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Is é atá i gceist
lenár Misean:
An earnáil carthanas a rialáil chun leas
an phobail d’fhonn comhlíonadh an dlí a
chinntiú agus d’fhonn tacú leis an deachleachtas i rialachas, i mbainistíocht
agus i riarachán carthanas.

Is é atá i gceist
lenár bhFís:
Earnáil carthanas atá beoga, a bhfuil
iontaoibh aisti agus a bhfuil meas
uirthi mar gheall ar an leas pobail a
chuireann sí ar fáil.
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An Rialálaí Carthanas
Bunaíodh an tÚdarás Rialála
Carthanas an 16 Deireadh
Fómhair 2014 agus tá sé
freagrach as iontaobhais
charthanúla agus eagraíochtaí
carthanúla (carthanais) a
rialáil agus a chosaint. Tá
na feidhmeanna reachtúla
seo a leanas aige faoin Acht
Carthanas 2009 (‘an tAcht’):

Iontaoibh agus muinín an phobail as bainistiú agus
riaradh iontaobhas carthanúil agus carthanais a
mhéadú;
Comhlíonadh a ndualgas ag iontaobhaithe
carthanais a chur chun cinn i rialú agus bainistiú
iontaobhas carthanúil agus carthanas;
Úsáid éifeachtach maoine iontaobhas carthanúil nó
carthanais a chur chun cinn;
Cuntasacht carthanas do dheontóirí agus do
thairbhithe bronntanas carthanúil, agus don
phobal, a chinntiú;
Tuiscint a chur chun cinn ar an gceanglas gur chun
leas an phobail a bheidh aidhmeanna carthanúla;
Clár de charthanais a bhunú agus a chothabháil;
Comhlíonadh an Achta ag carthanais a chinntiú,
agus faireachán a dhéanamh ar an gcéanna;
Imscrúduithe a dhéanamh de réir an Achta;
Feabhas ar riaradh agus bainistiú carthanas a
spreagadh agus a éascú trí fhaisnéis nó comhairle
a sholáthar, lena n-áirítear go háirithe ar mhodh
treoirlínte, cód cleachtais agus doiciméad
bunreachtúil eiseamláireach a eisiúint (nó, de réir
mar is cuí leis, a cheadú);
Cibé gníomhaíochtaí a sheoladh nó cibé faisnéis
(lena náirítear faisnéis staidrimh) a fhoilsiú
a bhaineann le carthanais agus iontaobhais
charthanúla agus is cuí leis;
Faisnéis (lena n-áirítear faisnéis staidrimh) nó
comhairle a sholáthar don Aire, nó tograí a chur
faoina bhráid nó faoina bráid, maidir le hábhair a
bhaineann le feidhmeanna an Rialálaí Carthanas.
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Ár Luachanna
COMHRÉIREACHT
OSCAILTEACHT
Glacaimid cur chuige oscailte
agus trédhearcach i leith ár
gcuid oibre. Cuirimid faisnéis
ar fáil faoin dóigh a n-oibrímid
agus faoin earnáil a ndéanaimid
rialáil uirthi.

Aithnímid an éagsúlacht ó thaobh
méide agus acmhainne de atá
ann i measc na n-eagraíochtaí a
ndéanaimid rialáil orthu. Déanaimid
rialáil ar bhealach comhréireach agus
dírímid na hacmhainní atá ar fáil
dúinn ar na réimsí lena mbaineann
an riosca is mó.

COTHROIME
NEAMHSPLEÁCHAS
Déanaimid cinntí go neamhspleách
agus chun leas an phobail.
Seasaimid lenár ngníomhartha
agus lenár gcinntí agus glacaimid
freagracht astu.

FOGHLAIM
Bíonn ár ngníomhartha agus ár
gcinntí bunaithe ar fhianaise
agus bíonn siad leabaithe i
gcultúr foghlama. Bímid ag lorg
bealaí i gcónaí chun feabhas a
chur ar an dóigh a ndéanaimid
ár gcuid oibre agus féachaimid
le bheith údarásach inár
réimse.

Oibrímid go cothrom agus
go neamhchlaon. Cuirimid
ár nósanna imeachta i
bhfeidhm go comhsheasmhach
agus tugaimid údar lenár
ngníomhartha agus lenár
gcinntí.

CAIDREAMH
Déanaimid cumarsáid
lenár leas-sealbhóirí agus
éistimid leo. Féachaimid le
saincheisteanna rialála a
chuireann imní orthu a réamhmheas agus le dul i ngleic leis
na saincheisteanna sin.
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Ráiteas an
Chathaoirligh
Patrick Hopkins
Cathaoirleach
Leagtar amach sa Tuarascáil Bhliantúil
do 2017 conas a lean an tÚdarás Rialála
Carthanas agus a fhoireann leis an gcéad
ráiteas straitéise uaidh a chomhlíonadh.
Léirítear sa mhéadú ar ghníomhaíocht an
tiomantas leantach atá ann do charthanais a
rialáil le leas an phobail, do bhainistíocht agus
riaradh na gcarthanas a fheabhsú, agus do
chomhlíonadh an dlí a chinntiú.

an gCóras Bainistíochta Cáilíochta inmheánach
d’fhonn deimhniú chaighdeáin ISO a ghnóthú
sa bhliain 2018.

Eochairsprioc straitéiseach is ea an tÚdarás
a fhorbairt mar eagraíocht éifeachtúil
éifeachtach a chuireann luach ar airgead
ar fáil don saoránach. Sa bhliain 2017,
baineadh an méid sin amach trínár straitéis
acmhainní daonna a chur chun feidhme,
Creat Rialachais inmheánach nua a fhoilsiú,
ár bpríomhluamháin chorparáideacha agus
ár bpríomhrialuithe corparáideacha a leagan
amach, agus forbairt leantach a dhéanamh ar

I mí Iúil 2017, tháinig an tOrdú Carthanas
(Riarachán Roinne agus Feidhmeanna Aire
a Aistriú) i bhfeidhm. Aistríodh chuig an Aire
Forbartha Tuaithe agus Pobail feidhmeanna a
dílsíodh roimhe sin don Aire Dlí agus Cirt agus
Comhionannais. Ba mhaith liom buíochas a
ghabháil leis an Aire Flanagan, leis an Aire
Ring, leis an Aire Kyne agus leis na hoifigigh
ina roinn faoi seach as an gcabhair agus an
tacaíocht a thug siad le linn an aistrithe agus
ina dhiaidh.
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Chomh maith leis sin, chuaigh an tÚdarás
isteach sa chlár Ionracas san Obair de chuid
Transparency International Ireland agus
chláraigh sé don chairt um Nochtadh Cosanta
dár bhfoireann.
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Léirítear sa mhéadú ar
ghníomhaíocht an tiomantas
leantach atá ann do
charthanais a rialáil le leas
an phobail, do bhainistíocht
agus riaradh na gcarthanas
a fheabhsú, agus do
chomhlíonadh an dlí a
chinntiú.
Tá an tÚdarás tiomanta d’obair i gcomhar
leis an Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail
chun forbairt tuaithe agus pobail a chur chun
cinn agus chun tacú le carthanais atá beoga,
cuimsitheach agus inbhuanaithe ar fud na
hÉireann.
Aithníonn an tÚdarás go mbíonn formhór
mór na gcarthanas meáite ar an dlí a
chomhlíonadh. Creidimid gur gnéithe
tábhachtacha de charthanas beoga iad
iontaobhaithe carthanais atá ar an eolas agus
gníomhach. Mar chuid dár straitéis chun eolas
a thabhairt d’iontaobhaithe, reáchtálamar
an chéad Seachtain Iontaobhaithe
Carthanais riamh i gcomhar le bratghrúpa
a bhí comhdhéanta de dhaoine san earnáil,
d’fhorbraíomar uirlis ríomhfhoghlama nua,
agus d’fhoilsíomar sraith treoirdhoiciméad.
Creidimid go rachaidh an straitéis sin chun
tairbhe d’fhormhór mór na gcarthanas agus a
n-iontaobhaithe.
Ag an am céanna, leanadh lenár n-inniúlacht
forfheidhmithe a fhorbairt chun a chinntiú go
ndéanfar an méid beag iompair leithligh nach
bhfuil ag teastáil a shainaithint, a imscrúdú
agus a dhíothú.

I mí Dheireadh Fómhair 2017, d’éirigh seachtar
comhaltaí den Údarás as ar dhul as feidhm a
mbarántais cheapacháin. Athcheapadh triúr
díobh. Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis
na comhaltaí a d’éirigh as mar gheall ar an
díograis agus an tiomantas a thaispeáin siad
chun an tÚdarás a thabhairt chuig céim reatha a
fhorbartha.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le baill
foirne an Údaráis as an obair dhícheallach a
rinne siad agus an tiomantas a thaispeáin siad
sa bhliain 2017. Ba mhaith liom buíochas a
ghabháil le comhaltaí an Bhoird freisin as an
gcomhairle agus an treoir a chuireann siad ar
fáil. I dteannta a chéile, leanfaimid le carthanais
Éireannacha chláraithe a rialáil agus a chosaint.

Patrick Hopkins
Cathaoirleach
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Ráiteas an
Phríomhfheidhmeannaigh
John Farrelly
Príomhfheidhmeannach
Sa bhliain 2017, rinneadh dul chun cinn
suntasach ar acmhainn agus inniúlacht
an Rialálaí Carthanas a mhéadú.
Athstruchtúraíodh an stiúrthóireacht rialála faoi
cheannas Stiúrthóir Rialála nua. Athdhearadh
an Clár Eagraíochtaí Carthanúla agus an
próiseas clárúcháin chun trédhearcacht a
mhéadú do dheontóirí, do thairbhithe agus don
phobal. Chun cabhrú le carthanais, eisíodh
treoir reachtúil maidir leis na dualgais ar
iontaobhaithe carthanais, le cruinniú airgid
agus le rialuithe inmheánacha airgeadais.
Rinne ár n-aonad comhlíonta cur i gcrích ar
an gcéad bhliain rialála iomlán ach úsáid a
bhaint as cumhachtaí nuafheidhmithe chun
imscrúduithe a thionscnamh, smachtbhannaí
a eisiúint agus ár gcéad ionchúiseamh a
dhéanamh go rathúil.
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Tá gach ceann de na gníomhartha sin mar
chuid de straitéis a bhfuil mar aidhm léi dochar
a dhíothú, agus tacaíocht á tabhairt ag an am
céanna do na mílte carthanas agus iontaobhaí
carthanais a oibríonn gan stad gan staonadh 24
huaire sa lá, 365 lá sa bhliain.
Lean an tÚdarás le hobair i gcomhar leis an
Roinn Forbartha Tuaithe agus Pobail chun creat
rialála atá comhréireach agus láidir a fhorbairt
ina n-aithnítear nach n-éireoidh le cur chuige ‘a
oireann do chách’ de bharr na ndifríochtaí atá
ann idir carthanais Éireannacha chláraithe ó
thaobh méide, scála agus láithreach de.
Chuir ár bhfoireann an-chuid ama isteach in
ardán digiteach nua a chruthú. Seolfar an
t-ardán sa bhliain 2018. Leis sin, laghdófar an
rómhaorlathas agus cinnteofar ag an am céanna
go mbeidh carthanais in ann a thaispeáint tríd
an gclár an difear atá á dhéanamh acu agus
conas a chaitheann siad a gcuid airgid.
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Tá sé soiléir ónár gcaidreamh
leis na mílte duine sa
bhliain 2017, a chuimsigh
iontaobhaithe, baill foirne,
deontóirí agus baill den phobal,
go bhfuil fonn comhchoiteann
ann tacú le carthanais
inbhuanaithe bheoga. Níl siad
ag iarraidh cur suas ach oiread
le carthanais nach bhfuil
trédhearcach, oscailte agus ag
comhlíonadh an dlí.

Toradh eile a bheidh ar an ardán digiteach
is ea go gcumasófar inniúlacht tuairiscithe
agus anailíse ar éileamh chun tacú lenár gclár
faireacháin.
Sa bhliain 2017, leanamar lenár gcur
chuige comhairleach i leith ár gcuid oibre
ach tuarascáil an phainéil chomhairligh ar
chruinniú airgid carthanúil a fhoilsiú agus
painéal a thionscnamh le haghaidh tuairimí
agus moltaí a thabhairt faoi rialachas
carthanas Éireannach. Anuas air sin, chuamar
i gcomhairle leis an bpobal trí chruinnithe
i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i
nGaillimh agus reáchtálamar suirbhé ar líne
ar ghlac 1,193 rannpháirtí, idir dhaoine agus
eagraíochtaí, páirt ann.
Tá sé soiléir ónár gcaidreamh leis na
mílte duine sa bhliain 2017, a chuimsigh
iontaobhaithe, baill foirne, deontóirí agus baill
den phobal, go bhfuil fonn comhchoiteann
ann tacú le carthanais inbhuanaithe bheoga.

Níl siad ag iarraidh cur suas ach oiread le
carthanais nach bhfuil trédhearcach, oscailte
agus ag comhlíonadh an dlí.
Mar fhocal scoir, ba mhaith liom aitheantas
agus moladh a thabhairt do na mílte carthanas
agus na hiontaobhaithe dá gcuid a d’oibrigh
i gcomhar leis an Rialálaí Carthanas. Is trína
ndiongbháilteacht agus trína gcuid oibre a
chinnteofar go mbeidh iontaoibh agus muinín
ag an bpobal as carthanais Éireannacha
chláraithe.

John Farrelly
Príomhfheidhmeannach
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Buaicphointí 2017
9,061

1,757
an líon carthanas a
cuireadh leis an gClár
Eagraíochtaí Carthanúla

an líon carthanas ar an gClár
Eagraíochtaí Carthanúla ag
deireadh na bliana 2017

MÉADÚ

531

an líon ábhar
imní a fuarthas

66%

ar an mbliain

2016

3

an líon carthanas ar baineadh a sonraí
ón gClár Eagraíochtaí Carthanúla

1
2

an líon Tuarascálacha
Cigireachta a foilsíodh

an líon cigireachtaí
a seoladh

100,000

an líon
Threoirdhoiciméad
a foilsíodh

30,098
gcinn de
theagmhálacha
agus de
cheisteanna a
fuarthas ón bpobal
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699

cuairteoir ar ár
suíomh Gréasáin

Bhreithnigh an Coiste
Seirbhísí Carthanais

327
n-ábhar

Méadú

38%
ar an
mbliain
2016
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An Stiúrthóireacht Rialála
Tá an Stiúrthóireacht Rialála comhdhéanta de na foirne seo a leanas:
1.

Clárú agus Tuairisciú

2.

Comhlíonadh agus Forfheidhmiú

3.

Seirbhísí Carthanais

4.

Seirbhísí Dlí

Bunaíodh an Stiúrthóireacht Rialála sa bhliain 2017 agus tá an Stiúrthóir Rialála i gceannas uirthi.
Sa bhliain 2017, bunaíodh struchtúr foirne bainistíochta rialála. Tá an fhoireann bainistíochta
rialála comhdhéanta de na daoine seo: an Stiúrthóir Rialála, na cinn feidhme, an comhairleoir
dlí um ghnóthaí corparáideacha, cuntasóir teicniúil na foirne, agus an t-oifigeach taighde agus
beartais. Sa bhliain 2017, d’oibrigh an fhoireann bainistíochta rialála ar roinnt próisis agus nósanna
imeachta rialála tábhachtacha inmheánacha a thabhairt chun críche agus d’ullmhaigh sí roinnt
treoirdhoiciméad do charthanais.
Chomh maith leis sin, d’oibrigh na baill den fhoireann bainistíochta rialála le hoifigigh sa Roinn Dlí
agus Cirt agus Comhionannais chun a chinntiú go ndéanfaí dul chun cinn ar roinnt leasuithe ar
an Acht Carthanas 2009 a bhaineann leis na hoibleagáidí cuntasaíochta agus tuairiscithe atá ar
charthanais. Cheadaigh an Rialtas roinnt leasuithe tábhachtacha ar an Acht mar chuid de Scéim
Ghinearálta an Bhille um Chúirteanna agus an Dlí Sibhialta (Forálacha Ilghnéitheacha), 2017.
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Clárú agus
Tuairisciú

9,061
Register of Charities

an líon carthanas ar
an gClár Eagraíochtaí
Carthanúla

699

Méadú de

1,058

gcarthanas

sa líon carthanas ar an gClár
Eagraíochtaí Carthanúla i
gcomparáid leis an mbliain roimhe

1,757
an líon eagraíochtaí
a ghnóthaigh stádas
carthanúil

an líon carthanas
ar baineadh a
sonraí ón gClár
Eagraíochtaí
Carthanúla
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699

an líon eagraíochtaí
ar baineadh a sonraí
ón gClár Eagraíochtaí
Carthanúla sa bhliain
2017.

Bhí 9,061 Charthanas ann ar Chlár na nEagraíochtaí
Carthanúla ag an 31 Nollaig 2017. B’ionann é sin agus
méadú 1,058 gcarthanas ar an bhfigiúr ag deireadh
na bliana 2016. De na carthanais sin, bhí 7,220 ceann
cláraithe faoi alt 40 den Acht Carthanas 2009 agus bhí
1,841 cheann cláraithe faoi alt 39 den Acht. Tá dhá
mhodh ann inar féidir le heagraíocht teacht chun bheith
ina carthanas cláraithe.
Foráiltear le halt 40 den Acht Carthanas 2009 go
gclárófar go huathoibríoch aon eagraíochtaí a raibh
díolúine bhailí charthanúil chánach agus uimhir
charthanais ghaolmhar arna heisiúint ag na Coimisinéirí
Ioncaim acu ag an 16 Deireadh Fómhair 2014.
Measfar carthanais den sórt sin a bheith cláraithe leis
an Rialálaí Carthanas fad a bheidh siad i dteideal an
díolúine charthanúil chánach ábhartha a shealbhú.
Rinneadh 8,452 charthanas san iomlán a chlárú go
huathoibríoch tríd an modh seo i mí Dheireadh Fómhair
2014.
Maidir le gach carthanas a measadh a bheith cláraithe
faoi alt 40 den Acht Carthanas 2009, ceanglaíodh
orthu cuntas ar líne a bhunú agus sonraí a chomhlánú
ar an gClár Eagraíochtaí Carthanúla ansin. Bhí an
fhaisnéis riachtanach tugtha ag 5,902 charthanas ag
deireadh na bliana 2016 (figiúr arbh ionann é agus
méadú 19% ar an bhfigiúr don bhliain 2016).
Ag deireadh na bliana 2017, maidir le 1,318
gcarthanas a measadh a bheith cláraithe go
huathoibríoch sa bhliain 2014 faoi alt 40 den Acht,
ní raibh a sonraí comhlánaithe acu ar an gClár
Eagraíochtaí Carthanúla nó ní raibh tuarascáil bhliantúil
curtha ar fáil acu mar a cheanglaítear leis an dlí. Is
ionann é sin agus laghdú 56% ar an bhfigiúr don bhliain
2016.
Sa bhliain 2017, bhí 699 n-eagraíocht ann ar baineadh
a sonraí ón gClár Eagraíochtaí Carthanúla (méadú
122% ar an bhfigiúr don bhliain 2016).
Ní mór do gach carthanas iarratas a dhéanamh ar
a n-áireamh ar an gClár Eagraíochtaí Carthanúla,
beag beann ar a méid, ar a struchtúr dlíthiúil nó ar a
n-ioncam. Leagtar amach in alt 39 den Acht Carthanas
2009 an fhaisnéis a cheanglaítear ar eagraíochtaí a
thabhairt agus iad ag déanamh iarratas ar a n-áireamh
ar an gClár Eagraíochtaí Carthanúla.
Sa bhliain 2017, chuir an Rialálaí Carthanas 1,757
gcarthanas leis an gClár Eagraíochtaí Carthanúla. Is
méadú é sin ó 84 chlárú sa bhliain 2016 agus fágann
sé gurb ionann an t-iomlán agus 1,841 charthanas, nó
20% den Chlár Eagraíochtaí Carthanúla.
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Foirm dhlíthiúil Carthanas Cláraithe
Leagtar amach san Acht Carthanas 2009 na trí phríomhchineál foirme dlíthiúla
(figiúirí amhail an 31 Nollaig 2017):
Ginearálta

Cineál

Carthanais

% den
Iomlán

Corpraithe

Cuideachtaí

4,630

51.1%

Neamhchorpraithe

Cumann

1,495

16.5%

Bord Bainistíochta (Scoil)

1,593

17.6%

664

7.3%

3,752

41.4%

679

7.5%

9,061

100%

Eile
Fo-iomlán
Iontaobhas Carthanúil

Iontaobhas
Iomlán

A luaithe a bheidh a shonraí comhlánaithe aige ar an gClár Eagraíochtaí Carthanúla, ní mór
do charthanas tuarascáil bhliantúil a chomhdú laistigh de dheich mí ó dheireadh a bhliana
airgeadais.

Carthanais de réir Cuspóir Carthanúil
Leagtar catagóirí sonracha de chuspóirí carthanúla amach san
Acht Carthanas 2009.
✓ An bhochtaineacht nó cruatan eacnamaíoch a chosc nó a
mhaolú
✓ Oideachas a chur ar aghaidh
✓ Creideamh a chur ar aghaidh
✓ Aon chuspóir eile a théann chun tairbhe don phobal
Folaíonn ‘cuspóir ar bith eile a théann chun tairbhe don phobal’ cuspóirí sonracha, lena n-áirítear
iad siúd atá faoi mhíbhuntáiste a imeascadh; an tsláinte agus obair shaorálach a chur chun cinn;
leas an phobail agus forbairt pobail a chur ar aghaidh; cosaint agus inchothaitheacht chomhshaoil
a chur ar aghaidh; síth idir creidimh agus ciníocha a chur chun cinn; réiteach coinbhleachtaí a
chur ar aghaidh; leas ainmhithe a chur ar aghaidh; agus na healaíona a chur ar aghaidh. Is féidir
go mbeidh níos mó ná cuspóir carthanúil sonrach amháin ag carthanais agus is minic is amhlaidh
sin. Léirítear sa tábla ar an gcéad leathanach eile an miondealú ar charthanais de réir cuspóir
carthanúil.
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Cuspóir carthanúil de réir catagóire

19%
36%

35%

10%

oideachas a chur ar aghaidh
creideamh a chur ar aghaidh
cuspóir eile a théann chun tairbhe
don phobal an
bhochtaineacht nó cruatan
eacnamaíoch a mhaolú

Faisnéis airgeadais faoi
charthanais in Éirinn
Is é atá sa rannán ‘Carthanais de réir Ioncaim’ (féach
thíos) ná miondealú ar 5,986 thuarascáil bhliantúla do na
carthanais sin a bhfuil a sonraí comhlánaithe acu ar an
gClár Eagraíochtaí Carthanúla. Bhí 9,061 charthanas ann
ag deireadh na bliana 2017. Ní ar áireamh san fhigiúr sin
atá thart ar 3,075 cinn de na carthanais atá ar an gClár.
Díobh sin, níl ceangal ar 1,757 gcarthanas tuairisciú
toisc gur carthanais nuachláraithe iad. Comhdóidh siad
an chéad tuarascáil bhliantúil uathu sa bhliain 2018. Cé
go bhfuil oibleagáid dhlíthiúil orthu tuairisciú, níl a sonraí
comhlánaithe ar an gClár Eagraíochtaí Carthanúla ag an
1,3181 gcarthanas eile, rud nach mór a dhéanamh sular
féidir tuarascáil bhliantúil a chomhdú.
Sna tuarascálacha bliantúla do gheall le 6,000
carthanas cláraithe, tugtar faisnéis faoi ghníomhaíochtaí
na gcarthanas i dtréimhse ar leith, léirítear conas a
chuireann gach carthanas a gcuspóir carthanúil ar
aghaidh chun leas an phobail agus tugtar sonraí faoina
n-ioncam, faoina gcaiteachas agus faoin líon fostaithe atá
acu, faoi chineálacha tairbhithe agus faoin líon measta
tairbhithe sa tréimhse tuairiscithe.

An líon carthanas, leagtha amach de
réir na faisnéise ioncaim atá tugtha sa
tuarascáil bhliantúil uathu

52%

16%

32%
Suas go €10,000
€10,001 - €100,000
€100,000 +
1
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Ag deireadh na bliana 2017, bhí 622 charthanas ina n-ábhar d’imscrúdú ag na Coimisinéirí Ioncaim le haghaidh
a n-uimhir charthanais a bhaint díobh toisc nach raibh siad ag comhlíonadh na gceanglas a bhaineann le díolúine
charthanúil chánach a shealbhú. Maidir le carthanais atá ar an gClár Eagraíochtaí Carthanúla mar thoradh ar dhíolúine
faoi alt 207 nó alt 208 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997, agus uimhir charthanais ghaolmhar a bheith acu, fanfaidh
siad ar an gclár a fhad is a bheidh teideal den sórt sin acu (alt 40).
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Léirítear in anailís ar thuarascálacha bliantúla don bhliain
2017 gur dhearbhaigh 2,094 charthanas chláraithe gur
mhó a n-ioncam ná €250,000 sa bhliain 2017. Léirítear
sa chairt thíos an líon carthanas de réir banda ioncaim.

An Rialálaí Carthanas

Fuaireamar
30,098 gcinn de
theagmhálacha
agus de
cheisteanna
tosaigh.

Ioncam na gcarthanas >€250,000

13%
37%
27%

Ceisteanna Bainistíochta
Teagmhálacha

23%
> €5 mhilliún

Fuair an Rialálaí Carthanas 30,098 gcinn de
theagmhálacha agus de cheisteanna tosaigh ó charthanais,
ón bpobal, ó thairbhithe agus ó leas-sealbhóirí eile (ar
laghdú 2% é ar an bhfigiúr don bhliain 2016). Ba é an
teileafón an modh is coitianta cumarsáide go fóill, agus é
freagrach as 50% den teagmháil ar fad. Ba iad ríomhphost
(47%) agus an suíomh Gréasáin (3%) na príomhmhodhanna cumarsáide eile.

> €1 mhilliún
> €0.5 mhilliún
> €0.25 mhilliún

Carthanais de réir an lín fostaithe

3%

2%

50%

5%
8%
40%
47%

45%
0
1 - 19
20 - 49

Teileafón
Ríomhphost
Suíomh Gréasáin

50 - 249
250
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Iontaobhaithe Carthanais agus láthair gheografach
na gCarthanas
Is iad iontaobhaithe carthanais na daoine a bhfuil freagracht dhlíthiúil orthu as bainistiú carthanais. Cé gur
oibrithe deonacha iad, gabhann freagracht shuntasach leis an ról mar iontaobhaí carthanais. Bhí 51,219
n-iontaobhaí carthanais ann ar Chlár na nEagraíochtaí Carthanúla an 31 Nollaig 2017 - féach an léaráid thíos.

Connachta/Ulaidh
(Muineachán, Dún na nGall agus an Cabhán)

Láthair Eile
(TÉ/RA

CARTHANAIS

1,492

CARTHANAIS

47

IONTAOBHAITHE

6,850

IONTAOBHAITHE

630

Connachta/Ulaidh
Baile Átha Cliath
CARTHANAIS

An Mhumhain

Laighin

CARTHANAIS

1,842

2,478
IONTAOBHAITHE

13,893

IONTAOBHAITHE

9,528

Laighin

An Mhumhain

CARTHANAIS

1,518
IONTAOBHAITHE

7,377
CARTHANAIS

18

IONTAOBHAITHE

7,377

38,278

Scoileanna

1,684

12,941

Iomlán

9,061

51,219

2
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Comhlíonadh
agus Forfheidhmiú

531
MÉADÚ

ábhar imní a
fuarthas

66%

ar an mbliain

2016

29%
an céatadán d’ábhair
imní a bhain le

Rialú
Airgeadais agus
Trédhearcacht

44

an meánlíon
ábhar imní a
fuarthas gach mí
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Ábhair imní
Ceann de phríomhfheidhmeanna an Rialálaí Carthanas is ea faireachán a dhéanamh ar an dóigh a bhfuil
carthanais ag comhlíonadh fhorálacha na reachtaíochta carthanas, go háirithe an tAcht Carthanas 2009, agus
comhlíonadh na bhforálacha sin a chinntiú. Sa bhliain 2017, chuir an Rialálaí Carthanas feabhas ar a phróiseas
le haghaidh ábhair imní faoi charthanais a fháil ón bpobal. Áiríodh leis sin foirm ábhair imní ar líne a fhorbairt
chun cur leis an líne chabhrach thiomnaithe ábhar imní atá á soláthar aige. Tá ár mBeartas maidir le hÁbhair
Imní, atá ar fáil don phobal ar ár suíomh Gréasáin ag www.charitiesregulator.ie, mar bhonn agus thaca ag ár
bpróiseas ábhar imní.
Tar éis dúinn ábhar imní a fháil, scrúdaímid an fhaisnéis a tugadh dúinn, déanaimid measúnú riosca ar an
ábhar agus, má bhíonn údar ann le déanamh amhlaidh, iarraimid dearbhú/faisnéis ón gcarthanas nó ón
eagraíocht lena mbaineann. I gcás nach féidir leis an gcarthanas dearbhú a thabhairt dó, bainfidh an Rialálaí
leas as na cumhachtaí atá aige faoin Acht Carthanas 2009 chun faisnéis a éileamh, ordacháin a thabhairt,
smachtbhannaí a chur i bhfeidhm agus, nuair is gá, cigirí a cheapadh chun gnóthaí an charthanais a imscrúdú.
Sa bhliain 2017, fuair an rialálaí 531 ábhar imní aonair i ndáil le 351 eagraíocht. Is ionann an líon sin ábhar
imní aonair a fuarthas agus méadú 66% ar an líon ábhar imní a fuarthas sa bhliain 2016 (319).
Tábla 1 - Ábhair imní a fuarthas de réir bliana, 2014 go 2017
Ábhair imní aonair

De réir eagraíochta
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317

300
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212

200
100

16

0

72
11

2014

2015

2016
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Méadú sa líon ábhar imní a fuarthas sa mhí
Sa bhliain 2017, mhéadaigh an meánlíon ábhar imní a fuarthas sa mhí ó 36 cinn sa mhí sa chéad
sé mhí den bhliain go 53 cinn sa mhí sa dara sé mhí den bhliain. Is féidir an méadú sa líon ábhar
imní a fuarthas a fheiceáil i dTábla 2 thíos.
Tábla 2 - Ábhair imní aonair a fuarthas de réir míosa sa bhliain 2017
Ábhair imní aonair
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Catagóirí na n-ábhar imní a fuarthas
Ar aon dul leis an raon leathan eagraíochtaí,
cuspóirí carthanúla agus tairbhithe laistigh den
earnáil carthanas in Éirinn, tá an-éagsúlacht
ann sna cineálacha sonracha saincheisteanna a
chuirtear in iúl don Rialálaí.
Ba faoi roinnt catagóirí measartha leathan a
tháinig na cineálacha ábhar imní a cuireadh in
iúl don Rialálaí, áfach. Ba cheart a thabhairt faoi
deara freisin go bhféadfadh ábhar imní aonair
a fuarthas roinnt saincheisteanna difriúla a
catagóiríodh ar leithligh a tharraingt anuas.
De na hábhair imní a fuarthas sa bhliain 2017,
tharraing thart ar 75% saincheisteanna anuas
a bhain le rialú airgeadais agus trédhearcacht,
le dlisteanacht na heagraíochta agus le
saincheisteanna rialachais. Is féidir miondealú
iomlán a fheiceáil i dTábla 3 thíos:

Bhain 75% d’ábhair
imní a fuarthas sa
bhliain 2017 le rialú
airgeadais agus
trédhearcacht, le dlisteanacht
na heagraíochta agus
le saincheisteanna
rialachais.

Tábla 3 - Catagóirí Ábhar Imní 2017
Catagóir

%

Rialú Airgeadais agus Trédhearcacht

29%

Dlisteanacht an Charthanais

23%

Dea-Rialachas

23%

Dul i mbun Feachtas Polaitíochta

9%

*Ní hé an Rialálaí Carthanas príomhrialálaí an charthanais

7%

Tairbhe Phríobháideach

5%

Dochar do Thairbhithe

4%

* Bhain na hábhair imní sin a fuarthas le sáruithe líomhnaithe ar reachtaíocht a thagann go príomha faoi
shainchúram rialálaithe eile agus/nó comhlachtaí forfheidhmithe eile (e.g. leas ainmhithe, gadaíocht agus calaois,
caidreamh san áit oibre, etc.).
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Mar thoradh ar a phróisis fheabhsaithe agus ar infheistíocht in oiliúint agus forbairt na foirne san
aonad comhlíonta, dhéileáil an t-aonad le 461 ábhar imní sa bhliain 2017. B’ionann é sin agus
méadú 257% ar an líon (129) ar dhéileálamar leo sa bhliain 2016. Amhail an 31 Nollaig 2017,
b’oscailte a bhí 328 n-ábhar imní i ndáil le 187 n-eagraíocht.
Catagóir

2017

2016

Difríocht mar %

An líon ábhar imní a fuarthas

531

319

Méadú 66%

An líon ábhar imní a dúnadh

461

129

Méadú 257%

An líon ábhar imní a bhí oscailte ag deireadh na bliana
de réir ábhar imní aonair

328

287

Méadú 14%

de réir eagraíochta

187

199

Laghdú 6%
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Gníomhartha Suntasacha sa
bhliain 2017
Athbhreithnithe Téamacha

D’fhoilsigh an Rialálaí Carthanas dhá thuarascáil théamacha sa
bhliain 2017:
✓ Athbhreithniú ar charthanais chláraithe a bhfuil scaireanna
acu i gcuideachtaí alt 110 ar iontaobhas
✓ Athbhreithniú ar rátaí comhlíonta na gceanglas tuairiscithe
bhliantúil i measc carthanais chláraithe 2016
1. ‘Athbhreithniú ar charthanais
chláraithe a bhfuil scaireanna acu i
gcuideachtaí alt 110 ar iontaobhas’

2. ‘Athbhreithniú ar rátaí comhlíonta
na gceanglas tuairiscithe bhliantúil i
measc carthanais chláraithe 2016’

I mí Aibreáin 2017, d’fhoilsigh an Rialálaí Carthanas
an t-athbhreithniú uaidh ar na Carthanais ar a Chlár
Eagraíochtaí Carthanúla a bhfuil scaireanna acu i
meáin shainchuspóireacha ar iontaobhas a bunaíodh
chun críocha alt 110 den Acht Comhdhlúite Cánacha,
1997.

I mí Dheireadh Fómhair 2017, d’fhoilsigh an Rialálaí
Carthanas a ‘Athbhreithniú ar rátaí comhlíonta na
gceanglas tuairiscithe bhliantúil i measc carthanais
chláraithe 2016’.

Ba é cuspóir an athbhreithnithe a chinneadh cén
cur chuige rialála ba cheart a ghlacadh i leith na
n-eagraíochtaí sin agus a chinneadh cé acu a
thagann nó nach dtagann na heagraíochtaí faoi
shainchúram an Achta Carthanas 2009.
Ba iad na príomhthorthaí ar an athbhreithniú
gur aithin an Rialálaí Carthanas go bhféadfaidh
carthanais chláraithe infheistíochtaí a dhéanamh
agus scaireanna a shealbhú chun toradh a bhaint
amach ar mhaithe le haidhmeanna an charthanais.
Ba é tuairim an Rialálaí Carthanas, áfach, nár cheart
sealbhú scaireanna a bheith ar an bpríomhchuspóir
atá ag carthanas ná ar an bpríomhchúis le carthanas
a bheith ann.
Eagraíochtaí atá ag iarraidh clárú a fháil nó a
choimeád, ní mór dóibh an Rialálaí a shásamh gurb
iad cuspóirí carthanúla na haon chuspóirí amháin atá
acu.
Tá an tuarascáil iomlán ar fáil ar
www.charitiesregulator.ie

Ba é príomhfhionnachtain an athbhreithnithe gur
chuir 86% de charthanais a dtuairisceán bliantúil
don bhliain 2016 isteach (chomhdaigh 42% díobh
é in am, chomhdaigh 30% díobh é laistigh de thrí
mhí tar éis an spriocdháta comhdúcháin agus
chomhdaigh an chuid eile é níos mó ná trí mhí tar éis
an spriocdháta). Ba é 751 tuairisceán an líon iomlán
tuairisceán bliantúil nach bhfuil curtha isteach go fóill
don bhliain 2016. Is ionann é sin agus 14% den líon
iomlán tuairisceán bliantúil a bhí le cur isteach sa
tréimhse sin.
Cé gur fháiltigh an Rialálaí Carthanas roimh an
gcéatadán ard (86%) de charthanais chláraithe a
chuir an próiseas clárúcháin i gcrích agus a chuir
tuarascáil bhliantúil faoi bhráid an Rialálaí Carthanas,
ba mhaith leis a mheabhrú d’iontaobhaithe
carthanais gur cion faoi alt 52(8) den Acht Carthanas
2009 é mainneachtain tuairisceán bliantúil a chur
faoi bhráid an Rialálaí. Príomhfheidhm de chuid an
Rialálaí Carthanas is ea faireachán a dhéanamh ar
chomhlíonadh an Achta agus déanfaidh sé bearta cuí
chun a chinntiú go gcloífear le ceanglais an Achta.
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Fógraí chun an tEolas is Deireanaí
a Thabhairt don Phobal
‘Siopaí carthanais neamhchláraithe’
Ba é cuspóir an fhógra, a eisíodh i mí Mheán
Fómhair, an t-eolas is deireanaí a thabhairt don
phobal faoinár n-obair comhlíonta i dtaca le
‘siopaí carthanais neamhchláraithe’.
Luadh san fhógra gur ionchúisíodh úinéir siopa
amháin, gur scoir trí shiopa den trádáil agus
nach dtugann seacht siopa ‘siopa carthanais’
orthu a thuilleadh tar éis idirghabhálacha an
Rialálaí Carthanas ón mbliain 2016 i leith.
Foilsíodh san fhógra freisin sonraí na
n-eagraíochtaí a bhí faoi réir na gníomhaíochta
rialála thuas.

Bailiúcháin ó theach go teach
Ba é cuspóir an fhógra, a eisíodh i mí na
Nollag, a chur in iúl do dhaoine den phobal
gur cheart dóibh Clár na nEagraíochtaí
Carthanúla a sheiceáil dá mba mhaith leo
earraí agus míreanna nach bhfuil siad ag
iarraidh a choinneáil a thuilleadh a dheonú do
charthanas chun go mbeadh siad deimhin de
gur do charthanais chláraithe a thabharfar na
nithe a dheonaíonn siad.

Léiríodh san fhógra freisin na samplaí de lipéid
i ndáil le bailiú éadaí ag eagraíochtaí nach
carthanais chláraithe iad agus ar tharraing daoine
den phobal aird an Rialálaí Carthanas orthu.

Ábhair imní a bhaineann le díol talún
carthanais
Bhíodh ról ag Coimisinéirí na dTabhartas agus
na dTiomnachtaí Carthanúla d’Éirinn i dtalamh
carthanais a dhiúscairt trí dhíol talún a cheadú
i gcúinsí áirithe. Is é atá i gceist le diúscairt
ná talamh carthanais a dhíol, a mhorgáistiú, a
mhalartú, a aistriú nó a ghéilleadh. Aistríodh
an fheidhm sin chuig an Rialálaí Carthanas ar
dhíscaoileadh Choimisinéirí na dTabhartas agus
na dTiomnachtaí Carthanúla faoin Acht Carthanas
2009. Is é an Coiste Seirbhísí Carthanais a
chomhlíonann í.
Tar éis di roinnt ábhair imní a fháil faoi dhíolacháin
talún carthanais, shainaithin an rannóg
comhlíonta go raibh gá ann le méid ról an Rialálaí
Carthanas a shoiléiriú i leith na ndíolachán sin.
D’fhorbair an rannóg comhlíonta nóta ar an ábhar
i gcomhar leis an gCoiste Seirbhísí Carthanais
agus foilsíodh an doiciméad ar a shuíomh
Gréasáin i mí na Nollag 2017.

Treoir a eisíodh
Ceann amháin de phríomhfheidhmeanna an
Rialálaí Carthanas is ea comhlíonadh a ndualgas
ag iontaobhaithe carthanais a chur chun cinn i
rialú agus bainistiú iontaobhas carthanúil agus
carthanas.
Sa bhliain 2017, rinneamar ár gcéad sraith de
threoirdhoiciméid treorach a fhorbairt agus a
fhoilsiú:
Luadh san fhógra go bhfuair an Rialálaí
Carthanas 30 tuairisc ón bpobal sa bhliain
2017. Cuireadh imní in iúl iontu faoi dhaoine
agus/nó eagraíochtaí a bhí ag dul ó theach
go teach chun éadaí agus earraí eile nach
rabhthas ag iarraidh a choinneáil a thuilleadh
a bhailiú agus faoi cé acu ab amhlaidh gur
charthanais chláraithe iad nó nárbh amhlaidh.
24
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‘Treoirlínte do Charthanais maidir le Rialuithe
Inmheánacha Airgeadais’

Cumhachtaí Chuid 4 – Eagraíochtaí
Carthanúla a Chosaint



‘Treoir d’Iontaobhaithe Carthanais’



‘Treoirlínte d’Eagraíochtaí Carthanúla
maidir le Cruinniú Airgid ón bPobal’

Achtaíodh Cuid 4 den Acht Carthanas 2009
i mí Mheán Fómhair 2016 agus tugtar
léi cumhachtaí imscrúdaitheacha agus
cosantacha don Rialálaí. Áirítear leis na
cumhachtaí sin an cumas chun smachtbhannaí
a fhorchur i gcás go sáróidh carthanas
oibleagáidí áirithe amhail an ceanglas chun
cuntais chuí a choimeád nó tuarascáil
bhliantúil a chur isteach. Rud eile de, tugtar
an t-údarás don Rialálaí Carthanas leis cigirí
a cheapadh chun imscrúduithe reachtúla a
dhéanamh ar ghnóthaí carthanas.
Bhain an Rialálaí Carthanas leas as na
cumhachtaí sin sna cásanna seo a leanas sa
bhliain 2017:

Tá na treoirdhoiciméid uile ar fáil lena n-íoslódáil.
www.charitiesregulator.ie

Ríomhfhoghlaim
Sa Cheathrú Ráithe den bhliain 2017, d’fhorbair
an Rialálaí Carthanas a uirlis ríomhfhoghlama.
Ba é ‘Treoir d’Iontaobhaithe Carthanais’ an
chéad mhodúl a cuireadh leis an ardán. Leis an
modúl sin, soláthraítear treoir d’iontaobhaithe
carthanais maidir leis na dualgais ghinearálta agus
na hoibleagáidí ginearálta atá orthu agus maidir
leis na dualgais atá orthu faoin Acht Carthanas
2009. Soláthraítear an fhoghlaim trí chásanna
idirghníomhacha agus trí thrialacha eolais. Tar éis
do bhaill foirne den Rialálaí Carthanas agus do
leas-sealbhóirí roghnaithe ón Earnáil Carthanas
é a thástáil go dian, seoladh an modúl le linn
Sheachtain na nIontaobhaithe Carthanais 2017
(13-17 Samhain).
Féach https://trusteelearning.ie/



foilsíodh tuarascáil na gcigirí ar Ataxia
Ireland CLG agus cuireadh tús le dhá
imscrúdú reachtúla eile;



eisíodh smachtbhannaí idirmheánacha i
leith mainneachtain leabhair chuntais chuí
a choimeád;



eisíodh orduithe d’iontaobhaithe carthanais
faisnéis a sholáthar don Rialálaí; agus



cuireadh ceangal ar iontaobhaithe
carthanais agus ar dhaoine eile freastal ar
agallamh.

An Tascfhórsa um Ghníomhaíocht
Airgeadais
An Tascfhórsa um Ghníomhaíocht Airgeadais,
a oibríonn ar son sciúradh airgid, maoiniú
na sceimhlitheoireachta agus bagairtí eile
ar shláine airgeadais an chórais airgeadais
idirnáisiúnta a chomhrac, d’fhoilsigh sé an
Tuarascáil Meastóireachta Frithpháirtí ar Éirinn
uaidh i mí Mheán Fómhair. Ag teacht sna sála
ar an tuarascáil, chomhaontaigh an Rialálaí
Carthanas sraith gníomhartha chun measúnú
riosca agus faireachán a dhéanamh ar earnáil
carthanas na hÉireann i dtaca le maoiniú na
sceimhlitheoireachta.
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Ar dháta a bhunaithe, ghlac an Rialálaí na róil
agus na feidhmeanna a chuir Coimisinéirí na
dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla i
gcrích roimhe sin. Cuid den Stiúrthóireacht Rialála
is ea an fhoireann seirbhísí carthanais, a bhfuil an
comhairleoir dlí um rialáil agus seirbhísí carthanais
i gceannas uirthi. Ar na freagrachtaí atá uirthi tá
próiseáil a dhéanamh ar iarrataí ó charthanais agus
óna gcomhairleoirí dlí faoi na hAchtanna Carthanas,
1961 agus 1973, agus tacaíocht a thabhairt don
Rialálaí Carthanas i leith feidhmeanna eile a chuir
na Coimisinéirí i gcrích roimhe sin.





Féadfaidh an Rialálaí Carthanas diúscairt
tailte atá á sealbhú thar ceann iontaobhais
charthanúla a údarú i gcás nach bhfuil cumhacht
den sórt sin ag na hiontaobhaithe carthanais ar
shlí eile.


Iontaobhaithe nua a cheapadh
Ar iarratas ó iontaobhaí (nó ó aon duine eile ag
a bhfuil leas) trí dhearbhú reachtúil a thabhairt,
féadfaidh an Rialálaí Carthanas iontaobhaí nó
iontaobhaithe nua a cheapadh, ar iarratas a
fháil agus i gcás nach ann d’aon iontaobhaithe
ar marthain de chuid iontaobhas carthanúil nó i
gcás nach féidir ionadaí pearsanta an iontaobhaí
deiridh atá ar marthain a aimsiú ann.



Scéimeanna Cy-Près a cheapadh lena gcuirtear
maoin carthanais i bhfeidhm
Tá an chumhacht ag an Rialálaí Carthanas
scéimeanna Cy-Près lena gcuirtear maoin
carthanais i bhfeidhm a shocrú (is é sin, Scéim
a bheidh chomh gar agus is féidir do rún an
deontóra bhunaidh), i gcás gur theip ar na
cuspóirí bunaidh nó nach féidir iad a chur chun
feidhme ann.



Teacht ar chomhréiteach i leith éilimh ó
charthanais nó ina aghaidh
Ar iarratas ó iontaobhaithe, féadfaidh an Rialálaí
Carthanas comhréiteach a cheadú i leith éilimh ó
charthanas nó ina aghaidh.

Orduithe dílseacháin a dhéanamh i ndáil le
léasanna
Féadfaidh an Rialálaí Carthanas orduithe
dílseacháin a dhéanamh lena scaoiltear maoin
carthanais ó fheidhmiú cúnant dochraideach i
léasanna arna ndéanamh de bhun an Leases for
Schools (Ireland) Act, 1881, agus léasanna eile
chun críocha carthanúla i gcás nach eol cé atá i
dteideal leas an léasóra nó i gcás nach féidir an
duine sin a aimsiú.

Áirítear na nithe seo a leanas leis na hiarrataí a
bpróiseálann an fhoireann seirbhísí carthanais iad:
Diúscairt tailte atá á sealbhú thar ceann
iontaobhais charthanúla a údarú

Comhairle a chur ar iontaobhaithe carthanais
nuair a bhíonn deacracht acu iontaobhas
carthanúil a riar
Féadfaidh an Rialálaí Carthanas comhairle
a chur ar iontaobhaithe carthanais a bhfuil
deacracht acu iontaobhas carthanúil a riar nó
ar sheiceadóirí uachta a bhfuil deacracht acu
réadtiomnú carthanúil nó tiomnacht charthanúil
a riar.

Tacaíonn an fhoireann seirbhísí carthanais le hobair
an Choiste Seirbhísí Carthanais, a chomhlíonann
feidhmeanna tábhachtacha maidir le cuspóirí
carthanúla agus gníomhaíochtaí carthanúla in Éirinn
a chosaint.



An Rialálaí Carthanas



Scrúdú a dhéanamh ar fhoirmeacha a
fhaightear ón Oifig Probháide
Déanann an Rialálaí Carthanas scrúdú ar
fhoirmeacha achoimre a fhaightear ón Oifig
Probháide, a sholáthraíonn sonraí faoi gach
tiomnacht charthanúil, chun a dhéanamh
amach cé acu a fuarthas fáltais le haghaidh na
dtiomnachtaí sin nó nach bhfuarthas.

Bhreithnigh an Coiste Seirbhísí Carthanais 327
n-ábhar sa bhliain 2017. Is ionann é sin agus méadú
de thart ar 38% ar an líon ábhar a breithníodh sa
bhliain 2016. Is féidir na hábhair ar déileáladh leo
sa bhliain 2017 a mhiondealú mar seo a leanas:
Cineál Ábhair

An líon ábhar
ar déileáladh
leo sa bhliain
2017

Iarratais nach gnáthiarratais iad
(ábhair ilghnéitheacha, e.g. cásanna
ina n-iarrtar tuairim nó comhairle
ón Rialálaí Carthanas; iarratais
Cy-Près)

107

Dlíthíocht

14

Gnáthiarratais - diúscairtí maoine
(e.g. morgáistí, díolacháin, aistrithe,
léasanna a cheadú)

136

Iontaobhaithe nua a cheapadh

51

Míreanna foirmiúla (doiciméid lena
séalú)

19
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Bhreithnigh an
Coiste Seirbhísí
Carthanais 327
n-ábhar sa bhliain
2017.

Seirbhísí Dlí
Cuid den Stiúrthóireacht Rialála is ea an
fhoireann seirbhísí dlí. Soláthraíonn sí
tacaíocht dlí ar fud na heagraíochta.
Sa bhliain 2017, sholáthair an fhoireann
seirbhísí dlí comhairle dlí ar shaincheisteanna
laethúla rialála mar aon le comhairle shonrach
maidir le roinnt tionscadal agus roinnt ábhair
eile ghnóthaí corparáideacha. Mar gheall ar
an ualach oibre méadaitheach, leathnaíodh
an fhoireann i mí Mheán Fómhair 2017 nuair
a earcaíodh comhairleoir dlí um ghnóthaí
corparáideacha.

An Comhchiste
Infheistíochta
Tá freagracht ar an Rialálaí Carthanas as
maoirseacht a dhéanamh ar Chomhchiste
Infheistíochta atá á bhainistiú ag Davy Asset
Management Ltd. Bhí luach de thart ar €37
milliún ar an gComhchiste ag an 31 Nollaig
2017.
Chuir Coimisinéirí na dTabhartas agus
na dTiomnachtaí Carthanúla d'Éirinn an
Comhchiste Infheistíochta (“Ciste”) ar bun i
mí Aibreáin 1985 trí bhíthin Scéim faoi alt 46
den Acht Carthanas, 1961. De bhua alt 82
den Acht Carthanas 2009, ba chuig an Rialálaí
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Carthanas a aistríodh na feidhmeanna go léir
a bhí dílsithe do Choimisinéirí na dTabhartas
agus na dTiomnachtaí Carthanúla d’Éirinn
roimhe sin.
Tá thart ar 340 infheisteoir ann sa Chiste faoi
láthair. Is iad na hinfheisteoirí sa Chiste ná
carthanais a bhfuil díolúine bhailí charthanúil
chánach acu ó na Coimisinéirí Ioncaim nó
iontaobhais charthanúla eile a ligeann na
Coimisinéirí isteach ann faoina rogha féin.
Níltear ag ligean aon charthanas breise isteach
sa Chiste i láthair na huaire.
Tá scéim athinfheistíochta díbhinne i bhfeidhm
lena dtugtar rogha do shealbhóirí aonaid
ioncam díbhinne a fháil mar airgead tirim
dhá uair sa bhliain nó é a athinfheistiú ar ais
sa Chiste. Má chinntear é a athinfheistiú sa
Chiste, beidh méadú comhfhreagrach ann ar
an líon aonad breise a bheidh ann ag deireadh
mhí an Mheithimh nó ag deireadh mhí na
Nollag. Déantar infheistíocht trí aonaid a
cheannach, bunaithe ar phraghsanna aonaid
a shocraítear ag an 30 Meitheamh agus ag an
31 Nollaig nó ag aon am is cuí leis an Rialálaí
Carthanas.
I mí Dheireadh Fómhair 2017, chuaigh an
Rialálaí Carthanas chun an mhargaidh le
haghaidh Athbhreithniú Straitéiseach a
dhéanamh ar an gCiste. Ba i mí na Nollag
2017 a rinneadh an t-athbhreithniú sin.
Bainfidh an Rialálaí Carthanas leas as agus é
ag déanamh cinntí ar bhainistíocht an Chiste
sa todhchaí.

Tá thart ar 340
infheisteoir ann
sa Chomhchiste
Infheistíochta faoi
láthair.
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Cumarsáid agus
Caidreamh le
Leas-sealbhóirí

100,000
cuairteoir ar ár
suíomh Gréasáin

Bailíodh na tuairimí ó
gheall le

1,200
duine le haghaidh
comhairliúchán ar
rialachas carthanas

Eagraíodh an
chéad

Seachtain
Iontaobhaithe
Carthanais
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Ceann amháin de chuspóirí straitéiseacha an Rialálaí Carthanas is ea caidreamh
agus cumarsáid éifeachtach a dhéanamh le gach leas-sealbhóir chun tacú leis an
ról rialála atá aige.
Ba ar roinnt bealaí a rinne an fhoireann
um Chumarsáid agus Caidreamh le Leassealbhóirí dul chun cinn sa bhliain 2017 ar an
gcuspóir sin a bhaint amach. Áiríodh leo sin
gníomhaíocht mhéadaithe sna meáin, méadú
suntasach ar an teagmháil leis an bpobal trínár
suíomh Gréasáin agus trínár gcainéil mheán
sóisialta, próiseas comhairliúcháin náisiúnta,
deiseanna caidrimh nua amhail Seachtain
na nIontaobhaithe Carthanais, agus líon
méadaithe foilseachán a sholáthar agus a chur
chun cinn.

Na Meáin
D’fhoilsigh an Rialálaí Carthanas 25
phreaseisiúint sa bhliain. Fuair sé clúdach
náisiúnta sna meáin chraolacháin agus sna
meáin chló ar an gcéad ionchúiseamh dá chuid
i mí Feabhra, ar fhoilsiú na Chéad Tuarascála
Cigirí uaidh i mí Iúil, ar fhoilsiú a bhfógraí
faisnéise don phobal faoi shiopaí carthanais,
agus ar sheoladh na treorach uaidh maidir le
cruinniú airgid.
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An suíomh Gréasáin agus na meáin
shóisialta
Uirlis chumarsáide ríthábhachtach go fóill
is ea ár suíomh Gréasáin. Sa bhliain 2017,
d’úsáid 100,761 duine an suíomh Gréasáin
(arb ionann é agus méadú 80% ar na figiúirí
anailísíochta don bhliain 2016). Thug na
húsáideoirí sin 194,483 chuairt san iomlán
(+65%) agus d’amharc siad ar 763,404
leathanach (+46%). Tráth dheireadh na bliana,
bhí an-dul chun cinn déanta ar an obair ar
shuíomh Gréasáin nua a fhorbairt atá níos
áisiúla don úsáideoir. Tá an suíomh Gréasáin
nua le seoladh sa bhliain 2018.
Bhí ról níos mó le linn na bliana ag ár n-ardáin
mheán sóisialta freisin.
Ghnóthaigh ár gcuntas ar Twitter 623 leantóir
nua (méadú 62% ar an mbliain 2016), rud a
d’fhág gurb ionann an t-iomlán agus 1,622
leantóir. D’fhoilsíomar 359 tvuít, a ghin
578,000 taispeáint.
Sheol an Rialálaí Carthanas leathanach gnó ar
LinkedIn i mí an Mheithimh. Bhí 586 leantóir
aige faoi dheireadh na bliana. Fuair an 62
phostáil a foilsíodh 241,000 taispeáint.
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Seoladh na dtreoirlínte maidir le cruinniú airgid
agus na tuarascála ón bpainéal comhairleach

Tugann John Farrelly, an
Príomhfheidhmeannach, aitheasc
don lucht féachana ag seoladh an dá
dhoiciméad i mí Mheán Fómhair 2017.

Patrick Hopkins, Cathaoirleach an
Rialálaí Carthanas, agus é ag labhairt
ag an ócáid.

Tugann John Farrelly, an
Príomhfheidhmeannach, breac-chuntas
ar na príomhghnéithe de na treoirlínte.

Ann FitzGerald, Cathaoirleach an
Phainéil Chomhairligh, agus í ag
labhairt ag seoladh na tuarascála.

Patrick Hopkins, Cathaoirleach an Rialálaí
Carthanas, i dteannta Michael Ring, an
tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail.

An tAire Michael Ring, agus é ag seoladh
na tuarascála ón bpainéal agus na
dtreoirdhoiciméad go hoifigiúil.
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Foilseacháin
Rinne an fhoireann sraith treoirdhoiciméad, fógraí
faisnéise poiblí agus tuarascálacha a fhoilsiú
agus a phoibliú le linn na bliana. Foilsíodh trí
threoirdhoiciméad d’iontaobhaithe carthanais.
Ba iad sin:


‘Treoirlínte do Charthanais maidir le Rialuithe
Inmheánacha Airgeadais’ (i mí Iúil)



‘Treoir d’Iontaobhaithe Carthanais’ (i mí Iúil)



‘Treoirlínte d’Eagraíochtaí Carthanúla maidir le
Cruinniú Airgid ón bPobal’ (i mí Mheán Fómhair).

Rinneadh an tuarascáil bhliantúil a tháirgeadh agus
a fhoilsiú i mí Iúil. Ba i mí Iúil freisin a foilsíodh an
chéad tuarascáil ó Chigirí an Rialálaí Carthanas, ba
é sin, ‘Tuarascáil na gCigirí - Ataxia Ireland CLG’.
Rinne Michael Ring, an tAire Forbartha Tuaithe agus
Pobail, an ‘Tuarascáil ón bPainéal Comhairleach ar
Chruinniú Airgid Carthanúil’ a sheoladh i mí Mheán
Fómhair. Foilsíodh athbhreithnithe téamacha
ar charthanais a bhfuil scaireanna acu i meáin
shainchuspóireacha ar iontaobhas (i mí Aibreáin)
agus ar rátaí comhlíonta na gceanglas tuairiscithe
bhliantúil (i mí Lúnasa). Poiblíodh fógraí chun
an t-eolas is deireanaí a thabhairt don phobal ar
shiopaí carthanais (i mí Mheán Fómhair) agus ar
bhailiúcháin éadaigh tí (i mí na Nollag) freisin.

An Painéal Comhairleach ar
Rialachas Carthanas
I mí an Mhárta 2017, chuir an Rialálaí
Carthanas Painéal Comhairleach ar Rialachas
Carthanas ar bun de réir alt 36 den Acht
Carthanas 2009. Tá an Rialálaí Carthanas ag
déanamh breithniú ar chur chuige rialála a
chur i bhfeidhm lena gcinntítear go ndéantar
dea-rialú agus dea-bhainistiú ar charthanais
Éireannacha chláraithe.
Bhí an Rialálaí Carthanas den tuairim gurbh é
an bealach is fearr chun a chinntiú go gcuirfí
creat comhréireach cuí a i bhfeidhm in Éirinn
chun dea-rialachas carthanas a éascú ná
leas a bhaint as na tuairimí agus na moltaí
ó phainéal comhairleach daoine a bhfuil
saineolas cuí acu ar rialachas, ar an dlí, ar
mhaoiniú agus ar riar carthanas.
De réir théarmaí tagartha an phainéil,
ceanglaíodh air breithniú a dhéanamh ar na
nithe seo a leanas:


An chumhacht atá ag an Aire chun
rialacháin i ndáil le Rialachas Eagraíochtaí
Carthanúla a dhéanamh de bhun alt 4 den
Acht Carthanas 2009;

Thionóil an Painéal Comhairleach ar Rialachas Carthanas an chéad chruinniú dá chuid an 30 Márta
2017: An Ró Tosaigh (ó chlé go deas): Claire O’Hare, Sarah Mongey (rúnaí don phainéal), Senan Turnbull
(Cathaoirleach), an Dr Nicolas Marcoux (taighdeoir don phainéal) agus John Laffan.
An Ró Cúil (ó chlé go deas): Stephanie Manahan, James Kavanagh, Ivan Cooper, an tOllamh Niamh Brennan,
Lucy Masterson, an tOllamh Oonagh Breen, John Farrelly, Patricia Cronin agus Teresa McColgan.
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Na bealaí inar féidir leis an Rialálaí Carthanas
feabhas ar riaradh, bainistiú agus rialachas
eagraíochtaí carthanúla a spreagadh agus a
éascú trí fhaisnéis nó comhairle a sholáthar,
lena n-áirítear go háirithe ar mhodh treoirlínte,
cód cleachtais agus raon doiciméad
eiseamláireach a eisiúint (nó, de réir mar is cuí
leis, a cheadú) a mheasann an painéal a bheith
ábhartha le linn dó a chuid oibre a chur i gcrích;
Na bealaí inar féidir leis an Rialálaí Carthanas
comhlíonadh a ndualgas ag iontaobhaithe
carthanas a chur chun cinn i stiúradh, rialú
agus bainistiú iontaobhas carthanúil agus
eagraíochtaí carthanúla.

Tháinig an painéal le chéile seacht n-uaire sa
bhliain 2017 chun na nithe sin a phlé.
Bhí an painéal comhdhéanta de na comhaltaí seo a
leanas:


Senan Turnbull, Cathaoirleach, iarchomhalta
den Údarás Rialála Carthanas



Professor Oonagh Breen, Scoil Dlí
Sutherland, UCD



Professor Niamh Brennan, Coláiste Gnó UCD



Ivan Cooper, Stiúrthóir Beartais Phoiblí, The
Wheel



Patricia Cronin, Comhalta den Údarás Rialála
Carthanas



John Farrelly, Príomhfheidhmeannach, an
Rialálaí Carthanas



James Kavanagh, Cathaoirleach, Cumann
Rialachais Chorparáidigh na hÉireann



John Laffan, Príomhoifigeach, an tAonad
Rialachais Shibhialta, an Roinn Dlí agus Cirt
agus Comhionannais



Stephanie Manahan,
Príomhfheidhmeannach, an Clinic Lárnach
Íocshláinteach



Lucy Masterson, Príomhfheidhmeannach,
Institiúid Carthanas Éireann



Teresa McColgan, Comhpháirtí Cánach, PwC



Claire O’Hare, Bainisteoir Forbartha Beartais,
Coimisiún Carthanas Thuaisceart Éireann

An Rialálaí Carthanas

Táthar ag súil leis go dtabharfaidh an
painéal an tuarascáil uaidh chuig an Údarás
Rialála Carthanas i gcrích sa bhliain 2018.
Mar chuid d’obair an Phainéil Chomhairligh
ar Rialachas, tugadh faoi phróiseas
comhairliúcháin náisiúnta thar thréimhse
cúig seachtaine ón 1 Samhain go dtí
an 6 Nollaig. Ghlac 1,193 dhuine de
dhaoine aonair agus/nó d’ionadaithe ó
eagraíochtaí san iomlán páirt sa phróiseas
agus chuir siad a gcuid tuairimí in iúl ar
roinnt saincheisteanna tábhachtacha ar
shainaithin an painéal iad.
Mar chuid den phróiseas, ullmhaíodh
ceistneoir ar líne, reáchtáladh trí chruinniú
phoiblí (i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh
agus i nGaillimh) agus dhá fhócasghrúpa le
carthanais (ceann amháin d’eagraíochtaí
beaga agus an ceann eile do charthanais
mheánmhéide) agus glacadh le
haighneachtaí i scríbhinn.
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Cruinnithe Caidrimh le Leas-Sealbhóirí

Nollaig Lonergan agus Katie Sheehan
ó Iontaobhas Forbartha Ospidéil an
Iarthair Láir ag an imeacht a reáchtáladh
i Luimneach an 13 Samhain mar chuid
de Sheachtain na nIontaobhaithe
Carthanais.

An tSiúr Colette, Jennifer Carpenter,
Michael Coughlan agus an tSiúr Gabriel
ag an gcruinniú Comhairliúcháin
Rialachais a reáchtáladh i nGaillimh an
6 Samhain.

David Olayinka, Mirella Ejiugwo
agus Bayagbon Ogheneovo, agus iad
ag freastal ar an gComhairliúchán
Rialachais i nGaillimh an 6 Samhain.

Eamon Timmins, Ceann Cumarsáide ag an
Rialálaí Carthanas, in éineacht le Caroline
O’Connor (Halla Paróiste Thobar Pártnáin)
agus Celestine Farrissey (Seirbhísí SciathThithíochta na Rátha) ag an gcruinniú
Comhairliúcháin Rialachais a reáchtáladh i
gCorcaigh an 1 Samhain.

May Casey agus Brenda
Ainsworth (Músaem Thomáis
Mhic Dhonnchadha, Cloch
Shiurdáin) ag an gcruinniú a
reáchtáladh i Luimneach an
13 Samhain mar chuid de
Sheachtain na nIontaobhaithe
Carthanais.
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Iontaobhaithe carthanais
(ó chlé) Fergus Finlay (Club
Sóisialta Lakers), Tanya
Ward (Athchóiriú MeabhairShláinte) agus Declan Duggan
(Cros Ghorm na hÉireann)
le linn na díospóireachta
painéil ag an imeacht a
reáchtáladh i mBaile Átha
Cliath an 15 Samhain mar
chuid de Sheachtain na
nIontaobhaithe Carthanais.

Seachtain na nIontaobhaithe
Carthanais 2017
Reáchtáil an Rialálaí Carthanas an chéad Seachtain
Iontaobhaithe Carthanais riamh ón 13 go dtí an 17
Samhain. In éineacht le coiste stiúrtha (a chuimsigh
The Wheel, Institiúid Carthanas Éireann, Ionad
Carmichael, Dóchas, Obair Dheonach Éireann, agus
Boardmatch), d’eagraigh an Rialálaí sraith imeachtaí
ar feadh tréimhse seachtaine.
Ba iad seo a leanas aidhmeanna na seachtaine:


iontaobhaithe carthanais a cheiliúradh agus
buíochas a ghabháil leo as an ról ríthábhachtach
a imríonn siad maidir le carthanais na hÉireann
a rialú agus a stiúradh;



béim a leagan ar a thábhachtaí atá dea-rialachas
ar na boird agus aird a tharraingt ar an ngá atá le
grinneolas a bheith ann ar róil agus freagrachtaí
iontaobhaithe carthanais, le hoideachas a chur
orthu agus le iad a uas-sciliú;



béim a leagan ar an ngá atá le hiontaobhaithe
carthanais nua agus aird a tharraingt ar na
bealaí inar féidir iad a chur i dteagmháil le
carthanais a dteastaíonn iontaobhaithe uathu.

D’eagraigh an Rialálaí Carthanas cruinnithe poiblí
i Luimneach agus i mBaile Átha Cliath mar chuid
den tseachtain. Le linn na gcruinnithe sin, tugadh
cur i láthair ar an uirlis ríomhfhoghlama nua ón
Rialálaí Carthanas le haghaidh iontaobhaithe
carthanais agus tionóladh díospóireachtaí painéil
le hiontaobhaithe carthanais atá lonnaithe sa
cheantar áitiúil. Reáchtáil an Rialálaí Carthanas
feachtas náisiúnta fógraíochta raidió chun tacú leis
an imeacht freisin.

Cruinniú leis an Oireachtas
Thionóil an Rialálaí Carthanas an chéad chruinniú
faisnéise poiblí dá chuid do chomhaltaí den Oireachtas
i dTeach Laighean an 27 Meán Fómhair, agus é mar
aidhm leis tuiscint agus feasacht a mhéadú ina measc ar
an obair a dhéanann an Rialálaí Carthanas. D’fhreastail
19 nduine de chomhaltaí den Oireachtas agus dá
n-ionadaithe ar an gcruinniú. Fuarthas dea-chomhoibriú ó
na hionadaithe poiblí le linn an chruinnithe agus cuireadh
in iúl san aiseolas ginearálta a fuarthas gur chleachtadh
luachmhar ab fhiú a eagrú gach bliain é.

Ceisteanna Parlaiminte
Fuair an Rialálaí Carthanas 31 cheist pharlaiminte le linn
na bliana. I measc na nithe ar cuireadh ceisteanna ina
leith bhí rialachas carthanas sonrach, an stádas iarratais
atá ag eagraíochtaí a dhéanann iarratas ar chlárú, agus
caiteachas an Rialálaí Carthanas ar shaincheisteanna
buiséadacha sonracha.

Cruinnithe leis an bpobal
Thug an Príomhfheidhmeannach agus baill foirne ón
Rialálaí Carthanas aitheasc ag roinnt comhdhálacha agus
cruinnithe ar fhreastail leas-sealbhóirí tábhachtacha
orthu. Áiríodh leo sin: comhdháil bhliantúil The Wheel;
cruinniú ginearálta bliantúil Chónaidhm na hÉireann
um Míchumas; Comhdháil na Rialálaithe Idirnáisiúnta;
comhdháil Charthanais Davy; cruinniú ginearálta
bliantúil Athchóiriú Meabhair-Shláinte; comhdháil Easpag
Caitliceach Éireann; cruinnithe le hiontaobhaithe Eaglais
na hÉireann i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i gCora
Droma Rúisc; agus seoladh taighde ó Institiúid Carthanas
Éireann.
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Rochtain ar fhaisnéis
Tá an Rialálaí Carthanas tiomanta dá bheith
ina eagraíocht oscailte inrochtana. Is leis an
Acht um Shaoráil Faisnéise, 2014, a thugtar
ceann amháin de na modhanna inar féidir
le daoine den phobal rochtain a iarraidh ar
fhaisnéis a theastaíonn uathu i gcás nach
bhfuil siad in ann teacht uirthi ar aon bhealach
eile.

Iarrataí Saorála Faisnéise
Réitíomar 40 iarraidh saorála faisnéise
neamhphearsanta, aon iarraidh saorála
faisnéise pearsanta agus aon iarraidh saorála
faisnéise measctha (inar iarradh meascán
d’fhaisnéis phearsanta agus d’fhaisnéis
neamhphearsanta araon) san iomlán le linn na
bliana 2017. Bhí dhá iarraidh fós ar oscailt ag
deireadh na bliana.
An bhliain go dtí
seo

Iomlán

Pearsanta

1

Neamhphearsanta

40

Measctha

1

Oscailte

2

Iomlán

44

Géilleadh
don
iarraidh

Géilleadh go
páirteach
don iarraidh

Diúltaíodh
don
iarraidh

Tarraingíodh
an iarraidh
siar

Athbhreithniú
Inmheánach

4

8

13

10

5

Iarrataí Cosanta Sonraí
Fuair an Rialálaí Carthanas trí iarraidh ar fhaisnéis faoin Acht um Chosaint Sonraí sa bhliain 2017.
Níor cuireadh dhá cheann díobh sin isteach i gceart (i.e. níor cheart go ndearnadh na hiarrataí faoin
Acht toisc nach rabhthas ag iarraidh faisnéis a chumhdaítear leis an reachtaíocht). Faoin Acht, ní
mór fianaise ar aitheantas a bheith ag gabháil le haon iarrataí ar fhaisnéis phearsanta. Níor tugadh
an fhianaise sin sa tríú cás.
Na hIarrataí
iomlána a
fuarthas sa
bhliain 2017

Iomlán

Géilleadh
don
iarraidh

Géilleadh don
iarraidh agus
coinníodh
roinnt
faisnéise siar

Coinníodh
an
fhaisnéis
siar

Níor
soláthraíodh
aitheantas

Níor cuireadh
an iarraidh
isteach i
gceart

Faisnéis
Phearsanta

3

1

2

Iomlán

3

1

2
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Eagraíocht atá
éifeachtach agus
éifeachtúil a fhorbairt
Tosaíodh ar

chóras ardáin
dhigitigh nua a
chur chun feidhme
Rinneadh dul chun cinn ar

chóras
bainistíochta
cáilíochta a
fhorbairt

OILIÚINT

Tacaíodh le
hoiliúint a
chur ar

chomhaltaí
an Údaráis
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Príomhchuspóir straitéiseach ar aon dul leis
an gcéad Ráiteas Straitéise ón Údarás is ea
an Rialálaí Carthanas a fhorbairt mar Údarás
rialála neamhspleách atá éifeachtach agus
éifeachtúil. Má bhaintear an cuspóir sin
amach go rathúil, beidh Údarás agus foireann
inspreagtha againn.
Bainfidh foireann ceannaireachta láidir
agus thiomnaithe tairbhe as tarmligean
cuí maidir le hoibríochtaí laethúla. Beidh
bonneagar éifeachtach TF ag an Rialálaí, rud a
fhágfaidh go mbeidh clárú agus comhlíonadh
trédhearcach agus chomh simplí agus is féidir
do charthanais.
Rinne an Rialálaí Carthanas Creat Rialachais
a fhorbairt agus a fhoilsiú. Déantar achoimre
sa chreat ar na príomhluamháin agus
na príomhrialuithe le haghaidh rialachas
corparáideach laistigh den Rialálaí Carthanas.
Déanfaidh an Príomhfheidhmeannach agus
comhaltaí an Údaráis an creat a athbhreithniú
ar bhonn bliantúil nó nuair is gá chun a
éifeachtacht a chinntiú.
Le linn na bliana 2017, thug an Rialálaí
Carthanas faoi chlár oibre chun a chinntiú go
gcomhlíonfadh sé na forálacha ábhartha den
‘Chód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí
Stáit (2016)’ arna fhoilsiú ag an Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
Chomh maith leis sin, cuireadh Comhaontú
Maoirseachta agus Dearbhaithe i bhfeidhm idir
an Rialálaí Carthanas agus an Roinn Dlí agus
Cirt agus Comhionannais. Leagadh amach
sa doiciméad an leibhéal comhaontaithe
seirbhíse a chuirfí ar fáil don Rialálaí
Carthanas. Leagadh amach ann freisin na
ceanglais a chuireann an Roinn ar an Rialálaí
Carthanas fianaise a chur ar fáil go mbíonn
éifeachtúlacht agus éifeachtacht á bhfeabhsú
ar bhonn leanúnach agus go mbíonn sé ag
comhlíonadh cheanglais ábhartha an Chóid
Chleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit
(2016).
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Forbairt chomhaltaí an Údaráis
Chomhlánaigh comhaltaí an Údaráis suirbhé
cuimsitheach féinmheastóireachta i mí na
Nollag 2017 agus beidh roinnt gníomhartha a
sainaithníodh mar thoradh ar an suirbhé ina gcuid
de chlár oibre chomhaltaí an Údaráis don bhliain
2018.
Ghlac comhaltaí an Údaráis páirt i seisiún oiliúna
ar éascaigh Governance Online é, ar lena linn
a cumhdaíodh topaicí amhail dualgais agus
freagrachtaí bhord an Údaráis, coinbhleacht leasa,
rioscaí agus an treo straitéiseach amach anseo. Ina
theannta sin, d’fhreastail comhaltaí an Údaráis ar
roinnt seimineár ar sholáthair Fóram Rialachais an
Fhorais Riaracháin iad i mí na Samhna 2017.
I mí Dheireadh Fómhair 2017, tháinig an téarma
oifige chun deiridh do cheathrar comhaltaí den
Údarás agus athcheapadh triúr comhaltaí eile chuig
an Údarás ar feadh téarma cúig bliana.

An t-athbhreithniú ar acmhainní
eagraíochta agus airgeadais
Ar aon dul leis an gclár oibre atá á sheoladh chun
bogadh chuig an tsamhail oibriúcháin roghnaithe,
lean an tÚdarás leis na hacmhainní daonna agus
airgeadais, agus na struchtúir a ghabhann leo, a
chur i bhfeidhm a theastaíonn chun sainchúram
reachtúil an Rialálaí Carthanas a chur chun
feidhme agus a chuspóirí straitéiseacha a bhaint
amach.

Córas Bainistíochta Cáilíochta
Tosaíodh go foirmiúil ar an gCóras Bainistíochta
Cáilíochta a fhorbairt sa bhliain 2016. Lean an
eagraíocht lena chuid oibre ar an gCóras le linn
na bliana, agus é mar aidhm aici deimhniú ISO
9001:2015 a bhaint amach ina leith sa bhliain
2018.
Tá an Córas Bainistíochta Cáilíochta bunaithe ar
na Seacht bPrionsabal Cáilíochta a bhaineann le
caighdeán ISO 9001:2015. Tá roinnt cloch mhíle
bainte amach againn cheana féin.
Rinneadh anailís ar bhearnaí agus forbraíodh
plean gníomhaíochta chun próisis oibre a fheabhsú
agus a chaighdeánú. Bunaíodh fóram tathantóirí
cáilíochta agus cuireadh roinnt seisiún oiliúna
ar siúl chun tús eolais a thabhairt don lucht
bainistíochta agus don fhoireann ar choincheap na
cáilíochta.
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An tseirbhís do leas-sealbhóirí
Sa bhliain 2017, rinne an Rialálaí Carthanas an
beartas maidir le gearáin ó chustaiméirí uaidh
a dhréachtú agus a fhoilsiú. Láimhseáladh dhá
ghearán faoin mbeartas sin le linn na bliana.
Dhréachtaigh an Rialálaí Carthanas an chairt leassealbhóirí uaidh freisin, rud a fhoilseofar sa bhliain
2018.

Saoráidí
Tá an t-aonad um ghnóthaí corparáideacha
freagrach as áitreabh atá sábháilte, éifeachtúil
agus oiriúnach don fheidhm a chothabháil agus
as a shocrú gur féidir le baill foirne agus le leassealbhóirí araon úsáid a bhaint as saoráidí an
Rialálaí Carthanas le haghaidh cruinnithe agus
imeachtaí eile. Éascaíonn an Rialálaí Carthanas
cruinnithe do ranna agus gníomhaireachtaí eile
rialtais freisin.
Le linn na bliana 2017, d’oibrigh an Rialálaí
Carthanas amach as oifigí atá lonnaithe
ag 3 Duga Sheoirse, an Lárionad Seirbhísí
Airgeadais Idirnáisiúnta, Baile Átha Cliath 1.
Tá léas 10 mbliana aige do na hoifigí sin. Oifigí
nua-aimseartha plean oscailte is ea iad, rud a
thacaíonn go mór le hobair neamhspleách agus
le hobair foirne araon. Ina theannta sin, bhí sách
spáis ann sna hoifigí chun freastal go héasca ar na
baill foirne nua a tháinig isteach sa bhliain 2017.

Ardán digiteach
Ceann de na príomhthosca taobh thiar de
sheirbhís ghairmiúil rialála agus comhlíonta a
sholáthar do charthanais is ea córas éifeachtúil
tacúil TF lena gcumasaítear amanna freagartha
tapa d’iarrataí faisnéise ó charthanais nó ón
bpobal i gcoitinne. Is féidir an méid sin a bhaint
amach trí roinnt córas TF a chomhdhlúthú ina
n-ardán digiteach lárnach aonair ónar féidir
éifeachtúlachtaí oibriúcháin a ghnóthú. Sa bhliain
2016, d’iarr agus fuair an tÚdarás cead ón Roinn
Dlí agus Cirt agus Comhionannais chun obair a
chur amach ar thairiscintí le haghaidh réiteach
“thogha an chineáil” a sholáthar. Tar éis próiseas
tairisceana rathúil, tosaíodh ar an réiteach sin a
chur chun feidhme i lár na bliana 2017.

Tá na haonaid ghnó éagsúla
á n-aontú lena chéile a
bhuí leis an gCóras Ardáin
Dhigitigh. Cumasófar leis
inniúlacht tuairiscithe agus
anailíse ar éileamh den chéad
uair riamh, rud a thacóidh
ansin le rialáil, le faireachán
agus le comhlíonadh, ar
príomhfheidhmeanna an
Rialálaí iad.

Rinneadh scóip an Chórais Ardáin Dhigitigh a
leathnú ina dhiaidh sin chun go n-áireofaí leis
suíomh Gréasáin nua agus uirlis oideachasúil
ríomhfhoghlama ar líne le haghaidh
iontaobhaithe carthanais.
Leanadh ar aghaidh le hobair ina leith sin
sa dara leath den bhliain 2017, agus méid
suntasach ama agus acmhainní á infheistiú
sa phróiseas iarratais ar chlárú a athdhearadh
ar mhaithe leis an bpróiseas a fheabhsú agus
a chuíchóiriú. Táthar ag súil leis go dtiocfaidh
laghdú suntasach ar amanna iarratais sa
bhliain 2018 mar thoradh ar an obair sin.
Tabharfar rochtain ar na foirmeacha iarratais
nua ar chlárú trí shuíomh Gréasáin nua
an Rialálaí Carthanas, a dearadh chun an
fhaisnéis a theastaíonn ón gcuairteoir a
thabhairt dó ar bhealach tapa éifeachtúil. Le
saoráid nua cuardaigh charthanas, taispeánfar
na ráitis airgeadais de chuid carthanas agus
a stádas comhlíonta i bhfíor-am. Ag an am
céanna, tabharfar le léarscáil idirghníomhach
nua léargas ar mhéid agus dáileadh na
hearnála carthanas in Éirinn.
Tá na haonaid ghnó éagsúla á n-aontú lena
chéile a bhuí leis an gCóras Ardáin Dhigitigh.
Cumasófar leis inniúlacht tuairiscithe agus
anailíse ar éileamh den chéad uair riamh, rud
a thacóidh ansin le rialáil, le faireachán agus
le comhlíonadh, ar príomhfheidhmeanna an
Rialálaí iad.
Táthar ag súil leis go gcuirfear céim a haon den
chóras nua i bhfeidhm sa bhliain 2018.
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Bainistíocht riosca



Ar aon dul le beartas bainistíochta riosca an
Rialálaí Carthanas, tugtar aird ar bhainistíocht
riosca in oibríochtaí gnó laethúla na n-aonad
gnó éagsúil laistigh den Rialálaí Carthanas.
Is é an Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta
agus Riosca a dhéanann maoirseacht ar na
feidhmeanna riosca agus rialaithe.

‣ Creat le haghaidh Seirbhísí Cuntasaíochta,
Iniúchóireachta agus Airgeadais agus
Eacnamaíocha a Sholáthar – Athbhreithniú
straitéiseach ar an gComhchiste
Infheistíochta.

Rinne an Rialálaí Carthanas Clár Rioscaí
Corparáideacha a bhunú agus Príomhoifigeach
Riosca a cheapadh sa bhliain 2016.
Athbhreithníodh Creat Bainistíochta Riosca
an Rialálaí sa bhliain 2017 chun é chur
ar chomhréim leis na treoirlínte ón Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir le
Bainistíocht Riosca. Cuireadh feabhas ar an
gClár Rioscaí freisin.
Cuireadh oiliúint i mbainistíocht riosca ar bhaill
foirne sa Rialálaí Carthanas agus cuireadh
roinnt ceardlann bainistíochta riosca ar siúl
d’aonaid ghnó.
Faoi mar a sainaithníodh sa bhliain 2017, ba
iad seo a leanas na trí phríomhriosca roimh
chuspóirí straitéiseacha an Rialálaí Carthanas
a ghnóthú:
1. Ní dhéanfaí an creat faireacháin
rioscabhunaithe agus an córas oibriúcháin
a fhorbairt agus a chur chun feidhme.
2. Ní fhorbrófaí inniúlachtaí an Rialálaí
Carthanas ar bhealach tráthúil.
3. Thiocfadh ‘móreachtra’ chun cinn san
earnáil carthanas nach mbeadh sách
acmhainní ag an Rialálaí chun freagairt di.
Tá pleananna agus gníomhartha i bhfeidhm ag
an Údarás anois chun na rioscaí sin a mhaolú.

Soláthar

Creat le haghaidh Páipéarachas agus
Soláthairtí Oifige a Sholáthar.

‣ Creat le haghaidh Seirbhísí Cuntasaíochta,
Iniúchóireachta agus Airgeadais agus
Eacnamaíocha a Sholáthar – Seirbhísí
Cuntasaíochta Fóiréinsí, Iniúchóireachta
Calaoise, Imscrúdaithe agus Comhairleacha.
‣ Creat le haghaidh Oiliúint Sláinte agus
Sábháilteachta a Sholáthar.

Tuairisciú airgeadais
Cuireadh cumarsáidí agus tuairiscí airgeadais
inar léiríodh sonraí faoin gcaiteachas i
gcomparáid leis an mbuiséad faoi bhráid an
Údaráis Rialála Carthanas gach mí ar fud na
bliana lena bhreithniú.
Lean an Rialálaí Carthanas ar aghaidh sa bhliain
2017 ag cloí leis na gnéithe ábhartha den Chód
Caiteachais Phoiblí arna fhoilsiú ag an Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
Cuireadh Dréachtchuntais faoi bhráid na Roinne
Forbartha Tuaithe agus Pobail laistigh den
amscála a leagadh síos i gcomhréir leis an gCód
Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit.
Ullmhaíodh Ráitis Airgeadais an Údaráis Rialála
Carthanas don bhliain dar críoch an 31 Nollaig
2017 de réir FRS 102, an Caighdeán Tuairiscithe
Airgeadais is infheidhme sa Ríocht Aontaithe
agus in Éirinn arna eisiúint ag an gComhairle
Tuairiscithe Airgeadais (FRC) agus arna fhógairt
ag Cuntasóirí Cairte Éireann. Is iad sin an dara
tacar de ráitis airgeadais ón Údarás Rialála
Carthanas a ullmhaíodh de réir FRS 102.

Cheadaigh an tÚdarás a bheartas soláthair sa
bhliain 2017. Rud eile a thacaigh le sceideal
soláthair an Rialálaí Carthanas a chur chun
feidhme ba ea rochtain ar chonarthaí agus
creataí de chuid na hOifige um Sholáthar
Rialtais. Áiríodh iad seo a leanas le roinnt de
na comórtais soláthair phoiblí a cuireadh i
gcrích go rathúil tríd an bhfoireann soláthair
inmheánach agus trí na creataí cuí de chuid na
hOifige um Sholáthar Rialtais:
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Cuireadh cuntais bhliantúla an Rialálaí
Carthanas don bhliain 2017 faoi bhráid an
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste de réir
na n-amscálaí a leagtar amach san Acht
Carthanas 2009.

Iniúchóireacht inmheánach
Bhain an Rialálaí Carthanas úsáid as seirbhísí
an aonaid iniúchóireachta inmheánaí sa
Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais
chun a fheidhm iniúchóireachta inmheánaí a
chomhlíonadh. Níor sainaithníodh aon ábhair
imní ábhartha i gceachtar de na hiniúchtaí
inmheánacha a rinneadh sa bhliain 2017.

Nochtadh leasa
De réir an Chóid Chleachtais do Rialachas
Comhlachtaí Stáit (2016), tá Cód Iompair
Ghnó ag an Rialálaí Carthanas ina dtugtar
treoir maidir le nochtadh leasa ag comhaltaí
an Údaráis. Rinneadh an Cód Iompair Ghnó do
chomhaltaí agus d’fhochoistí a athbhreithniú
agus a fhoilsiú le linn na bliana. Comhlíonadh
na nósanna imeachta sin ar fud na bliana
2017.
Is stiúrthóirí ainmnithe iad comhaltaí an
Údaráis chun críche na nAchtanna um Eitic
in Oifigí Poiblí, 1995 agus 2003, agus tá
oibleagáidí orthu i dtaca le leasanna ábhartha
a nochtadh agus le ráiteas bliantúil leasanna a
chur isteach faoi théarmaí na nAchtanna.
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Sláinte agus sábháilteacht
Tá an Rialálaí Carthanas tiomanta d’áit
shábháilte oibre a chur ar fáil de réir an Achta
um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an
Obair, 2005. Ní raibh aon timpistí intuairiscithe
ann sa bhliain 2017.
Soláthraíodh oiliúint i ngarchabhair agus
oiliúint marascal dóiteáin mar chuid den
oiliúint sláinte agus sábháilteachta don bhliain
2017. Reáchtáladh dhá dhruil dóiteáin in Oifigí
an Rialálaí Carthanas sa bhliain 2017.

Nochtadh cosanta
De réir alt 21(1) den Acht um Nochtadh
Cosanta, 2014, tá an Beartas um Nochtadh
Cosanta ón Roinn Dlí agus Cirt agus
Comhionannais glactha ag an Údarás mar
bheartas lena rialaítear nochtadh cosanta san
ionad oibre. Is leis an mbeartas sin a thugtar
próiseas don Údarás chun ábhair imní arna
nochtadh ag baill foirne dó a láimhseáil.
Cuireadh oiliúint i Nochtadh Cosanta ar bhaill
foirne ar leibhéal an Phríomhoifigigh Chúnta
agus níos airde le linn na bliana. Ina theannta
sin, chláraigh an Rialálaí Carthanas leis an
gclár Ionracais san Ionad Oibre atá á reáchtáil
ag Transparency International, Éire, agus chuir
sé a ainm leis an gCairt um Nochtadh Cosanta
ó Transparency International.
Ní dhearna aon bhall foirne nochtadh, mar atá
sainmhínithe san Acht um Nochtadh Cosanta,
2014, don Údarás le linn na bliana 2017.
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Rialachas agus Bainistíocht
Tá an tÚdarás Rialála Carthanas ina
údarás neamhspleách ar bhunaigh an
tAire Dlí agus Cirt agus Comhionannais
sa bhliain 2014 é. Tosaíodh an tOrdú
Carthanas (Riarachán Roinne agus
Feidhmeanna Aire a Aistriú) an 26 Iúil
2017.

Aistríodh chuig an Aire Forbartha Tuaithe
agus Pobail ansin feidhmeanna a dílsíodh
roimhe sin don Aire Dlí agus Cirt agus
Comhionannais.
Is é atá sa Rialálaí Carthanas ná Údarás
(a bhfuil 13 chomhalta aige faoi láthair),
ceithre fhochoiste, Príomhfheidhmeannach,
foireann bainistíochta feidhmiúcháin agus
cúig aonad gnó ar leith.
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Comhaltaí agus Cruinnithe
An tÚdarás Rialála Carthanas (“An tÚdarás”).

Patrick Hopkins
(Cathaoirleach)
Bhí Patrick ina Rúnaí
Cuideachta agus ina
Bhainisteoir i Rannóg na
Seirbhísí Corparáideacha i
bhFiontraíocht Éireann sular
éirigh sé as i mí na Samhna
2013.

David Brady
(A athcheapadh i mí
Dheireadh Fómhair 2017)

Tá David Brady ina
Chuntasóir Cairte, ina
shainchomhairleoir
agus ina chomhairleoir
don earnáil carthanas.

Sandra Chambers

Cynthia Clampett

Tá Sandra
ina stiúrthóir
cuideachta agus ina
comhairleoir cánach
cairte.

Tá taithí breis agus 20
bliain ag Cynthia (iarPhríomhfheidhmeannach
ar Fhondúireacht Ospíse
Mhaigh Eo-Ros Comáin)
ar chruinniú cistí, ar
bhainistíocht agus
ar fhorbairt i measc
eagraíochtaí carthanúla.
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Katie Cadden
Tá Katie ina dlíodóir
ag a bhfuil taithí
shuntasach ar an
dlí carthanas, ar an
dlí poiblí agus ar an
dlíthíocht.

Tom Costello
(A athcheapadh i mí Dheireadh
Fómhair 2017)

Chaith Tom 14 bliana ag obair
leis The Atlantic Philanthropies.
D’fhág sé an fhondúireacht i
mí na Nollag 2014. Roimhe
sin, shealbhaigh sé roinnt
post ceannaireachta sna
hearnálacha reachtúla,
deonacha agus príobháideacha.
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Patricia Cronin
(A athcheapadh i mí Dheireadh Fómhair
2017)

Tá Patricia ina dlíodóir ag a
bhfuil taithí ar obair san earnáil
phríobháideach agus san earnáil
phoiblí, lena n-áirítear taithí breis
agus 25 bliana ar obair i róil
éagsúla le GFT Éireann.

Noel Wardick
D’oibrigh Noel mar ghairmí
sinsearach san earnáil cúnaimh
thar lear ar feadh 16 bliana. Tá sé
ar an bPríomhfheidhmeannach ar
Chomharchumann Pobail Chathair
Bhaile Átha Cliath faoi láthair.

An Rialálaí Carthanas

Fergus Finlay

Graham Richards

Tá Fergus ag obair mar
Phríomhfheidhmeannach
ar Barnardo’s, carthanas
leanaí, ón mbliain 2005 i
leith.

Tá Graham ina Nótaire Poiblí agus
ina aturnae ar scor. Bhí sé ar dhuine
de Choimisinéirí na dTabhartas agus
na dTiomnachtaí Carthanúla d’Éirinn
ón mbliain 2004 go dtí díscaoileadh
na gCoimisinéirí agus aistriú a
bhfeidhmeanna chuig an Rialálaí
Carthanas sa bhliain 2014.

Ann Fitzgerald

Anna Classon

(Ar tháinig a téarma oifige chun

(Ar tháinig a téarma oifige chun deiridh i mí

deiridh i mí Dheireadh Fómhair 2017)

Dheireadh Fómhair 2017)

Tá Ann ina habhcóide atá
ar cleachtadh i gCorcaigh.
Tá cleachtadh ginearálta
fadréimseach aici.

Tá Anna ag obair san earnáil
carthanais in Éirinn agus sa Ríocht
Aontaithe le 18 mbliana anuas ag
leibhéal an phobail agus ag leibhéal
an lucht ardbhainistíochta.

Senan Turnbull

Hugh Maddock

(Ar tháinig a théarma oifige chun deiridh i

(Ar tháinig a théarma oifige chun

mí Dheireadh Fómhair 2017)

deiridh i mí Dheireadh Fómhair 2017)

Tá Senan ina iarfhostaí sa
tseirbhís phoiblí atá ar scor anois.
Le linn a ghairme ag obair i roinnt
mhaith Ranna agus Comhlachtaí
Stáit, d’oibrigh sé leis an earnáil
pobail agus dheonach go háirithe.

Tá Hugh ag obair san earnáil
cruinnithe cistí carthanais san
Oirdheisceart le breis agus 30
bliain anuas.
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Freastal ar Chruinnithe Boird
Eanáir go Samhain 2017
Comhaltaí
Boird

Iomlán

Patrick
Hopkins

10 gcinn
as 10
gcinn

Ann
7 gcinn
Fitzgerald** as 8
gcinn

26
Ean
2017

23
Feabh
2017

✓

✓

✓

27
25
29
Aib
Beal Meith
2017 2017 2017
✓

14
Iúil
2017*

24
28
26
Lún
MF
DF
2017 2017 2017

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

26
Samh
2017

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Sandra
Chambers

9 gcinn
as 10
gcinn

✓

✓

Patricia
Cronin

10 gcinn
as 10
gcinn

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Hugh
Maddock**

8 gcinn
as 8
gcinn

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Graham
Richards

8 gcinn
as 10
gcinn

✓

✓

✓

✓

✓

✓

David
Brady

10 gcinn
as 10
gcinn

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Noel
Wardick

10 gcinn
as 10
gcinn

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Senan
Turnbull**

7 gcinn
as 8
gcinn

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Tom
Costello

9 gcinn
as 10
gcinn

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Katie
Cadden

9 gcinn
as 10
gcinn

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Fergus
Finlay

10 gcinn
as 10
gcinn

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Anna
Classon**

6 cinn as
8 gcinn

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Cynthia
Clampett

8 gcinn
as 10
gcinn

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

*Ba go leictreonach a tionóladh an cruinniú Boird seo (Iúil 2017)
**Tháinig Téarma Oifige an chomhalta Boird chun deiridh an 15 Deireadh Fómhair 2017
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Táillí agus Speansais Chomhaltaí an Údaráis
Bhí 10 gcruinniú ag an Údarás sa tréimhse idir an 1 Eanáir 2017 agus an 31 Nollaig 2017.
B’ionann na táillí gaolmhara agus €59,086 sa bhliain 2017. Tá sonraí leagtha amach thíos faoi
fhreastal na gcomhaltaí agus faoi na suimeanna a íocadh leo. Íocadh táillí ag an ráta caighdeánach
ceadaithe ar shocraigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe é.
Comhaltaí Boird

Táillí Boird 2017

Taisteal agus
Cothú 2017

An Líon Cruinnithe
Boird 2017

Patrick Hopkins

8,978.00

572.93

10 gcinn as 10 gcinn

Ann Fitzgerald

4,732.70

1,946.102

7 gcinn as 8 gcinn

Sandra Chambers

5,985.00

✓-

9 gcinn as 10 gcinn

Patricia Cronin

5,985.00

-

10 gcinn as 10 gcinn

Hugh Maddock

4,732.70

655.55

8 gcinn as 8 gcinn

Graham Richards1

-

-

8 gcinn as 10 gcinn

David Brady

5,985.00

-

10 gcinn as 10 gcinn

Noel Wardick1

-

-

10 gcinn as 10 gcinn

Senan Turnbull3

-

-

7 gcinn as 8 gcinn

Tom Costello

5,985.00

-

9 gcinn as 10 gcinn

Katie Cadden

5,985.00

911.94

9 gcinn as 10 gcinn

Fergus Finlay3

-

-

10 gcinn as 10 gcinn

Anna Classon

4,732.70

-

6 cinn as 8 gcinn

Cynthia Clampett

5,985.00

472.89

8 gcinn as 10 gcinn

1 Comhaltaí ar tharscaoil a dtáillí sa bhliain 2017.
2 Áirítear leis an bhfigiúr thuas suim €750.18 as taisteal agus cothú i dtaca le hobair leis an bPainéal
Comhairleach ar Chruinniú Airgid Carthanúil.
3 An Prionsabal ‘Duine amháin, Tuarastal amháin’, 2016.
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Bhunaigh an tÚdarás ceithre choiste, is iad sin:

An Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta agus Riosca
Tá an Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta agus Riosca freagrach as a chur in iúl do Bhord an Údaráis
cé acu atá nó nach bhfuil córas cuí rialaithe inmheánaigh, córas cuí airgeadais agus córais chuí eile
i bhfeidhm. Níl sé freagrach as córais den sórt sin a cheapadh ná a chur chun feidhme, áfach. Is
faoi fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin an Údaráis atá sé é sin a dhéanamh.
Rinneadh Téarmaí Tagartha an Choiste Airgeadais, Iniúchóireachta agus Riosca a athbhreithniú
agus a leasú i mí Mheán Fómhair 2017.
Tháinig an coiste le chéile sé huaire sa bhliain 2017. Ba iad seo na comhaltaí den choiste:


David Brady (Cathaoirleach agus Comhalta den Údarás);



Noel Wardick (Comhalta den Údarás);



Sandra Chambers (Comhalta den Údarás, ar tháinig a téarma oifige chun deiridh an 16 Eanáir
2017);



Hugh Maddock (Comhalta den Údarás, a tháinig isteach ann an 7 Feabhra 2017 agus ar tháinig
a théarma oifige chun deiridh an 15 Deireadh Fómhair 2017)



Adrian Clements (Comhalta Seachtrach a athcheapadh ar feadh téarma dhá bhliain);



Nuala Comerford (Comhalta Seachtrach a athcheapadh ar feadh téarma dhá bhliain).
Comhaltaí an
Choiste

Iomlán

16
Ean
2017

07
Feabh
2017

13
Már
2017

15
Beal
2017

18 MF
2017

20
Samh
2017

David Brady

6 cinn as
6 cinn

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Noel Wardick

4 cinn as
6 cinn

✓

✓

✓

Hugh Maddock

3 cinn as
4 cinn

✓

Sandra Chambers

1 cheann
as 1
cheann

✓

Adrian Clements

5 cinn as
6 cinn

✓

✓

Nuala Comerford

6 cinn as
6 cinn

✓

✓
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✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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An Coiste Rialála agus Rialachais
Rinneadh Coiste Rialachais an Údaráis a athbhunú mar Choiste Rialála agus Rialachais i mí
an Mheithimh 2017. Is é an fheidhm atá aige maoirseacht a dhéanamh ar an gcód cleachtais
do Rialachas Comhlachtaí Stáit agus maoirseacht a dhéanamh ar a éifeachtaí atá an dóigh a
gcomhlíonann an tÚdarás na feidhmeanna clárúcháin, tuairiscithe agus rialála atá aige agus ar na
rialuithe atá i bhfeidhm aige ina leith sin.
Athbhreithníodh téarmaí tagartha an Choiste Rialála agus Rialachais i mí an Mheithimh 2017.
Tháinig an Coiste Rialachais le chéile dhá uair agus tháinig an Coiste Rialála agus Rialachais le
chéile trí huaire le linn na bliana 2017.
Ba iad seo na comhaltaí den choiste:


Senan Turnbull (Cathaoirleach agus Comhalta den Údarás, ar tháinig a théarma oifige chun
deiridh an 15 Deireadh Fómhair 2017);



Katie Cadden (Comhalta den Údarás, Cathaoirleach ón 16 Deireadh Fómhair);



Tom Costello (Comhalta den Údarás);



Anna Classon ((Comhalta den Údarás, ar tháinig a téarma oifige chun deiridh an 15 Deireadh
Fómhair 2017);



Paddy Hopkins (Comhalta den Údarás, a tháinig isteach sa Choiste an 20 Samhain 2017);



Ronan Nolan (Comhalta Seachtrach, ar tháinig a théarma oifige chun deiridh an 29 Meitheamh
2017).
Comhaltaí an
Choiste

Iomlán

12
Ean
2017

13
Aib
2017

29
Meith
2017

26 MF
2017

Senan Turnbull

20
Samh
2017

4 cinn as 4 cinn

✓

✓

✓

✓

Kadie Cadden

5 cinn as 5 cinn

✓

✓

✓

✓

✓

Tom Costello

4 cinn as 5 cinn

✓

✓

✓

✓

Anna Classon

3 cinn as 4 cinn

✓

✓

✓

Paddy Hopkins

1 cheann as 1 cheann

Ronan Nolan

2 cheann as 3 cinn

✓
✓

✓
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An Coiste um Fheidhmíocht agus Pleanáil Acmhainní
Bunaíodh an coiste chun cabhrú leis an Údarás earcú an Phríomhfheidhmeannaigh a bhainistiú,
chun an próiseas bainistíochta feidhmíochta a mhaoirsiú don lucht ardbhainistíochta agus chun
téarmaí agus coinníollacha bhaill foirne an Rialálaí Carthanas a bhreithniú, lena n-áirítear na
téarmaí faoina ndéantar baill foirne a shannadh don Rialálaí Carthanas/a thabhairt ar iasacht dó/a
leithdháileadh air/a aistriú chuige. Tá ceathrar comhaltaí ann ar an gcoiste, a bhfuil gach duine
díobh ina gcomhaltaí den Údarás.
Tháinig an coiste le chéile ceithre huaire sa bhliain 2017. Ba iad seo na comhaltaí den choiste:


Paddy Hopkins (Comhalta den Údarás agus Cathaoirleach);



Tom Costello (Comhalta den Údarás);



Patricia Cronin (Comhalta den Údarás);



Fergus Finlay (Comhalta den Údarás).
Comhaltaí an Choiste

Iomlán

14
Feabh
2017

17
Beal
2017

12
MF
2017

16
Samh
2017

Paddy Hopkins

4 cinn as 4 cinn

✓

✓

✓

✓

Tom Costello

4 cinn as 4 cinn

✓

✓

✓

✓

Patricia Cronin

3 cinn as 4 cinn

✓

✓

✓

Fergus Finlay

3 cinn as 4 cinn

✓

✓
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An Coiste Seirbhísí Carthanais
Bunaíodh an Coiste chun cabhrú leis an Údarás na feidhmeanna a dílsíodh do Choimisinéirí na
dTabhartas agus na dTiomnachtaí Carthanúla roimhe sin a chomhlíonadh. Áirítear leo sin diúscairt
maoine carthanais a údarú, iontaobhaithe carthanais nua a cheapadh agus maoin carthanais a
dhílsiú d’iontaobhaithe carthanais, Scéimeanna Corpraithe agus Scéimeanna Cy-Près a cheapadh,
agus deontais agus scoláireachtaí a cheadú.
Athbhreithníodh téarmaí tagartha an Choiste Seirbhísí Carthanais i mí na Samhna 2017. Tháinig an
coiste le chéile naoi n-uaire sa bhliain 2017.
Ba iad seo na comhaltaí den choiste:


Graham Richards (Comhalta den Údarás agus Cathaoirleach);



Katie Cadden (Comhalta den Údarás);



Sandra Chambers (Comhalta den Údarás);



Patricia Cronin (Comhalta den Údarás);



An Breitheamh John O’Connor (Comhalta Seachtrach, a athcheapadh ar feadh téarma dhá bhliain).
Comhaltaí
an Choiste

Iomlán

12
Ean
2017

09
06
11
13
27
Feabh Aib
Beal Meith Iúil
2017 2017 2017 2017 2017

Graham
Richards

9 gcinn as 9 gcinn

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Patricia
Cronin

7 gcinn as 9 gcinn

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Sandra
Chambers

7 gcinn as 9 gcinn

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Katie
Cadden

6 cinn as 9 gcinn

✓

✓

✓

An
Breitheamh
John
O’Connor

8 gcinn as 9 gcinn

✓

✓

✓

✓

✓

✓

14
12
MF
DF
2017 2017
✓

✓

16
Samh
2017
✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Soláthar Foirne
Tá an Rialálaí Carthanas lántiomanta
do chur chun cinn a dhéanamh ar
thimpeallacht oibre ina gcuirtear
riachtanais daoine aonair san áireamh
le linn dó riachtanais na heagraíochta
a chomhlíonadh, ar aon dul le ceann
amháin de na Cuspóirí Straitéiseacha
atá aige: ‘An Rialálaí Carthanas a
fhorbairt mar ghníomhaireacht rialála
neamhspleách atá éifeachtach agus
éifeachtúil’.

Chuir an Rialálaí
Carthanas Straitéis
Acmhainní Daonna
le chéile sa bhliain
2016, rud a bhí á chur
i bhfeidhm aige go fóill
sa bhliain 2017.

52

Chun tacú leis an tiomantas sin, chuir an Rialálaí
Carthanas Straitéis Acmhainní Daonna le chéile
sa bhliain 2016, rud a bhí á chur i bhfeidhm
aige go fóill sa bhliain 2017. Bhí sé dúshlánach
arís eile sa bhliain 2017 baill foirne a earcú a
bhfuil na hinniúlachtaí agus na tacair scileanna
riachtanacha acu.
Mhéadaigh an Rialálaí Carthanas a líon foirne
go 46 dhuine sa bhliain 2017. Chomh maith
leis sin, fuair sé seirbhísí tacaíochta breise
ar bhonn sealadach chun cabhrú leis roinnt
príomhghníomhaíochtaí oibriúcháin a chur ar
bun. Forbraíodh plean fórsa saothair chun cur ar
chumas an Rialálaí Carthanas a acmhainn agus
a inniúlachtaí a neartú agus é féin a atheagrú sa
‘tsamhail oibriúcháin roghnaithe’ a sainaithníodh
i san Athbhreithniú ar Straitéis agus Acmhainní
Oibriúcháin, ar tuarascáil í a coimisiúnaíodh
agus a ceadaíodh. Cuireadh an plean sin ar
chomhréim leis an gCéad Ráiteas Straitéise ón
Údarás don tréimhse 2016 – 2018.
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Ba iad seo na baill den fhoireann bainistíochta feidhmiúcháin ag deireadh mhí na Nollag:

John Farrelly
Ceapadh John mar Phríomhfheidhmeannach ar an Rialálaí
Carthanas i mí na Bealtaine 2016.
Bhí sé ina Leas-Phríomhchigire ar Sheirbhísí Sóisialta roimhe sin,
áit ar stiúir sé an obair chun tithe altranais agus seirbhísí do leanaí
a rialáil.

Helen Martin
Chuaigh Helen isteach sa Rialálaí Carthanas mar Stiúrthóir Rialála i mí an Mhárta
2017. Tá Helen ina dlíodóir a d’oibrigh roimhe seo in Oifig an Ard-Aighne. Bhí sí
ina comhlach sinsearach san aonad um an dlí Rialála agus an dlí Iomaíochta i
ndlíghnólacht mór roimhe seo freisin.
Chomh maith leis sin, d’oibrigh Helen san earnáil phríobháideach ar feadh níos
mó ná 10 mbliana mar chomhairleoir inmheánach dlí agus rialála le haghaidh
roinnt cuideachtaí teileachumarsáide.

Meiread Ashe
Chuaigh Meiread isteach sa Rialálaí Carthanas i mí Mheán Fómhair 2016 mar
Cheann Gnóthaí Corparáideacha. Gníomhaíonn sí mar Rúnaí don Údarás freisin.
Roimhe sin, bhí Meiread ar an gCeann ar an Láraonad Beartais sa Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Tá taithí fhairsing aici ar sheirbhísí
corparáideacha agus ar an airgeadas a bhainistiú i raon eagraíochtaí difriúla
san earnáil phríobháideach agus san earnáil phoiblí araon.

Eamon O’Halloran
Ceapadh Eamon mar Cheann Clárúcháin agus Tuairiscithe i mí an Mheithimh
2015.
Tá taithí shuntasach ag Eamon san earnáil phoiblí agus san earnáil
phríobháideach araon agus bhí ról bainistíochta aige in Oifig an tSannaí Oifigiúil
i bhFéimheacht sula ndeachaigh sé isteach sa Rialálaí Carthanas.
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Tom Malone
Chuaigh Tom isteach sa Rialálaí Carthanas i mí Lúnasa 2016 mar
Cheann Comhlíonta.
Sula ndeachaigh sé isteach sa Rialálaí Carthanas, chaith sé 10
mbliana le hOifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, áit ar sheol
sé iniúchtaí airgeadais agus scrúduithe luach ar airgead.

Eamon Timmins
Chuaigh Eamon isteach sa Rialálaí Carthanas i mí na Bealtaine 2017 mar
Cheann ar Chumarsáid agus Rannpháirtíocht le Geallsealbhóirí. Roimhe
sin, chaith sé 11 bhliain le hAoisghníomhaíocht Éireann, an carthanas do
dhaoine scothaosta, mar Cheann Cumarsáide agus, ina dhiaidh sin, mar
Phríomhfheidhmeannach.
Bhí sé ina iriseoir ar feadh tréimhse 19 mbliana, agus é ag obair le roinnt
nuachtán náisiúnta agus réigiúnach.

Ciara Cahill *
Chuaigh Ciara Cahill isteach ann i mí Lúnasa 2015 mar Chomhairleoir
Dlí. Cuireann sí comhairle dlí ar fáil maidir le feidhmeanna clárúcháin,
comhlíonta agus gnóthaí corparáideacha an Rialálaí Carthanas.
Bainistíonn sí feidhm seirbhísí carthanais an Rialálaí Carthanas freisin.

*Bhí Ciara Cahill ar saoire ó mhí Mheán Fómhair 2017.

Oifig: 3 Duga Sheoirse, LSAI, Baile Átha Cliath 1, DO1 X5X0
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Innéacs leis na
Ráitis Airgeadais
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An tÚdarás Rialála Carthanas
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017

Riarachán
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017
An tÚdarás Rialála Carthanas
(“An tÚdarás”)
Patrick Hopkins (Cathaoirleach)
Anna Classon (ar tháinig a téarma oifige chun deiridh i mí Dheireadh Fómhair 2017)
Ann FitzGerald (ar tháinig a téarma oifige chun deiridh i mí Dheireadh Fómhair 2017)
Cynthia Clampett
David Brady (a athcheapadh i mí Dheireadh Fómhair 2017)
Fergus Finlay
Graham Richards
Hugh Maddock (ar tháinig a théarma oifige chun deiridh i mí Dheireadh Fómhair 2017)
Katie Cadden
Noel Wardick
Patricia Cronin (a athcheapadh i mí Dheireadh Fómhair 2017)
Senan Turnbull (ar tháinig a théarma oifige chun deiridh i mí Dheireadh Fómhair 2017)
Sandra Chambers
Tom Costello (a athcheapadh i mí Dheireadh Fómhair 2017)

Príomhfheidhmeannach
John Farrelly (a ceapadh an 16 Bealtaine 2016)
Oifig
3 Duga Sheoirse, LSAI, Baile Átha Cliath 1, D01 X5X0
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Ráitis Airgeadais
Is tógtha ó dhréachtchuntais atá an fhaisnéis achoimrithe airgeadais sa tuarascáil seo. Dá
bhrí sin, d’fhéadfadh go ndéanfaí athrú uirthi. Cuirfear cuntais iniúchta deiridh ar fáil a luaithe
is féidir tar éis don Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste iniúchadh a dhéanamh orthu. Tá sé
beartaithe go ndéanfar an t-iniúchadh sin i mí Lúnasa 2018.
Cuntas Achoimrithe Ioncaim agus Caiteachais don Rialálaí Carthanas
An bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017
Ioncam

€’000

An Roinn Dlí agus Cirt agus Comhionannais

3,992

Ioncam Iomlán

3,992

Caiteachas

€’000

Costais Foirne

1,820

Riarachán

1,639

Iniúchóireacht

15

Dímheas

26

Caiteachas Iomlán
Barrachas Ioncaim thar Chaiteachas
Aistriú chuig an gCuntas Caipitil
Barrachas don bhliain

3,500
492
(375)
117

Cúlchistí Tosaigh

(206)

Cúlchistí Deiridh

(89)

Chun faisnéis níos mine a fháil, féach na cuntais iomlána don tréimhse dar críoch an
31 Nollaig 2017 agus an deimhniú ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste do na cuntais sin.
A luaithe a bheidh siad ar fáil, beifear in ann cóipeanna de na cuntais a fháil ó
www.charitiesregulator.ie.
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Ráitis Airgeadais
– An Comhchiste Infheistíochta
Is tógtha ó dhréachtchuntais atá an fhaisnéis achoimrithe airgeadais sa tuarascáil seo i ndáil
le Cistí Carthanas don tréimhse dar críoch an 31 Nollaig 2017, mar a cheanglaítear leis an
Acht Carthanas 2009. Dá bhrí sin, d’fhéadfadh go ndéanfaí athrú ar an bhfaisnéis. Cuirfear
cuntais iniúchta deiridh ar fáil a luaithe is féidir tar éis don Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
iniúchadh a dhéanamh orthu. Tá sé beartaithe go ndéanfar an t-iniúchadh sin i mí Lúnasa
2018.
Cuntas Achoimrithe Ioncaim agus Caiteachais do Chistí Carthanas an Rialálaí Carthanas
An bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017
€’000
An Comhchiste Infheistíochta/Fáltais eile

1,112

Ús
Cistí Carthanas Nua

5
20

Ioncam Iomlán

1,137

Caiteachas

€’000

Aistrithe chuig an gComhchiste Infheistíochta agus íocaíochtaí eile

(3,624)

Caiteachas Iomlán

(3,624)

Barrachas Ioncaim thar Chaiteachas

(2,487)

Cúlchistí Tosaigh

3,751

Cúlchistí Deiridh

1,264

Chun faisnéis níos mine a fháil, féach na cuntais iomlána don tréimhse dar críoch an
31 Nollaig 2017 agus an deimhniú ón Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste do na cuntais sin.
A luaithe a bheidh siad ar fáil, beifear in ann cóipeanna de na cuntais a fháil ó
www.charitiesregulator.ie.
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Ráiteas faoi Rialú Inmheánach
Réimse freagrachta
Thar ceann an Údaráis Rialála Carthanas,
aithnímid leis seo an fhreagracht atá orainne
as a chinntiú go ndéantar córas éifeachtach
rialaithe inmheánaigh airgeadais a chothabháil
agus a fheidhmiú. Agus an fhreagracht
sin á comhlíonadh againn, tugtar aird ar
cheanglais an Chóid Chleachtais do Rialachas
Comhlachtaí Stáit (2016).

Cuspóir an chórais rialaithe
inmheánaigh
Tá an córas rialaithe inmheánaigh deartha
chun riosca a choinneáil ar leibhéal inghlactha,
seachas deireadh a chur leis. Dá bhrí sin, ní
fhéadann an córas ach dearbhú réasúnach
agus ní dearbhú iomlán a chur ar fáil go
gcosnaítear sócmhainní, go n-údaraítear
idirbhearta agus go dtaifeadtar iad go cuí
agus go gcoisctear earráidí ábhartha agus
mírialtachtaí nó go mbraitear iad ar bhealach
tráthúil.
Bhí córas rialaithe inmheánaigh, atá ag
teacht leis an treoir arna heisiúint ag an
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, i
bhfeidhm san Údarás Rialála Carthanas don
bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017 agus
suas go dtí an dáta a ceadaíodh na ráitis
airgeadais.

Cumas le riosca a láimhseáil
Tá Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta agus
Riosca i bhfeidhm ag an Údarás Rialála
Carthanas, rud a chuimsíonn triúr comhaltaí
den Údarás a bhfuil saineolas airgeadais agus
iniúchóireachta acu. Tá duine amháin díobh
ina Chathaoirleach agus tá an bheirt eile ina
gcomhaltaí seachtracha. Tháinig an Coiste
Airgeadais, Iniúchóireachta agus Riosca le
chéile sé huaire sa bhliain 2017.
Chuir an tÚdarás Rialála Carthanas feidhm
iniúchóireachta inmheánaí ar bun tríd an Roinn
Dlí agus Cirt agus Comhionannais freisin.
Tugadh sách acmhainní don fheidhm sa
bhliain 2017, ar lena linn a sheol sí clár oibre
a comhaontaíodh leis an gCoiste Airgeadais,
Iniúchóireachta agus Riosca.

Chuir an Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta agus
Riosca beartas bainistíochta riosca le chéile, rud
ina leagtar amach an fonn riosca atá air agus na
próisis bhainistíochta riosca atá i bhfeidhm aige
agus ina sonraítear na róil atá ag baill foirne agus na
freagrachtaí atá orthu ó thaobh riosca de. Eisíodh
an beartas chuig gach ball foirne agus táthar ag súil
leis go gcloífidh siad leis. Chuir an Rialálaí Carthanas
próiseas bainistíochta riosca ar bun freisin chun an
lucht bainistíochta a chur ar an eolas faoi rioscaí atá
ag teacht chun cinn ionas gur féidir leo laigí a rialú
agus freagracht a ghlacadh as rioscaí agus rialuithe
laistigh dá réimse oibre féin.

Creat riosca agus rialaithe
Chuir an tÚdarás córas bainistíochta riosca
chun feidhme, rud lena sainaithnítear agus lena
dtuairiscítear na príomhrioscaí atá ann agus na
gníomhartha bainistíochta atá á ndéanamh chun dul
i ngleic leis na rioscaí sin agus, a mhéid is féidir é,
chun na rioscaí sin a mhaolú.
Tá Clár Rioscaí i bhfeidhm ina leagtar amach
na príomhrioscaí atá roimh an Údarás Rialála
Carthanas. Rinneadh na rioscaí sin a shainaithint,
a mheas agus a ghrádú bunaithe ar a shuntasaí atá
siad. Déanann an Coiste Airgeadais, Iniúchóireachta
agus Riosca an clár a athbhreithniú agus a thabhairt
cothrom le dáta ar bhonn ráithiúil. Úsáidtear an
toradh ar an obair sin chun acmhainní a phleanáil
agus a leithdháileadh agus chun a chinntiú go
gcoinnítear rioscaí ar leibhéal inghlactha.
Mionsonraítear sa chlár rioscaí na rialuithe agus na
gníomhartha a theastaíonn chun maolú a dhéanamh
ar rioscaí agus ar an bhfreagracht a leagtar ar bhaill
foirne shonracha as rialuithe a oibriú. Deimhnímid
go bhfuil timpeallacht rialaithe i bhfeidhm a bhfuil na
gnéithe seo a leanas mar chuid di:


taifeadadh nósanna imeachta le haghaidh gach
príomhphróisis ghnó;



sannadh freagrachtaí airgeadais ar leibhéal
bainistíochta, agus cuntasacht chomhfhreagrach
ag gabháil leo;



tá córas buiséadaithe cuí i bhfeidhm, rud lena
ngabhann buiséad bliantúil a choinnítear faoi
athbhreithniú ag an lucht ardbhainistíochta;
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tá córais i bhfeidhm a bhfuil mar aidhm leo
slándáil na gcóras teicneolaíochta faisnéise
agus cumarsáide (TFC) a chinntiú, agus tá
córais i bhfeidhm chun na sócmhainní a
chosaint.



tá córais i bhfeidhm a bhfuil mar aidhm
leo slándáil na gcóras TFC a chinntiú. Is í
an Rannóg TFC sa Roinn Dlí agus Cirt agus
Comhionannais a sholáthraíonn seirbhísí
TFC don Údarás Rialála Carthanas.



is í an Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí
Comhroinnte a sholáthraíonn seirbhísí
Acmhainní Daonna agus seirbhísí
Comhroinnte Párolla don Údarás. Is faoi
phróisis deimhniúcháin ISAE 3402 a
iniúchtar na seirbhísí sin.

Faireachán agus athbhreithniú
leanúnach
Cuireadh nósanna imeachta foirmiúla ar bun le
haghaidh faireachán a dhéanamh ar phróisis
rialaithe agus cuirtear easnaimh rialaithe
in iúl go tráthúil dóibh sin atá freagrach as
gníomhaíocht cheartaitheach a dhéanamh
agus don lucht bainistíochta agus don Bhord,
nuair is iomchuí. Deimhnímid go bhfuil na
córais faireacháin leanúnaigh seo a leanas i
bhfeidhm:


sainaithníodh príomhrioscaí agus rialuithe
gaolmhara agus cuireadh próisis i bhfeidhm
chun faireachán a dhéanamh ar oibriú
na bpríomhrialuithe sin agus chun aon
easnaimh shainaitheanta a thuairisciú;



bunaíodh socruithe tuairiscithe ar gach
leibhéal mar ar sannadh freagracht as
bainistíocht airgeadais; agus



déanann an lucht ardbhainistíochta
athbhreithnithe rialta ar thuarascálacha
tréimhsiúla agus bliantúla feidhmíochta
agus airgeadais ina gcuirtear an
fheidhmíocht iarbhír i gcomparáid leis
an mbuiséad nó leis an bhfeidhmíocht
thuartha.

Soláthar
eimhnímid go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm
ag an Údarás Rialála Carthanas chun a chinntiú
go gcomhlíontar na rialacha agus na treoirlínte
reatha de chuid na hOifige um Sholáthar Rialtais.
I mí Dheireadh Fómhair 2017, chuaigh an tÚdarás
Rialála Carthanas i gcomhairle leis an margadh
chun athbhreithniú straitéiseach a dhéanamh
ar an gComhchiste Infheistíochta. Rinneadh an
t-athbhreithniú sin i mí na Nollag 2017.

Athbhreithniú ar éifeachtacht
Deimhnímid go bhfuil nósanna imeachta i
bhfeidhm ag an Údarás Rialála Carthanas
chun faireachán a dhéanamh ar éifeachtacht
a nósanna imeachta bainistíochta riosca agus
rialaithe. Obair na n-iniúchóirí inmheánacha
agus seachtracha, an Coiste Airgeadais,
Iniúchóireachta agus Riosca a dhéanann
maoirseacht ar a gcuid oibre, agus an lucht
ardbhainistíochta laistigh den Údarás Rialála
Carthanas atá freagrach as an gcreat rialaithe
inmheánaigh airgeadais a fhorbairt agus a
chothabháil, déanann siad eolas d’fhaireachán
agus athbhreithniú an Údaráis Rialála Carthanas
ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh
airgeadais.
Deimhnímid gur thug an Bord faoi athbhreithniú
bliantúil ar éifeachtacht na rialuithe inmheánacha
don bhliain 2017.

Saincheisteanna rialaithe
inmheánaigh
Neartaíodh na rialuithe inmheánacha laistigh
den Údarás Rialála Carthanas chun a chinntiú go
mbeadh fianaise chúltaca iomchuí ag gabháil le
gach íocaíocht agus go mbeadh fianaise ar údarú
agus ceadú ón gCeann Gnóthaí Corparáideacha/
ón gCuntasóir/ón bPríomhfheidhmeannach ag
teastáil chun íocaíochtaí earráideacha a chosc
agus chun íoslaghdú a dhéanamh ar an mbaol go
mbeadh caillteanas ann sna ráitis airgeadais.

Sochair fostaithe
Ní rabhthas ag súil go mbeadh aon sochair
fhadtéarmacha le glanadh tar éis 12 mhí ón
tréimhse tuairiscithe bhliantúil.
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