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Séanadh Dlíthiúil: 

Tá an doiciméad seo á eisiúint ag an Rialálaí Carthanas faoi alt 14(1)(i) den Acht 
Carthanas 2009 ar mhaithe le feabhas ar riaradh agus bainistiú eagraíochtaí 
carthanúla a spreagadh agus a éascú. Níl an doiciméad seo ina ráiteas críochnúil, 
agus níl sé deartha chun a bheith ina ráiteas críochnúil, ar an dlí. Ní thugtar aon 
chomhairle dlí ann ach oiread. Níor cheart an doiciméad seo a úsáid in ionad 
comhairle ghairmiúil ó fhoinse atá cáilithe go cuí. Molann an Rialálaí Carthanas 
d’iontaobhaithe carthanais a ndoiciméad rialaithe a léamh nó a gcomhairle 
dlí neamhspleách féin a fháil nuair is gá. Ní ghlacann an Rialálaí Carthanas le 
freagracht ná dliteanas ar bith as aon earráidí, mhíchruinneas nó easnaimh sa 
doiciméad seo.
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Forbhreathnú ar na rialacháin atá beartaithe 
maidir le cuntasaíocht airgeadais do 
charthanais agus ar an Ráiteas faoi Chleachtas 
Molta do Charthanais

1. Réamhrá 

Rinne Heather Humphreys TD, an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail, Scéim 
Ghinearálta an Bhille Carthanas (Leasú), 2022 (“Scéim Ghinearálta”), a fhoilsiú an 29 
Aibreán 2022. Mar thoradh ar na leasuithe atá beartaithe, beifear in ann – den chéad 
uair riamh – rialacháin a bhfuil géarghá leo a thabhairt isteach maidir le cuntasaíocht 
airgeadais do charthanais chláraithe in Éirinn, ar rialacháin iad lena dtabharfar tuilleadh 
trédhearcachta maidir leis an dóigh a dtugann carthanais tuairisc ar a ngnóthaí 
airgeadais agus lena gcinnteofar go gcaithfear go cothrom le gach carthanas, is cuma 
cé acu is cuideachta nó eintiteas neamhchorpraithe amhail cumann nó iontaobhas 
carthanúil iad. Ar an tslí sin, cinnteofar go mbeidh na ráitis airgeadais ó charthanais níos 
faisnéisí agus níos inchomparáide ná mar atá siad faoi láthair.

Ceanglaítear leis an Acht Carthanas 2009 faoi láthair go n-ullmhófaí ráitis airgeadais 
agus go ndéanfaí iniúchadh nó scrúdú neamhspleách ar na ráitis sin de réir na rialachán 
arna ndéanamh ag an Aire, ag féachaint do thairseacha áirithe atá sonraithe in Acht 
2009. Ceann amháin de na príomhfhadhbanna a bhaineann leis na hailt iomchuí 
d’Acht 2009 is ea go bhfuil carthanais chláraithe ar cuideachtaí iad díolmhaithe ó na 
ceanglais sin. Dá ndéanfaí na rialacháin, mar sin, chruthófaí éagothroime iomaíochta do 
charthanais chláraithe bunaithe ar a bhfoirm dhlíthiúil, toisc nach mbeadh feidhm ag na 
rialacháin ach maidir le sciar (thart ar 40%) de na carthanais chláraithe uile. 

Fadhb eile is ea na tairseacha atá sonraithe. Is ró-íseal atá na tairseacha, dar 
leis an Rialálaí Carthanas agus le formhór na bpáirtithe leasmhara a ghlac páirt i 
gcomhairliúchán poiblí ar na tairseacha siar sa bhliain 2016. Mar sin, cheanglófaí 
ar charthanais ag a bhfuil ioncam €100,000, ar ioncam measartha íseal é, ráitis 
airgeadais a tháirgeadh de réir an Ráitis faoi Chleachtas Molta do Charthanais agus a 
shocrú go ndéanfaí iniúchadh ar na cuntais sin. 
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Dá bhrí sin, fáiltíonn an Rialálaí Carthanas roimh na codanna sin den Scéim Ghinearálta 
a foilsíodh le déanaí lena mbeartaítear na hailt iomchuí d’Acht 2009 a leasú chun 
aghaidh a thabhairt ar an dá fhadhb sin trí na príomhfhorálacha a leathnú chuig 
carthanais ar cuideachtaí iad agus trí mhéadú a dhéanamh ar na tairseacha ag a 
mbeidh feidhm ag ceanglais rialála áirithe i ndáil le cuntais a ullmhú agus i ndáil le 
hiniúchadh nó scrúdú a dhéanamh ar na cuntais sin.

Faoin Acht Carthanas 2009, beidh an tAire Forbartha Tuaithe agus Pobail freagrach as 
na rialacháin is gá a dhéanamh lena dtabharfar caighdeáin aonfhoirmeacha isteach le 
haghaidh na ráiteas airgeadais ó charthanais chláraithe agus lena dtabharfar rialacha 
gaolmhara isteach i ndáil le hiniúchadh agus le scrúdú neamhspleách. Is coincheap 
measartha nua é an dara ceann, atá mar chuid den chreat rialála do charthanais i 
ndlínsí comharsanacha amhail Tuaisceart Éireann.

Más rud é go dtabharfar isteach iad, déanfar na nithe seo a leanas leis na rialacháin 
maidir le cuntasaíocht airgeadais, mar atá beartaithe ag an Rialálaí Carthanas –

(a) caighdeáin a leagan amach le haghaidh ráitis airgeadais, ar caighdeáin iad a 
mbeidh i gceist leo an Ráiteas faoi Chleachtas Molta do Charthanais a chur i 
bhfeidhm i leith carthanais ar mó a n-ioncam ná €250,000 agus a chomhlíonann 
critéir áirithe;

(b) caighdeáin a leagan amach le haghaidh ráitis airgeadais, ar caighdeáin iad a 
mbeidh i gceist leo formáid shimplithe cuntasaíochta a ghlacadh do charthanais a 
bhfuil a n-ioncam sa raon idir €25,000 agus €250,000 agus a chomhlíonann critéir 
áirithe eile;

(c) díolúine ón gceanglas atá ann iniúchadh a shocrú a thabhairt do charthanais ar lú a 
n-ioncam ná €250,0001;

(d) foráil a dhéanamh do scrúdú neamhspleách a dhéanamh ar ráitis airgeadais ó 
charthanais a bhfuil a n-ioncam sa raon idir €25,000 agus €250,000;

(e) díolúine ón gceanglas atá ann ráitis airgeadais a ullmhú agus a chur isteach i 
bhformáid ar leith a thabhairt do gach carthanas ar lú a n-ioncam ná €25,000; agus

(f) díolúine ó scrúdú neamhspleách a shocrú ar ráitis airgeadais a thabhairt do gach 
carthanas ar lú a n-ioncam ná €25,000.

1  Chun tuilleadh faisnéise a fháil, féach Scéim Ghinearálta an Bhille Carthanas (Leasú), 2022

2  Féach Leasú Cheannteideal 14 ar alt 48 d’Acht 2009 (Ráiteas cuntas bliantúil) agus Leasú Cheannteideal 15 ar alt 
50 d’Acht 2009 (Iniúchadh nó scrúdú bliantúil ar chuntais) de Scéim Ghinearálta an Bhille Carthanas (Leasú), 2022

https://www.gov.ie/en/publication/0dfac-general-scheme-charities-amendment-bill-2022/
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Chun an méid thuas a éascú, d’iarr an Rialálaí Carthanas leasuithe ar an Acht Carthanas 
2009 sa bhliain 2017 chun na tairseacha iomchuí a mhéadú ó €10,000 agus €100,000 
go €25,000 agus €250,000 faoi seach2. Bunaithe ar an gClár Carthanas reatha, is iad 
seo a leanas na torthaí a bheidh ar na tairseacha méadaithe:

   █ beidh laghdú foriomlán ann sa líon carthanas cláraithe a gceanglófar orthu na ráitis 
airgeadais uathu a ullmhú de réir an Ráitis faoi Chleachtas Molta do Charthanais;

   █ beidh laghdú ann sa líon carthanas a gceanglófar orthu a shocrú go ndéanfaí 
iniúchadh ar na ráitis airgeadais uathu;

   █ beidh méadú ann sa líon carthanas cláraithe a bheidh díolmhaithe ó ráitis 
airgeadais a chur faoi bhráid an Rialálaí Carthanas mar chuid den tuarascáil 
bhliantúil uathu; agus 

   █ beidh laghdú ann sa líon carthanas a gceanglófar orthu a shocrú go ndéanfaí 
iniúchadh nó scrúdú neamhspleách ar na cuntais uathu.

Ní gá a rá go gceanglófar ar charthanais leabhair chuntais chuí a choimeád faoi 
alt 47 den Acht Carthanas 2009 go fóill agus, i gcás go mainneoidh siad déanamh 
amhlaidh, go mbeidh siad ciontach i gcion go fóill, ar cion é a bhféadfar carthanas 
agus a iontaobhaithe a ionchúiseamh ina leith. Beag beann ar mhéid an charthanais, 
beidh oibleagáid dhlíthiúil ar iontaobhaithe carthanais go fóill leabhair chuntais 
chuí a choimeád chun a chinntiú go mbeidh an carthanas a bhfuil siad freagrach as 
lánchuntasach go fóill do shíntiúsóirí, do thairbhithe, d’oibrithe deonacha, do bhaill 
foirne agus don mhórphobal. Cé nach bhfuil an Ráiteas faoi Chleachtas Molta do 
Charthanais ina cheanglas dlíthiúil in Éirinn faoi láthair, is ionann é agus an dea-
chleachtas molta do charthanais mhóra. Ghlac roinnt carthanas cláraithe an Ráiteas 
cheana féin agus tá sé á ghlacadh ag cinn eile faoi láthair. 

Sa treoirnóta seo, tugtar forbhreathnú ar an gcreat cuntasaíochta atá beartaithe do 
charthanais chláraithe nach bhfuil aon eolas acu ar an Ráiteas faoi Chleachtas Molta 
do Charthanais agus tugtar tús eolais ardleibhéil ar an Ráiteas agus ar ghnéithe 
tábhachtacha eile de na rialacháin atá beartaithe.

Soláthrófar tuilleadh treorach agus tuilleadh teimpléad in am trátha. Rachaidh an 
Rialálaí Carthanas i gcomhairle le comhlachtaí gairmiúla, le carthanais agus leis an 
mórphobal i ndáil le formáid na ráiteas airgeadais ó charthanais freisin.

https://www.charitiesregulator.ie/en/information-for-the-public/search-the-register-of-charities
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2.  Cad iad na tairseacha atá beartaithe do na  
ráitis airgeadais ó charthanais?

Faoi na hathruithe atá beartaithe, ní cheanglófar ar charthanas cláraithe (nach 
cuideachta é) ráitis airgeadais a ullmhú. Dá réir sin, ní cheanglófar ar an gcarthanas 
ráitis airgeadais a cheangal leis an tuarascáil bhliantúil uaidh maidir lena 
ghníomhaíochtaí agus lena ghnóthaí airgeadais, ar tuarascáil í a gceanglaítear air í a 
chur faoi bhráid an Rialálaí Carthanas i gcás go gcomhlíonann sé dhá cheann de na trí 
chritéar seo a leanas:

(a) ní mó iomlán a chláir comhardaithe ná €25,000; 

(b) ní mó a ollioncam ná €25,000; 

(c) níl aon fhostaithe aige. 

Maidir le carthanais nach bhféadfaidh siad leas a bhaint as an díolúine sin, ceanglófar 
orthu ráitis airgeadais a ullmhú agus na ráitis airgeadais sin a chur faoi bhráid an 
Rialálaí Carthanas agus an tuarascáil bhliantúil uathu faoi alt 52 d’Acht 2009 á cur 
isteach acu. 

Maidir le carthanais ar lú a n-ioncam nó a gcaiteachas ná €250,000:

   █ ní cheanglófar orthu iniúchadh a shocrú, 

   █ féadfaidh siad a roghnú ráitis airgeadais shimplithe a ullmhú ar bhonn fáltas agus 
íocaíochtaí, 

   █ féadfaidh siad a roghnú go ndéanfaí scrúdú neamhspleách orthu, ar choinníoll nach 
gceanglófar orthu leis an dlí carthanas ná ar chúis éigin eile iniúchadh a shocrú. 

Is leis na rialacháin iomchuí maidir le cuntasaíocht airgeadais a fhorordófar an fhoirm 
agus an t-inneachar do ráitis airgeadais shimplithe.

Ceanglófar ar charthanais ar mó a n-ioncam nó a gcaiteachas ná €250,000 a shocrú 
go n-ullmhófaí na ráitis airgeadais uathu de réir an Ráitis faoi Chleachtas Molta do 
Charthanais agus go ndéanfaí iniúchadh bliantúil orthu.
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Tábla 1 – Achoimre ar na ceanglais atá beartaithe ag an Rialálaí Carthanas de réir 
chineál agus mhéid an charthanais

Dhá cheann de thrí cinn a 
chomhlíonadh - Ollioncam 

an charthanais a bheith faoi 
bhun €25,000; Luach Chlár 

Comhardaithe an charthanais 
a bheith faoi bhun €25,000; 
Gan aon fhostaithe a bheith 

ag an gcarthanas

Ollioncam nó 
Caiteachas Iomlán 
a bheith faoi bhun 

€250,000

Ollioncam nó 
Caiteachas Iomlán 
a bheith os cionn 

€250,000

Ní cheanglófar ar  
an gcarthanas ráitis 
airgeadais a ullmhú  
(nóta 1)

- -

Ceanglófar ar an 
gcarthanas ráitis 
airgeadais a ullmhú 
ar bhonn Fáltas agus 
Íocaíochtaí nó ar bhonn 
Fabhruithe (nóta 1)

- -

Ceanglófar ar an 
gcarthanas Scrúdú 
Neamhspleách a shocrú

- -

Ceanglófar ar an 
gcarthanas ráitis 
airgeadais a ullmhú ar 
bhonn Fabhruithe de réir 
an Ráitis faoi Chleachtas 
Molta do Charthanais

- -

Ceanglófar ar an 
gcarthanas Iniúchadh 
Bliantúil a shocrú

- -

Nóta 1 – Ní mór do charthanas ar cuideachta é ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn fabhruithe faoi Acht na 

gCuideachtaí, 2014
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3. Cad atá sa Ráiteas faoi Chleachtas Molta do Charthanais?

Is é atá sa Ráiteas faoi Chleachtas Molta do Charthanais ná doiciméad teicniúil 
cuntasaíochta ina leagtar amach an dea-chleachtas maidir le caighdeáin chuntasaíochta 
a chur i bhfeidhm agus ráitis airgeadais á n-ullmhú do charthanais. Más rud é go mbeidh 
carthanas ag iarraidh an Ráiteas faoi Chleachtas Molta do Charthanais a chur i bhfeidhm 
agus na ráitis airgeadais uaidh á n-ullmhú, is dóigh, mar gheall ar chineál teicniúil an 
doiciméid, go mbeidh ionchur ó ghairmithe cáilithe cuntasaíochta ag teastáil. Tá sé sin 
ar cheann amháin de na cúiseanna a bhfáiltíonn an Rialálaí Carthanas roimh an togra le 
haghaidh méadú a dhéanamh ar an tairseach ag a gceanglófaí ar charthanais chláraithe 
na ráitis airgeadais uathu a ullmhú de réir an Ráitis faoi Chleachtas Molta do Charthanais. 
Tá an chuid eile den doiciméad seo ceaptha chun míniú ginearálta a thabhairt ar a bhfuil i 
gceist leis an Ráiteas faoi Chleachtas Molta do Charthanais.

Sa Ráiteas faoi Chleachtas Molta do Charthanais, tugtar treoir maidir leis an dóigh a 
bhfuiltear ag súil leis go gcuirfidh carthanais an “Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais is 
infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann” (FRS 102) i bhfeidhm 
i leith a gcuid gníomhaíochtaí agus idirbheart ar leith agus mínítear ann an dóigh ar 
cheart do charthanais a gcuid gníomhaíochtaí agus cistí a chur i láthair agus a nochtadh 
laistigh de na ráitis airgeadais uathu. Is é is FRS 102 ann ná caighdeán cuntasaíochta a 
d’eisigh an Chomhairle Tuairiscithe Airgeadais, mar chomhlacht forordaithe, maidir lena 
chur i bhfeidhm sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann. Tá feidhm aige maidir 
le ráitis airgeadais atá ceaptha chun léargas fíorcheart a thabhairt ar staid airgeadais 
an eintitis tuairiscithe agus ar a bhrabús nó a chaillteanas do thréimhse ar leith. Ní hé 
amháin go bhfuil feidhm aige maidir le cuideachtaí, ach tá feidhm aige maidir le heintitis 
leasa phoiblí agus maidir le cineálacha eile eintiteas freisin.

Áirítear leis an Ráiteas faoi Chleachtas Molta do Charthanais ceanglais atá sonrach do 
charthanais, ar ceanglais iad atá de bhreis ar cheanglais FRS 102. Leagtar amach ann 
ceanglais a bhaineann leis na nithe seo a leanas go háirithe: tuarascáil bhliantúil na 
n-iontaobhaithe carthanais; cuntasaíocht ciste; formáid an ráitis faoi ghníomhaíochtaí 
airgeadais; agus nochtaí eile a bhfuil mar aidhm leo ardleibhéal cuntasachta agus 
trédhearcachta a thabhairt do shíntiúsóirí, do mhaoinitheoirí, do thacadóirí airgeadais 
agus do gheallsealbhóirí eile.

I gcomparáid leis na ráitis airgeadais do chuideachtaí den mhéid chéanna nach 
carthanais iad, ceanglaítear leis an Ráiteas faoi Chleachtas Molta do Charthanais go 
dtabharfaí ardleibhéal sonraí i ráitis airgeadais. Tugtar aird ar mhéid an charthanais 
sna ceanglais tuairiscithe, áfach, agus is lú faisnéis a iarrtar ó charthanais bheaga ná ó 
charthanais mhóra. 
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Is í an Chomhairle Tuairiscithe Airgeadais a cheapann an comhlacht um an Ráiteas 
faoi Chleachtas Molta a cheapadh, arb é an comhlacht a dhéanann formhaoirseacht 
ar an Ráiteas faoi Chleachtas Molta do Charthanais é. Is comhlacht forordaithe í an 
Chomhairle, a dhéanann formhaoirseacht ar FRS 102 freisin. Is ar an gcomhlacht um an 
Ráiteas faoi Chleachtas Molta a cheapadh atá an fhreagracht deiridh as an Ráiteas faoi 
Chleachtas Molta do Charthanais agus as an Ráiteas a nuashonrú. Tá sé comhdhéanta 
den Choimisiún Carthanas do Shasana agus don Bhreatain Bheag, den Choimisiún 
Carthanas do Thuaisceart Éireann agus d’Oifig Rialálaí Carthanas na hAlban. Ós rud é 
nach bhfuil an Ráiteas faoi Chleachtas Molta do Charthanais éigeantach in Éirinn faoi 
láthair, níl an Rialálaí Carthanas ina chomhalta iomlán den chomhlacht um an Ráiteas 
faoi Chleachtas Molta a cheapadh. Tá stádas breathnóra aige, áfach.

I mí Iúil 2020, cuireadh tús leis an bpróiseas chun an Ráiteas nua faoi Chleachtas Molta 
do Charthanais a fhorbairt. Tháinig an obair sin sna sála ar athbhreithniú rialachais ar 
tugadh tuairisc air i mí an Mheithimh 2019 (féach “Guiding the Development of the 
Charities SORP”). Sna céimeanna tosaigh den phróiseas, d’earcaigh an comhlacht um 
Ráiteas faoi Chleachtas Molta a cheapadh Coiste saineolach earnáilbhunaithe nua 
um an Ráiteas faoi Chleachtas Molta. Imríonn an Coiste sin ról comhairleach lárnach 
sa phróiseas reatha chun an Ráiteas a cheapadh agus déanann sé ionadaíocht do 
na geallsealbhóirí sin a bhfuil a dtuairimí ag teastáil chun bonn eolais a chur faoin 
bpróiseas. Rinneadh ceithre chomhalta dhéag, lena n-áirítear comhaltaí a dhéanann 
ionadaíocht do charthanais in Éirinn agus a oibríonn i gcomhar leo, a cheapadh chuig an 
gCoiste tar éis próiseas roghnúcháin oscailte a seoladh sa bhliain 2020.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/806670/Guiding_the_Development_of_the_Charities_SORP.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/806670/Guiding_the_Development_of_the_Charities_SORP.pdf
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4. Cad iad na ceanglais reatha?

Ceanglaítear ar charthanais chorpraithe Éireannacha dlí cuideachtaí na hÉireann a 
leanúint agus FRS 102 a chur i bhfeidhm agus na ráitis airgeadais uathu á n-ullmhú 
acu. Is eol don Rialálaí Carthanas go mbaineann líon suntasach carthanas corpraithe 
Éireannach leas as an díolúine atá ar fáil do chuideachtaí beaga faoi Acht na 
gCuideachtaí, 2014, agus go gcomhdaíonn siad ráitis airgeadais ghiorraithe leis an 
Oifig um Chlárú Cuideachtaí. Is lú i bhfad an méid faisnéise a thugtar i ráitis airgeadais 
ghiorraithe ná i ráitis airgeadais iomlána. Dá bhrí sin, ní thugtar iontu an leibhéal 
trédhearcachta agus cuntasachta a bhfuiltear ag súil leis ó charthanais chláraithe. Ar 
mhaithe le trédhearcacht agus cuntasacht, ba cheart do charthanais ráitis airgeadais 
neamhghiorraithe (iomlána) a tháirgeadh agus ba cheart dóibh a chinntiú go 
gcomhdófar na ráitis airgeadais iomlána sin leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí agus go 
gcuirfear iad ar fáil don phobal i gcoitinne freisin trí iad a fhoilsiú ar a suíomh Gréasáin.

Cé nach bhfuil an Ráiteas faoi Chleachtas Molta do Charthanais ina cheanglas dlíthiúil 
in Éirinn faoi láthair, is ionann é agus an dea-chleachtas molta do charthanais mhóra.

Tá an Ráiteas faoi Chleachtas Molta do Charthanais á thabhairt isteach chun na nithe 
seo a leanas a dhéanamh:

   █ Feabhas a chur ar cháilíocht an tuairiscithe airgeadais i measc carthanas;

   █ Cur lena ábhartha, lena inchomparáide agus lena intuigthe atá an fhaisnéis atá 
curtha i láthair i ráitis airgeadais ó charthanas;

   █ Soiléiriú, mínithe agus léirmhíniú a thabhairt ar chaighdeáin chuntasaíochta agus 
ar an bhfeidhm atá acu maidir le carthanais agus maidir le hidirbhearta atá sonrach 
don earnáil; agus 

   █ Cúnamh a thabhairt dóibh sin atá freagrach as tuarascáil bhliantúil na 
n-iontaobhaithe carthanais agus na ráitis airgeadais a ullmhú.
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5. Formáid na ráiteas airgeadais a ullmhaítear faoin Ráiteas faoi 
Chleachtas Molta do Charthanais

Áirítear iad seo a leanas leis na príomheilimintí de thacar ráiteas airgeadais lena 
gcomhlíontar an Ráiteas faoi Chleachtas Molta.

   █ Tuarascáil Bhliantúil na nIontaobhaithe Carthanais;

   █ Ráiteas faoi Ghníomhaíochtaí Airgeadais;

   █ Ráiteas faoin Staid Airgeadais (Clár Comhardaithe);

   █ Nótaí leis na Ráitis Airgeadais.

5.1 Tuarascáil Bhliantúil na nIontaobhaithe Carthanais

Ceanglaítear leis an Ráiteas faoi Chleachtas Molta do Charthanais go n-ullmhófaí 
Tuarascáil Bhliantúil ó Iontaobhaithe Carthanais laistigh de na ráitis airgeadais ó 
charthanas, ar tuarascáil í ina dtugtar faisnéis chúlra faoin gcarthanas agus ina dtugtar 
míniú scríofa ar chuspóirí an charthanais agus ar an dóigh a bhféachann sé leis na 
cuspóirí sin a bhaint amach. Ba cheart na ceannteidil seo a leanas a bheith i dTuarascáil 
Bhliantúil na nIontaobhaithe Carthanais laistigh de na ráitis airgeadais (nach bhfuil ina 
gcuid den tuarascáil bhliantúil a gceanglaítear ar charthanais chláraithe í a chur faoi 
bhráid an Rialálaí Carthanas gach bliain faoi alt 52 d’Acht 2009):

   █ Cuspóirí agus gníomhaíochtaí;

   █ Éachtaí agus feidhmíocht;

   █ Athbhreithniú airgeadais;

   █ Struchtúr, rialachas agus bainistíocht;

   █ Sonraí tagartha agus riaracháin;

   █ Díolúintí ó nochtadh; agus 

   █ Cistí a shealbhaítear mar iontaobhaí is coimeádaí thar ceann daoine eile. 

Chun tuilleadh sonraí a fháil faoin inneachar is gá a thabhairt faoi gach ceannteideal, 
féach Modúl 1: Tuarascáil Bhliantúil na nIontaobhaithe den Ráiteas faoi Chleachtas 
Molta do Charthanais.

https://www.charitysorp.org/documents/496625/496655/charities-sorp-frs102-2019a.pdf/0a4311bd-da96-a551-dccb-d841156ac3bc?t=1641992062057
https://www.charitysorp.org/documents/496625/496655/charities-sorp-frs102-2019a.pdf/0a4311bd-da96-a551-dccb-d841156ac3bc?t=1641992062057
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5.2 Ráiteas faoi Ghníomhaíochtaí Airgeadais

Ceanglaítear leis an Ráiteas faoi Chleachtas Molta do Charthanais go n-ullmhófaí 
Ráiteas faoi Ghníomhaíochtaí Airgeadais (ar a dtugtar ‘Ráiteas faoi Ioncam 
Cuimsitheach’ faoi FRS 102). Taifeadtar sa Ráiteas faoi Ghníomhaíochtaí Airgeadais 
na hacmhainní uile a fuair an carthanas (ioncam) agus na hacmhainní uile a chaith 
an carthanas (caiteachas) sa bhliain airgeadais. Ceanglaítear leis an Ráiteas faoi 
Chleachtas Molta do Charthanais go ndéanfaí figiúirí na bliana reatha a scoilteadh idir 
cistí srianta ioncaim, nach bhféadfar iad a chaitheamh ach amháin chun críche ar leith, 
cistí neamhshrianta, a bhféadfar iad a chaitheamh ar aon cheann de na cuspóirí atá 
ag an gcarthanas, agus cistí dearlaice. Is é is cistí dearlaice ann ná cistí srianta nach 
bhféadfar iad a chaitheamh (dearlaic bhuan) nó ar ina leith nach bhfuil aon cheanglas 
iarbhír ann an caipiteal a chaitheamh ná a úsáid ach amháin i gcás go gcinnfidh na 
hiontaobhaithe carthanais é a chaitheamh (dearlaic indiúscartha).
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Tábla 2 – Tá struchtúr, formáid agus ceannteidil an Ráitis faoi Ghníomhaíochtaí 
Airgeadais a cheanglaítear leis an Ráiteas faoi Chleachtas Molta do Charthanais 
ar áireamh i Modúl 4: Ráiteas faoi Ghníomhaíochtaí Airgeadais den Ráiteas faoi 
Chleachtas Molta do Charthanais

Cistí 
neamhshrianta

Cistí 
srianta

Cistí 
dearlaice

Cistí  
iomlána

An tréimhse 
roimhe  

Cistí iomlána
€ € € € €

Ioncam agus dearlaicí ó na 
nithe seo a leanas:
Síntiúis agus leagáidí
Gníomhaíochtaí carthanúla
Gníomhaíochtaí eile trádála
Infheistíochtaí
Eile
Iomlán

Caiteachas ar na nithe seo a 
leanas:
Cruinniú airgid
Gníomhaíochtaí carthanúla
Eile
Iomlán

Glanghnóthachain/
(glanchaillteanais) ar 
infheistíochtaí
Glanioncam/
(glanchaiteachas)
Aistrithe idir cistí

Gnóthachain/(caillteanais) 
aitheanta eile:
Gnóthachain/(caillteanais) ar 
athluacháil sócmhainní seasta
Gnóthachain/(caillteanais) 
achtúireacha ar scéimeanna 
pinsean sochair shainithe
Gnóthachain/(caillteanais) eile
Glanghluaiseacht i gcistí

Réiteach cistí:

Cistí iomlána a tugadh ar 
aghaidh
Cistí iomlána a tugadh ar 
aghaidh

https://www.charitysorp.org/documents/496625/496655/charities-sorp-frs102-2019a.pdf/0a4311bd-da96-a551-dccb-d841156ac3bc?t=1641992062057
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5.3 Ráiteas faoin Staid Airgeadais (Clár Comhardaithe)

Tugtar sa Chlár Comhardaithe ráiteas achomair ar shócmhainní agus dliteanais 
an charthanais ag deireadh na bliana airgeadais. Déantar na haicmí difriúla cistí a 
shealbhaíonn an carthanas a anailísiú ag deireadh an Chláir Comhardaithe chun na 
suimeanna a shealbhaítear sna cistí dearlaice, srianta, ainmnithe agus ginearálta a léiriú.

Tábla 3 – Tá struchtúr, formáid agus ceannteidil an Chláir Comhardaithe a 
cheanglaítear leis an Ráiteas faoi Chleachtas Molta do Charthanais ar áireamh i  
Modúl 10: Clár Comhardaithe den Ráiteas faoi Chleachtas Molta do Charthanais

Uimh. thag.
an nóta

Cistí
iomlána

Cistí na 
bliana
roimhe

€ €

Sócmhainní seasta:

Sócmhainní doláimhsithe

Sócmhainní inláimhsithe

Sócmhainní oidhreachta

Infheistíochtaí

Sócmhainní seasta iomlána

Sócmhainní reatha:

Stoic

Féichiúnaithe

Infheistíochtaí

Airgead sa bhanc agus ar láimh

Sócmhainní reatha iomlána

Dliteanais:

Creidiúnaithe: Suimeanna a bheidh dlite laistigh de bhliain amháin

Glansócmhainní reatha nó glandliteanais reatha

Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha

Creidiúnaithe: Suimeanna a bheidh dlite tar éis breis agus bliain amháin

Soláthairtí do dhliteanais

Glansócmhainní nó glandliteanais, gan an tsócmhainn pinsin nó an 
dliteanas pinsin a áireamh
Sócmhainn nó dliteanas scéime pinsean sochair shainithe

Glansócmhainní iomlána nó glandliteanais iomlána

Cistí an charthanais:

Cistí dearlaice

Cistí srianta ioncaim

Cistí neamhshrianta

Cúlchiste athluachála

Cúlchiste pinsean

Cistí neamhshrianta iomlána

Cistí carthanais iomlána

https://www.charitysorp.org/documents/496625/496655/charities-sorp-frs102-2019a.pdf/0a4311bd-da96-a551-dccb-d841156ac3bc?t=1641992062057
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5.4 Nótaí leis na ráitis airgeadais

Ceanglaítear nótaí ina mínítear na nithe seo a leanas a chur ar áireamh i ngach tacar 
ráiteas airgeadais cuideachta:

   █ An bonn ar ar ullmhaíodh na ráitis airgeadais;

   █ Na beartais chuntasaíochta a glacadh, ina mínítear cén uair a chuirtear sócmhainní 
agus dliteanais agus ioncam agus caiteachas ar áireamh sna ráitis airgeadais agus 
cén luach a chuirtear orthu.

   █ Faisnéis eile a cheanglaítear chun tuilleadh sonraí a thabhairt faoina bhfuil sna 
ráitis airgeadais agus chun a chinntiú go dtugtar léargas ‘fíorcheart’ iontu.

Tá roinnt ceanglas nochta eile ann faoin Ráiteas faoi Chleachtas Molta do Charthanais. 
Cé nach gceanglaítear go sonrach iad le FRS 102, tá siad ceaptha chun tuilleadh 
trédhearcachta agus cuntasachta a thabhairt.

Áirítear leis na príomh-mhíreanna ina leith sin idirbhearta a bhaineann le 
hiontaobhaithe carthanais agus le páirtithe gaolmhara, luach saothair foirne agus 
íocaíochtaí ex-gratia a nochtadh. 

Cabhraíonn sé sin le síntiúsóirí agus leis an bpobal tuiscint a ghnóthú ar aidhmeanna 
agus cuspóirí an charthanais, ar na hacmhainní atá ar fáil dó agus ar an dóigh ar 
úsáideadh na hacmhainní sin.
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6. Cad is cuntais fáltas agus íocaíochtaí ann?

Beidh sé de rogha ag a lán carthanas beag nach cuideachtaí iad cuntais fáltas agus 
íocaíochtaí, seachas cuntais fabhraithe, a ullmhú (féach Tábla 2 thuas). Baineann cuntais 
fáltas agus íocaíochtaí le cuntasaíocht shimplí atá bunaithe ar airgead tirim agus ní ionann 
iad agus cuntais fabhraithe. 

Ullmhaítear cuntais fabhraithe ar bhonn ‘fíorcheart’ de réir caighdeáin chuntasaíochta 
agus de réir mhodhanna agus phrionsabail an Ráitis faoi Chleachtas Molta is infheidhme. I 
gcodarsnacht le cuntais fáltas agus íocaíochtaí, ar ina leith nach dtugtar cuntas ar ioncam 
agus caiteachas ach amháin nuair a fhaightear an t-airgead nó nuair a íoctar amach é, 
taifeadtar i gcuntais fabhraithe an t-ioncam ó ghníomhaíocht ar leith nuair a thabhaítear 
an dliteanas, i gcás gurb ann do theideal chun an t-ioncam a fháil nó chun na costais a íoc 
nó gur dóigh go bhfaighfear an t-ioncam nó go n-íocfar na costais. Ní gá gurb ionann an 
dáta sin agus an dáta a fhaightear an t-airgead nó nuair a íoctar amach é.

Níl aon fhormáid fhorordaithe reachtúil le haghaidh cuntais fáltas agus íocaíochtaí ann 
in Éirinn faoi láthair. Soláthróidh an Rialálaí Carthanas tuilleadh treorach agus tuilleadh 
teimpléad in am trátha, agus iad deartha chun na híosleibhéil mholta trédhearcachta 
agus chuntasachta a chomhlíonadh.

7. Cad is scrúdú neamhspleách ann?

Chun iontaoibh agus muinín an phobail a chothabháil as an obair a dhéanann 
carthanais, ceanglófar leis an dlí carthanas ar charthanais chláraithe na critéir 
shonraithe atá leagtha amach i dTábla 1 thuas a chomhlíonadh, is é sin: a shocrú go 
ndéanfaí grinnscrúdú seachtrach ar na cuntais uathu. Is é an aidhm atá le grinnscrúdú 
seachtrach ná muinín a thabhairt do gheallsealbhóirí as an bhfaisnéis agus as na figiúirí 
atá curtha i láthair sna cuntais agus a dheimhniú gur ullmhaíodh na cuntais de réir na 
reachtaíochta iomchuí. 

Tá na cuntais ó charthanas faoi réir dhá phríomhchineál grinnscrúdúcháin sheachtraigh: 

   █ scrúdú neamhspleách 

   █ iniúchadh
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Maidir le carthanais bheaga a ullmhaíonn cuntais fáltas agus íocaíochtaí, is dóigh go 
roghnóidh siad a shocrú go ndéanfaí scrúdú neamhspleách, seachas iniúchadh, ar na 
cuntais uathu. 

Le linn scrúdú neamhspleách, déanann cuntasóir seiceáil sheachtrach ar na ráitis 
airgeadais. Mar chineál grinnscrúdúcháin, is simplí scrúdú neamhspleách ná iniúchadh. 
Tugtar i scrúdú neamhspleách go fóill dearbhú d’iontaobhaithe carthanais, do 
mhaoinitheoirí, do thairbhithe, don phobal agus do gheallsealbhóirí eile gur tugadh 
cuntas cuí ar airgead an charthanais agus gur coimeádadh taifid chuntasaíochta chuí. 
Beidh scrúdú neamhspleách ina rogha chuí do chuid mhór carthanas beag. Soláthróidh 
an Rialálaí Carthanas tuilleadh treorach agus tuilleadh teimpléad do charthanais agus 
do scrúdaitheoirí neamhspleácha in am trátha.

Le linn iniúchta, déanann iniúchóir cláraithe mionscrúdú ar na ráitis airgeadais ó 
eagraíocht chun dearbhú réasúnach a fháil i ndáil lena chruinne atá siad. Ceanglaítear 
ar iniúchóirí Caighdeáin Idirnáisiúnta um Iniúchóireacht a chomhlíonadh, mar aon le 
caighdeáin eitice agus caighdeáin rialú cáilíochta. Is féidir go mbeidh ar an eintiteas 
atá á iniúchadh méid mór ama agus acmhainní a chaitheamh chun freastal ar an méid 
faisnéise a cheanglóidh an t-iniúchóir.

8. Conclúid

Tugtar sa treoirnóta seo forbhreathnú ar an gcreat cuntasaíochta atá beartaithe do 
charthanais chláraithe, ar creat é a bhfuil mar aidhm leis trédhearcacht a mhéadú sa 
dóigh a dtugann carthanais tuairisc. Léirítear i dtaighde a rinne Amárach thar ceann 
an Rialálaí Carthanas go bhfuil ceangal láidir ann idir trédhearcacht agus cuntasacht 
mhéadaithe i measc carthanas agus an iontaoibh atá ag an bpobal as an earnáil. 

Tá sé beartaithe ag an Rialálaí Carthanas dul i gcomhairle tuilleadh maidir leis na tograí 
uaidh agus tá sé ag tnúth le caidreamh a dhéanamh le páirtithe leasmhara chun a fháil 
amach cén dóigh ar féidir tuilleadh trédhearcachta agus cuntasachta a bhaint amach 
trí chaighdeáin a thabhairt isteach le haghaidh ráitis airgeadais ó charthanais agus le 
haghaidh iniúchtaí nó scrúduithe éigeantacha, ar caighdeáin iad a bheidh i gcomhréir 
leis na haidhmeanna a bheidh á saothrú.



Uimhir Thagartha an Doiciméid: Forbhreathnú ar na Rialacháin atá  
Beartaithe maidir le Cuntasaíocht Airgeadais do Charthanais agus  
ar an Ráiteas faoi Chleachtas Molta do Charthanais – Rev 000 

An Rialálaí Carthanas  
3 Duga Sheoirse  
LSAI Baile Átha Cliath 1  
D01 X5X0 

Teileafón: 01 633 1500

www.charitiesregulator.ie 

© An Rialálaí Carthanas 2022

www.charitiesregulator.ie

