agus Muirir
Cuntais Infhála agus Réamhíocaíochtaí	
27,585
16,612
			
2017
2016
Soláthar le haghaidh Fiacha Amhrasacha
(1,159)
(1,271)
Foráil le haghaidh Léasanna Oibriúcháin
€’000
€’000
Méideanna dlite i ndáil le diúscairt
1 Eanáir
12,430
17,326
Maoine Tionsclaíche
(1)
(1)
Glan(laghdú) don bhliain
(8,362)
(4,896)
	Ús Infhála
Iomlán ar 31 Nollaig
4,068
12,430
		
26,425
15,340
Suimeanna a bheidh dlite tar éis níos mó ná bliain amháin:		
Cuimsíonn an Soláthar do Léasanna Oibriúcháin:
Suimeanna dlite i ndáil le diúscairt Maoine Tionsclaíche
129
139
-	Costais fhéideartha ar athchóiriú foirgnimh a bhaineann le hoibleagáidí faoi léasanna
		
26,554
15,479
oibriúcháin.
-	Costais todhchaí ag éirí as léasanna oibriúcháin a mheastar a sháróidh na suimeanna
	Cuimsíonn figiúr na gCuntas Infhaighte agus Réamhíocaíochtaí ar luach €27.585m méid
is in-aisghabhála ó fholéasaithe.			
€5.02m maidir le híocaíocht €5.02m a bhí faofa ag an mBord le Comhairle Contae Shligigh le
			
cabhrú le forbairt bóthair a mhaoiniú i mBaile Shligigh. Beidh an bóthar mar fheabhsú ar an
teacht ar na tailte atá faoi úinéireacht na Gníomhaireachta d'fhonn páirc ghnó a fhorbairt. Ar
shuimeanna eile a chuimsítear in Infhaighte agus Réamhíocaíochtaí tá méideanna €15m
d'éarlaisí ar idirbhearta maoine, a léiríonn íocaíochtaí, den chuid is mó, isteach i gcuntais eascró
dhlíodóirí ar cheannacháin maoine, a bhfuil súil iad a thabhairt chun críche go luath in 2018.		
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19. Pinsin		
(a)
Tá freagracht ar an GFT i leith costais phinsin do bhaill foirne a théann ar scor tar éis 16 Iúil 2014,
faoin Acht um Fhorbairt Tionscail (Acht um Fhorfás a Dhíscaoileadh 2014). Beidh na baill foirne
a bhí ina mbaill de Scéim Pinsin Forfás ag dul isteach i Scéim nua an GFT ar théarmaí aoisliúntais
atá chomh fabhrach leis na téarmaí a bronnadh orthu faoi Scéim Forfás díreach roimh an dáta
aistrithe ó Fhorfás go dtí an GFT. Beidh na catagóirí foirne seo a leanas sa GFT faoi chumhdach
scéim an GFT:
Baill Foirne Chumhdaithe
a. Baill foirne a earcaíodh suas go dtí 5 Aibreán 1995 agus a bhí inphinsin tar éis an dáta sin.
b. Baill foirne a earcaíodh tar éis 5 Aibreán 1995 agus roimh 1 Eanáir 2013.
c. Baill foirne a earcaíodh ó 1 Eanáir 2013 ar baill iad den Scéim Pinsean
Seirbhíse Poiblí Aonair. 		
Áirítear scéimeanna do Chéilí agus do Pháistí i ngach ceann de na Scéimeanna.
	Tháinig an Scéim nua Seirbhíse Poiblí Aonair (“Scéim Aonair”) in éifeacht ar 1 Eanáir 2013.
Beidh daoine a théann isteach sa tseirbhís poiblí ina n-iontrálaithe den chéad uair an 1 Eanáir
2013 nó ina dhiaidh sin ina mbaill den Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair, i gcoitinne.
Leagtar amach rialacha na Scéime Aonair san Acht um Pinsin Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair
agus Forálacha eile) 2012. Ní chuirtear dliteanais phinsin i leith na ndaoine atá fostaithe faoin
Scéim Seirbhíse Poiblí Aonair ar feadh tréimhse is giorra ná dhá bhliain san áireamh i ríomh
pinsean, mar nach ngnóthóidh siad cearta pinsin go dtí go mbeidh dhá bhliain curtha isteach
acu.
	Déanann GFT na glanchostais a bhaineann le gnáthscor a shásamh. Íoctar na costais seo as
ioncam reatha. Úsáidtear ranníocaíochtaí a fhaigheann an GFT ó bhaill foirne sna scéimeanna
ranníocaíochta neamhchistithe mar atá leagtha amach thuas chun cuid de na dliteanais reatha
phinsin a mhaoiniú.
	Faoin Acht um Bearta Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009, aistríodh na sócmhainní
a bhain leis an Iar-Údarás Forbartha Tionscail go dtí an Cúlchiste Náisiúnta Pinsean ar 31
Nollaig 2009. Tá na scéimeanna pinsin atá bainteach leis an dá chiste seo bailí go fóill do bhaill
atá ann cheana féin gan cur isteach ar shochair ná ar fhorálacha ábhartha do bhaill. Cuireann
GFT Éireann ranníocaíochtaí fostaithe ar ais go dtí an Státchiste. Chuir an GFT €927k de
ranníocaíochtaí fostaithe ó na scéimeanna seo ar ais go dtí an Státchiste in 2017 agus
íoctar costais phinsin de réir Deontas Oireachtais Vóta 32 Fo-mhírcheann A5 (i). 		

(b) Nochtadh Pinsin faoi FRS102			
	Éilíonn an Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais (CTA102) go léireoidh na ráitis airgeadais luach
cothrom na sócmhainní agus na ndliteanas ó oibleagáidí aoisliúntais fostóra agus aon mhaoiniú
ábhartha, agus go mbeidh na costais a bhaineann le sochair aoisliúntais a chur ar fáil aitheanta
sna tréimhsí cuntasaíochta ina ngnóthaíonn fostaithe iad.			
(c) Anailís ar Mhuirear Iomlán Pinsin
2017
2016
		
€’000
€’000
Costais Seirbhíse
6,492
4,605
Ús ar Dhliteanais Scéim Pinsin
2,646
2,849
Ranníocaíochtaí Fostaithe a úsáidtear in íocaíocht Phinsean
(927)
(943)
		
8,211
6,511
		
(d) Anailís ar mhéid a aithníodh sa Ráiteas
faoi Ioncam Cuimsitheach
2017
2016
		
€’000
€’000
(Caillteanais) / gnóthachain taithí
19
117
Athruithe sna Boinn Tuisceana (Caillteanais)
(4,114)
(27,764)
(Caillteanas) / Gnóthachan Achtúireach
(4,095)
(27,647)
			
(e) Dliteanas Pinsin
2017
2016
Athrú ar Dhliteanais Scéimeanna Pinsin
€’000
€’000
Iarmhéid Tosaigh
139,918
106,133
Costas Seirbhíse Láithreach
6,492
4,605
Costais Úis
2,646
2,849
	Íocaíochtaí do Phinsinéirí
(1,484)
(1,316)
Caillteanas achtúireach
4,095
27,647
Luach Reatha Oibleagáidí na Scéime ar 31 Nollaig
151,667
139,918
				
(f) Glanmhaoiniú iarchurtha do phinsin i mbliain
2017
2016
		
€’000
€’000
Maoiniú in-aisghabhála i leith Chostais Phinsin na Bliana Láithrí
9,138
7,454
Maoiniú i gcomhair Pinsin a íoc
(1,484)
(1,316)
		
7,654
6,138
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	Aithníonn an GFT mar shócmhainn méid atá comhfhreagrach leis an dliteanas neamhchistithe
iarchurtha le haghaidh pinsean de réir na mbonn tuisceana a leagtar amach thíos agus de réir
roinnt imeachtaí san am a chuaigh thart. I measc na gcásanna seo áirítear an bonn reachtúil le
haghaidh bhunú na scéimeanna aoisliúntais, agus an beartas agus cleachtas atá ann i leith maoiniú
i gcomhair pinsin seirbhíse poiblí lena n-áirítear ranníocaíochtaí fostaithe agus an próiseas
meastachán bliantúil. Níl aon fhianaise ann a thabharfadh le fios don GFT nach mbeidh an beartas
maoinithe seo in ann suimeanna dá leithéid a sheasamh i gcomhréir leis an gcleachtas reatha.
	Luach €151.667m san iomlán a bhí ar an tsócmhainn iarchurtha mhaoinithe i gcomhair pinsean
ar 31 Nollaig 2017 (2016 - €139.918m). Bunaítear cainníochtú an dliteanais ar bhoinn tuisceana
airgeadais a leagtar amach i nóta 19 (g). Déantar na boinn tuisceana atá in úsáid, agus atá
bunaithe ar chomhairle achtúireacha, a mholadh don Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta.
(g) Luacháil
	Bunaíodh an luacháil atá in úsáid le haghaidh nochtadh FRS102 ar luacháil iomlán achtúireach
ar 31 Nollaig 2016. Ba iad seo a leanas na boinn tuisceana airgeadais a cuireadh i bhfeidhm le
dliteanais scéime faoi CTA102 a ríomh amhail ar 31 Nollaig;			
Modh Luachála
Aonad Réamh-mheasta
2017
2016
Ráta Lascaine
1.95% p.a.
1.90% p.a.
Arduithe tuarastail amach anseo
3.40% p.a.
3.35% p.a.
Arduithe pinsin stáit amach anseo 3.40% p.a.
3.35% p.a.
Arduithe pinsin amach anseo
2.90% p.a.
2.85% p.a.
Boilsciú amach anseo
1.90% p.a.
1.85% p.a.
		
Bliain ina mbaintear amach aois 65		
Ionchas Saoil - Fir		
Ionchas Saoil - Mná

2015
2.70% p.a.
3.20% p.a.
3.20% p.a.
2.70% p.a.
1.70% p.a.
2017
21.2
23.7

2014
2.40% p.a.
2.75% p.a.
2.75% p.a.
2.25% p.a.
1.25% p.a.
2037
23.7
25.8

Don Bhliain dar Críoch 31 Nollaig 2017

(h) Stair na nOibleagáidí Sochair Shainithe - Tosaithe in 2014
		
2017
2016
Ag deireadh na bliana 31 Nollaig
€’000
€’000
Oibleagáid Sochair Shainithe
151,667
139,918

2015
€’000
106,133

2014
€’000
96,987

Gnóthachain / (Caillteanais) ó Thaithí ar Dhliteanais na Scéime:
Méid
19
117
Mar Chéatadán de Dhliteanais na Scéime
0.0%
0.1%

(666)
(0.6%)

2,442
2.5%

(Caillteanas) / gnóthachan iomlán aitheanta sa Ráiteas faoi Ioncam Cuimsitheach:		
Méid
(4,095)
(27,647)
(4,198)
2,041
Mar Chéatadán de Dhliteanais na Scéime
(2.7%)
(19.8%)
(4.0%)
2.0%
						

20. Gealltanais		
	Meastar gurbh ionann na híocaíochtaí amach anseo ar dócha iad a bheith ag eascairt as
Gealltanais Deontais agus €338m amhail ar 31 Nollaig 2017 (2016: €331m). B'ionann
Gealltanais Chaipitiúla gan íoc ar 31 Nollaig 2017 ar chonarthaí chun Maoin Thionsclaíoch
a fháil agus a fhorbairt agus €13m (2016: €23m).

21. Cánachas
	Foráiltear díolúine ó cháin in alt 227 den Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 d’ioncam na
gcomhlachtaí stáit neamhthráchtála. Níl feidhm ag an díolúine seo maidir le hús ó thaiscí. Nuair
a bhíonn an t-ús infhaighte faoi réir cánach ag an bhfoinse (m.sh. DIRT), cuirtear an ghlansuim
infhaighte do shochar an Chuntais Oibriúcháin.
	Táthar tar éis leas a bhaint as díolúine ó chánachas áitiúil i roinnt tíortha ina bhfeidhmíonn an
Ghníomhaireacht faoi alt Seirbhísí Rialtais an chomhaontaithe ábhartha um chánachas dúbailte.
Leanann an Ghníomhaireacht lena hathbhreithniú ar an staid sin, agus í ag féachaint go
gníomhach le soiléiriú a fháil an mbaineann aon chánacha fostaíochta thar lear le haon cheann
de na dlínsí inar baineadh leas as an díolúine seo. D’fhéadfadh dliteanas cánacha eascairt ón
athbhreithniú ach i bhfianaise na héiginnteachta maidir leis an tsuim, más ann di, i leith
dliteanais theagmhasaigh fhéideartha ar bith dá leithéid, ní dhearnadh aon fhoráil ina leith
sna ráitis airgeadais don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2017.
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22.		Ioncam agus Caiteachas Maoine Tionsclaíche		
			
Ioncam:
Nótaí
Deontas an Oireachtais
2
Ioncam Cíosa Chliantchuideachtaí GFT Éireann		
Ioncam Táille i ndáil le Tailte Neamhfhorbartha
5
	Ús ar Idirbhearta Maoine Tionsclaíche
5
Brabús ar Dhiúscairt Maoine Tionsclaíche		
			

2017
€’000
37,000
1,132
260
18
1,852
40,262

Don Bhliain dar Críoch 31 Nollaig 2017

23. Nochtadh maidir le Páirtithe Gaolmhara
2016
€’000
22,894
753
251
54
1,315
25,267

	Is iondúil go bhféadann an Ghníomhaireacht deontais a fhaomhadh agus socruithe conartha
eile a dhéanamh le fiontair ina bhfuil comhaltaí Boird de chuid an GFT fostaithe nó ina bhfuil
leasanna eile acu.

	Ghlac an Ghníomhaireacht le nósanna imeachta de réir na dtreoirlínte a d’eisigh an Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir le leasanna pearsanta comhaltaí Boird agus tá
na nósanna imeachta sin comhlíonta ag comhaltaí Boird agus ag an nGníomhaireacht. Le linn
2017, bhí nochtadh de dhíth i gcás dhá idirbheart óir bhain na ceaduithe agus íocaíochtaí
deontais ábhartha le cuideachtaí ina bhfuil comhaltaí Boird fostaithe nó a bhfuil baint éigin
Caiteachas:		
eile acu leo. Bhí na hidirbhearta cuimsithe d'fhaomhadh deontais amháin de €1.155m agus
Costais ar Chur chun Cinn, Riarachán agus Nithe Ginearálta		
1,351
1,322
íocaíocht deontais de €2.516m ó fhaofa deontais go dáta.
Muirir i leith Foirgnimh Thionsclaíocha
9
1,546
4,758
Muirir agus Forálacha Dímheasa
10
(8,561)
(28,651)
	Má bhíonn cásanna de choinbhleacht leasa fhéideartha i gceist, ní fhaigheann comhaltaí an
			 (5,664)
(22,571)
Bhoird doiciméid Boird agus ní bhíonn siad páirteach ar bhealach ar bith eile i bplé faoi na
hidirbhearta seo. Coinnítear clár agus tá sé ar fáil ar iarratas maidir le gach cás dá leithéid.
Glanghluaiseacht na Bliana		
45,926
47,838
Aistriú (go) Caipitil
12
(21,075)
(40,636)
24. Dliteanas Teagmhasach
Ranníocaíocht chuig gníomhaíochtaí Cur chun Cinn agus Riaracháin		
24,851
7,202
	Rinne GFT conradh le soláthraí seirbhíse chun infheistíochtaí díreacha eachtracha a ghnóthú, go
háirithe i bhfiontair bheaga agus mheánmhéide, rud a chruthóidh poist inbhuanaithe. Cuireadh
síneadh ama bliana amháin leis an gconradh an 25 Márta 2016 chun é a thabhairt chun deiridh
ar bhealach eagraithe. Rinne an GFT íocaíocht leis an soláthraí seirbhíse in 2017, de réir na
hoibleagáide conartha sa chomhaontú. Bhí an íocaíocht, a ndearnadh foráil di i Ráiteas
Airgeadais 2016, a ríomh trí thagairt do chruthaíocht ionchasach jabanna amach anseo. Má tá
an líon jabanna a cruthaíodh agus a deimhníodh níos lú ná an líon a bhfuil foráil dó san íocaíocht,
éileofar aisíoc agus má bhíonn an líon jabanna a cruthaíodh agus a deimhníodh níos mó ná an
líon a bhfuil foráil dó san íocaíocht, déanfar íocaíocht bhreise. Tar éis comhfhreagras a bheidh
idir páirtithe, cuireadh ábhair a raibh aighneas fúthu chun eadrána.

25. Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
Rinne an Bord na Ráitis Airgeadais a fhaomhadh ar 10ú Bealtaine 2018.
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