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STIÚRTHÓIRÍ AGUS FAISNÉIS EILE 
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021 

 

STIÚRTHÓIRÍ 
 

An Dr Fergal Lynch  
An Dr Pat Gallagher 
An Dr Marian O’Sullivan  
An tUasal Stephen Mulvany 
Elizabeth Adams, Uas.  
An tUasal Pat Naughton 
An tUasal George Burke  
An Dr Pamela Byrne  
An Dr Attracta Halpin  
An tUasal Greg Dempsey 
Mary Hurley, Uas.  
An Dr Stephen Weir  
An tUasal David Moloney 

RÚNAÍ & OIFIG CHLÁRAITHE An tUasal Ray Mooney 
59 Bóthar Lansdún 
Baile Átha Cliath 4 

INIÚCHÓIRÍ An Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, 3A Sráid 
an Mhéara Uachtarach 
Baile Átha Cliath 1 

PRÍOMHBHAINCÉIRÍ Banc Aontas Éireann 
52 Sráid Bhagóid Uachtarach Baile 
Átha Cliath 4 

 Banc na hÉireann, Sráid an 
Mhéara Íochtarach, Baile Átha 
Cliath 1 

ATURNAETHA Eversheds, Ardán Phort an 
Iarla Baile Átha Cliath 2 

AN OIFIG UM CHLÁRÚ CUIDEACHTAÍ 21087 

UIMHIR CHARTHANAIS CHLÁRAITHE 20008031 

UIMHIR CHY (COIMISINÉIRÍ IONCAIM) 5401  
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RIALACHAS 

Bord an IPA 

I mBunreacht an Fhorais Riaracháin (mar a leasaíodh in 2017) sonraítear comhdhéanamh an Bhoird agus na n-
eagraíochtaí atá freagrach as comhaltaí a ainmniú ar an mBord. Foráiltear leis na hAirteagail freisin go bhféadfar 
comhalta amháin a cheapadh trí chomhthoghadh. 

Bhí ballraíocht an Bhoird do 2021 mar seo a leanas: 

• An Dr Fergal Lynch, (Cathaoirleach), Ard-Rúnaí, An Roinn Leanaí agus Gnóthaí Óige
• An Dr Pat Gallagher, Príomhfheidhmeannach, Comhairle Contae na hIarmhí (Leas-Chathaoirleach)
• An Dr Marian O’Sullivan, Ard-Stiúrthóir, IPA
• An tUasal Stephen Mulvany, Príomhoifigeach Airgeadais, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
• Elizabeth Adams Uas., Oifigeach Beartais, An Roinn Sláinte
• An tUasal Pat Naughton, Stiúrthóir Feidhmiúcháin, Group People and Sustainability, BSL
• An tUasal George Burke, Leas-Ardrúnaí, Oifig an Uachtaráin
• An Dr Pamela Byrne, POF Údarás Sábháilteachta Bia na hÉireann
• An Dr Attracta Halpin, Cláraitheoir, Ollscoil na hÉireann (OÉ)
• An tUasal Greg Dempsey, Leas-Ardrúnaí, An Roinn Sláinte
• Mary Hurley Uasal, Rúnaí Cúnta, Rannán Rialtais Áitiúil, An Roinn Tithíochta, Pleanála agus Rialtais Áitiúil
• An Dr Stephen Weir, Léachtóir, IPA
• An tUasal David Moloney, Ardrúnaí, RCPA

Foireann Bainistíochta Sinsearaí 

Is é an Dr Marian O’Sullivan Ard-Stiúrthóir an Fhorais Riaracháin agus mar Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin tá sí 
freagrach ar deireadh as oibríochtaí uile an IPA. Is ar an ngrúpa bainistíochta sinsearaí (SMG) atá an fhreagracht 
fhoriomlán as gnóthaí an IPA a bhainistiú. 

Is iad seo a leanas comhaltaí an SMG: 
• An Dr Marian O’Sullivan, Ard-Stiúrthóir, IPA
• An Dr Michael Mulreany, Ard-Stiúrthóir Cúnta, Cláraitheoir agus Ceann Scoil Rialtais agus Bainistíochta Whitaker
• An Dr. John O’Neill, Ceann na bhFoilseachán, Taighde agus Caidrimh Chorparáidigh
• Noreen Fahy Uas., Stiúrthóir Airgeadais agus Seirbhísí Corparáideacha
• Teresa Casserly Uas., Stiúrthóir, Oiliúint agus Forbairt agus Seirbhísí Idirnáisiúnta
• An tUasal Aidan Horan, Stiúrthóir, Oiliúint agus Forbairt agus Seirbhísí Comhairleoireachta
• Christine McNally, Uas., Bainisteoir Acmhainní Daonna

FREAGRACHTAÍ AN BHOIRD 

Gnóthaí don Bhord 

Tugtar breac-chuntas sa Chód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit 2016  ar na hábhair atá sonraithe do chinneadh 
an Bhoird. Forchoimeádtar na príomhábhair seo a leanas le haghaidh cinnidh ón mBord: 
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- Faomhadh na Tuarascála Bliantúla, an Bhuiséid Bhliantúil agus Plean Gnó Corparáideach an IPA;
- Ráitis Airgeadais Bhliantúla an IPA a fhaomhadh;
- Téarmaí tagartha na gcoistí Boird agus
- Leibhéil údaráis tarmligthe, beartas cisteáin agus beartais bhainistíochta riosca.

Leagtar amach in Airteagail Chomhlachais an Fhorais ról an Bhoird agus ról an Ard-Stiúrthóra. Deirtear sna hAirteagail 
“Déanfaidh an Bord gnó an Fhorais a bhainistiú”. Luafaidh siad go ndéanfaidh an Bord an méid seo a leanas: 
1. Cumhacht chun aon cheann dá ngnó, dá bhfeidhmeanna agus dá gcumhachtaí bainistíochta a tharmligean chuig

an Ard-Stiúrthóir;
2. Téarmaí mórchonarthaí a fhaomhadh;
3. Cumhacht chun fochoistí a cheapadh (lena n-áirítear cinn ag a bhfuil cumhachtaí an Bhoird) etc.;
4. Aidhmeanna agus cuspóirí an Fhorais a chinneadh agus athbhreithniú a dhéanamh orthu agus athruithe ar

pholasaí a chinneadh;
5. A chinntiú go mbainfear na haidhmeanna seo amach trí bheartais a cheapadh agus a athbhreithniú agus trí

mhaoirseacht a dhéanamh ar sheoladh ghnó an Fhorais;
6. An buiséad bliantúil agus na pleananna corparáideacha a chinneadh/a fhaomhadh; an tArd-Stiúrthóir a

cheapadh; agus, ar mholadh uaidh/uaithi, cibé oifigigh eile a cheapadh is mian leis an mBord ó am go
ham agus

7. Leasuithe suntasacha ar shochair phinsin an POF agus na foirne a fhaomhadh.

Tá prionsabail an Chóid Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit mar threoir láidir ag an gCathaoirleach agus ag an 
mBord 
2016. 

Ceanglaítear ar an bhForas ráitis airgeadais a ullmhú do gach bliain airgeadais i cibé foirm a cheadóidh an tAire 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Agus na ráitis airgeadais sin á n-ullmhú, ní mór don IPA: 

• Beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus na beartais sin a chur i bhfeidhm go seasta;
• A chinntiú go bhfuil aon bhreithiúnais agus meastacháin a dhéantar réasúnta agus stuama;
• A chur in iúl cé acu ar cloíodh nó nár cloíodh le caighdeáin chuntasaíochta atá infheidhme, faoi réir aon imeacht

ábhartha a nochtar agus a mhínítear sna ráitis airgeadais;
• A chinntiú go dtugann na ráitis airgeadais léargas fíor cothrom ar fheidhmíocht airgeadais agus staid airgeadais an

Fhorais Riaracháin ag deireadh na bliana; agus
• Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh ach amháin mura cuí glacadh leis go leanfaidh an Foras

airi i mbun oibriúcháin.

Tá an IPA freagrach as taifid chuntasaíochta chuí a choinneáil a nochtann go réasúnta cruinn, am ar bith, staid 
airgeadais an Fhorais agus a chuireann ar a chumas a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais an Cód Cleachtais 
um Rialachas Comhlachtaí Stáit 2016. Tá an IPA freagrach leis as a cuid sócmhainní a chosaint agus as céimeanna 
réasúnta a ghlacadh chun calaois agus mírialtachtaí eile a chosc agus a aimsiú. 

Tá an Bord freagrach as plean agus buiséad bliantúil a fhaomhadh. Déanann an fochoiste Airgeadais & Straitéise 
measúnú ar fheidhmíocht an IPA in aghaidh an phlean ghnó bhliantúil agus an bhuiséid bhliantúil agus déanann an 
Bord é a mheasúnú ina dhiaidh sin. 

Measann an Bord go dtugann na ráitis airgeadais bhliantúla 2021 léargas fíor cothrom ar fheidhmíocht airgeadais 
agus staid airgeadais an Fhorais amhail an 31 Nollaig 2021. 
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STRUCHTÚR AN BHOIRD 

Tá comhdhéanamh an Bhoird leagtha amach i Meabhrán agus Airteagail an IPA. 

Is deimhin leis an mBord go bhfuil na Comhaltaí saor ó aon ghnó nó caidreamh eile a d'fhéadfadh cur isteach go 
hábhartha, nó a d'fhéadfadh cur isteach de réir dealraimh, ar fheidhmiú a mbreithiúnais neamhspleáigh. 
Nochtann gach Ball den Bhord aon leas agus bíonn siad as láthair ó phléite nó ó chinntí an Bhoird má bhíonn 
coimhlint leasa acu nó má bhíonn leas díreach nó indíreach acu mar a éilítear sa Chód Cleachtais um Rialachas 
Comhlachtaí Stáit 2016. 
Tá ballraíocht an Bhoird agus téarmaí oifige sonraithe i dTábla 1 thíos: 

Tábla 1: Ballraíocht an Bhoird agus téarma oifige 
Tag Ainm Ról Dáta an cheapacháin Tiocfaidh deireadh 

leis an téarma 
reatha 

1 An Dr Fergal Lynch Cathaoirleach Meitheamh 2016 CCB 2022 
2 An Dr Pat Gallagher Leaschathaoirleach Meitheamh 2016 CCB 2022 
3 An tUas. Pat Naughton Gnáthbhall XX Meitheamh 2017 Meitheamh 2023 
4 Elizabeth Adams, Uasal Gnáthbhall Deireadh Fómhair 2019 CCB 2022 
5 An tUasal Greg Dempsey Gnáthbhall Deireadh Fómhair 2020 CCB 2023 
6 An tUasal George Burke Gnáthbhall Meán Fómhair 2019 CCB 2022 
7 An Dr Pamela Byrne Gnáthbhall Deireadh Fómhair 2019 CCB 2022 
8 Mary Hurley, Uasal Gnáthbhall Meán Fómhair 2020 CCB 2023 
9 An tUasal Stephen 

Mulvany 
Gnáthbhall Meitheamh 2016 CCB 2022 

10 An tUasal David Moloney Gnáthbhall Aibreán 2021 Aibreán 2024 
11 An Dr Attracta Halpin Gnáthbhall Meán Fómhair 2019 Nollaig 2021 
12 An Dr Marian O’Sullivan Ard-Stiúrthóir 

Gnáthbhall Deireadh Fómhair 2015 

13 An Dr Stephen Weir Gnáthbhall Bealtaine 2021 Bealtaine 2024 

Tá dhá choiste curtha ar bun ag an mBord, mar seo a leanas: 

1. Coiste Iniúchóireachta agus Riosca: Tá cúigear bhall den Bord ar an gCoiste seo. Is é an ról atá ag an gCoiste
Iniúchóireachta agus Riosca (ARC) ná tacú leis an mBord maidir lena freagrachtaí as ceisteanna riosca, rialú
agus rialachas trí athbhreithniú a dhéanamh ar iomláine a gcuid dearbhuithe iontaofachta i ndáil le
riachtanais an Bhoird maidir le dearbhuithe iontaofachta a chomhlíonadh agus athbhreithniú a dhéanamh
ar iontaofacht agus iomláine na ndearbhuithe iontaofachta seo.

Tuairiscíonn an ARC go foirmiúil don Bhord, agus é ag soláthar cibé faisnéise nó comhairle a mheastar a
bheith cuí trí chur i láthair rialta a dhéanann Cathaoirleach an ARC don Bhord maidir le gníomhaíochtaí,
saincheisteanna agus moltaí ina dtaobh sin. Cuireann an ARC Tuarascáil Bhliantúil ar fáil don Bhord in am
chun tacú leis an tuarascáil bhliantúil agus na ráitis airgeadais a thabhairt chun críche. Tugann sé achoimre
inti ar a chonclúidí ón obair a rinne sé i rith na bliana. Is iad seo baill an choiste seo:

An tUasal Pat Naughton (Cathaoirleach ó Bhealtaine 2020), an Dr Attracta Halpin (a d'éirigh as Nollaig
2021), an tUasal George Burke. An tUas. Greg Dempsey (Ceaptha Nollaig 2020)

2. Coiste Riaracháin: Tá cúigear bhall den Bord ar an gCoiste seo. Is é ról an Choiste Riaracháin cabhrú leis an
mBord tograí bainistíochta a mheas maidir le maoin a sholáthar, a fháil agus a dhiúscairt don bhForas agus
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an-impleachtaí airgeadais sin; an fhoireann údaraithe den bhForas a cheadú; cruthú post buan, 
lánaimseartha agus conartha a cheadú; agus athbhreithniú a dhéanamh ar thuarascálacha an Ard-
Stiúrthóra ar shaincheisteanna daonchumhachta, caidreamh tionsclaíoch agus aon saincheisteanna eile a 
tharchuireann an tArd-Stiúrthóir chuici; agus a chinntiú go gcuirtear dea-chleachtais i bhfeidhm sa bhForas 
maidir le beartais phearsanra agus bhainistíochta. Is iad seo baill an choiste seo: 
An Dr Pat Gallagher, Cathaoirleach, Elizabeth Adams, Uas. (Ceaptha Deireadh Fómhair 2019), Mary Hurley, 
Uas. (Ceaptha Samhain 2020), an tUasal George Burke (Ceaptha Samhain 2020), an tUasal David Moloney 
(Ceaptha Aibreán 2021). 

3. Coiste Airgeadais agus Straitéise: Tá cúigear bhall den Bord ar an gCoiste seo. Is é ról an Choiste Airgeadais
agus Straitéise ná cabhrú leis an mBord an plean corparáideach bliantúil a dhréachtú agus monatóireacht a
dhéanamh ar a chur i bhfeidhm agus an dréachtbhuiséad bliantúil a scrúdú agus moltaí a dhéanamh ina
leith. Nuair a fhaomhtar an buiséad oibriúcháin bliantúil, déanann an Coiste athbhreithniú ar a chur i
bhfeidhm i rith na bliana agus scrúdaíonn sé cuntais bhainistíochta an Fhorais ó am go ham. Is iad seo baill
an choiste seo:
An Dr Fergal Lynch (Cathaoirleach), an Dr Stephen Weir (Ceaptha Bealtaine 2021) an tUasal Stephen
Mulvany, an Dr Pamela Byrne, an tUasal Greg Dempsey (Ceaptha Deireadh Fómhair 2020).

Tuairiscíonn gach coiste go foirmiúil don Bhord, agus é ag tabhairt cibé faisnéise nó comhairle a mheastar a
bheith cuí, trí chur i láthair ó Chathaoirleach an Choiste don Bhord faoi ghníomhaíochtaí, saincheisteanna
agus moltaí gaolmhara an choiste. Cuireann an Coiste Iniúchóireachta & Riosca tuairisc ar fáil don mBord
ina ndéantar achoimre ar a chonclúidí ón obair atá déanta aige i gcaitheamh na bliana. Tuairiscíonn an dá
fhochoiste eile den Bhord chuig an mBord ag an gcruinniú Boird is gaire dóibh ina dhiaidh sin. Cuirtear
miontuairiscí foirmiúla, nuashonruithe ó bhéal agus tuarascálacha ar fáil de réir mar is gá.

Sceideal Tinrimh, Táillí* agus Speansas Bhaill an Bhoird 
Tá sceideal tinrimh ag cruinnithe Boird agus Coistí i dtaobh 2021 leagtha amach anseo thíos. Luaitear táillí agus 
speanais a fuair gach ball, freisin. 

Ball Boird Cruinniú 
Boird 

An Coiste 
Iniúchóireachta 

& Riosca 

An Coiste 
Airgeadais  

& Straitéise 

Coiste 
Riaracháin 

An Dr Fergal Lynch 8/9 1/1 

An Dr Pat Gallagher 8/9 4/4 

An tUas. Pat Naughton 9/9 4/4 

Elizabeth Adams, Uasal 9/9 4/4 4/4 

An tUasal Greg Dempsey 8/9 4/4 1/1 

An tUasal George Burke 9/9 3/4 3/4 

An Dr Pamela Byrne 9/9 1/1 

Mary Hurley, Uasal 8/9 3/4 

An tUasal Stephen Mulvany 7/9 0/1 

An tUasal David Moloney 4/7 1/2 

An Dr Attracta Halpin 5/9 

An Dr Marian O’Sullivan 9/9 1/1 

An Dr Stephen Weir 6/6 
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Tag Ainm Táillí 2021 Speansais 
2021 

1 An Dr Fergal Lynch Nialas nialas 
2 An Dr Pat Gallagher Nialas nialas 
3 An tUas. Pat Naughton Nialas nialas 
4 Elizabeth Adams, Uasal nialas nialas 
5 An tUasal Greg Dempsey nialas nialas 
6 An tUasal George Burke nialas nialas 
7 An Dr Pamela Byrne nialas nialas 
8 Mary Hurley, Uasal nialas nialas 
9 An tUasal Stephen Mulvany nialas nialas 
10 An tUasal David Moloney nialas nialas 
11 An Dr Attracta Halpin nialas nialas 
12 An Dr Marian O’Sullivan nialas nialas 
13 An Dr Stephen Weir nialas nialas 

* De réir mhíre 6 de Mheabhrán Comhlachais an IPA, níl táillí iníoctha le Baill Bhoird an IPA.

Príomhathruithe Pearsanra 
Le linn 2021, chuaigh ball amháin den Bhord ar scor i mí na Nollag. In 2021, bhí athrú amháin ar an bpríomhfhoireann 
bainistíochta. Chuaigh an Dr John O’Neill isteach i bhFoireann Bainistíochta Sinsearaí an IPA mar Cheann Taighde, 
Foilsitheoireachta agus Caidrimh Chorparáidigh ar an 14 Bealtaine 2021. 

Nochtuithe a éilítear faoin gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016) 

Tá an Chomhairle freagrach as a chinntiú gur chomhall an IPA riachtanais Chóid Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí 
Stáit de réir mar atá sé foilsithe ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Lúnasa 2016. Tá na nochtuithe seo 
a leanas riachtanach de réir an Chóid: 

Miondealú ar shochair ghearrthéarma fostaithe 

Nochtar sochair ghearrthéarmacha fostaithe os cionn €60,000 thíos. Nóta: Chun críocha an nochta seo, áirítear le 
sochair ghearrthéarmacha fostaithe maidir le seirbhísí a rinneadh le linn na tréimhse tuairiscithe tuarastal, 
ragobair agus íocaíochtaí eile a rinneadh thar ceann an fhostaí ach ní áirítear ÁSPC an fhostóra leis. 

BANDA 
TUARASTAIL (€) 

2021 

LÍON FOIRNE BANDA 
TUARASTAIL (€) 

2020 

LÍON FOIRNE 

60,000 - 69,999 7 60,000 - 69,999 9 
70,000 - 79,999 4 70,000 - 79,999 2 
80,000 - 89,999 4 80,000 - 89,999 6 
90,000 - 99,999 14 90,000 - 99,999 14 
100,000 - 109,999 1 100,000 - 109,999 3 
110,000 - 119,999 3 110,000 - 119,999 - 
120,000 - 129,999 - 120,000 - 129,999 - 
130,000 - 139,999 - 130,000 - 139,999 - 
€140,000 - €149,999 - €140,000 - €149,999 - 
150,000 – 159,999 - 150,000 – 159,999 - 
160,000 – 169,999 2 160,000 – 169,999 2 
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Costais Chomhairleoireachta 
Ar chostais chomhairleoireachta áirítear costas comhairle seachtraí don mbainistíocht. Ní áirítear feidhmeanna 
seachfhoinsithe ‘gnó mar is gnách’ orthu. 

2021 2020 
€ € 

Comhairle dlí - 3,801
Acmhainní Daonna - 19,910
Costais Forbartha TFC 62,250 79,605
Costas Comhairleoireachta iomlán 62,250 103,316 

Costas Comhairleoireachta arna gCaipitliú 11,625 79,605 
Costais chomhairleoireachta gearrtha ar Ioncam agus 
Caiteachas 

50,625 23,711 

Costas Comhairleoireachta iomlán 62,250 103,316 

Costais Dlí agus Socraíocht 

Sa tábla thíos tugtar miondealú ar mhéideanna a aithnítear mar chaiteachas sa tréimhse tuairiscithe maidir le 
costais dlí, socraíochtaí agus imeachtaí idir-réitigh agus eadrána a bhaineann le conarthaí le tríú páirtithe. Ní 
áirítear air seo caiteachas a tabhaíodh maidir le comhairle dlí ghinearálta a fuair an IPA agus a nochtar faoi 
Chostais Chomhairleoireachta thuas. 

2021 2020 
€ € 

Táillí dlí – imeachtaí dlí - - 
Íocaíochtaí idir-réitigh agus eadrána - - 
Socraíocht - - 
Iomlán - - 

Caiteachas Taistil agus Cothabhála 

Déantar caiteachas taistil agus cothabhála a chatagóiriú mar seo a leanas: 
2021 2020 

€ € 
Baile 

• Bord - - 
• Fostaithe 8,336 21,474 

Idirnáisiúnta 
• Bord - - 
• Fostaithe 846 521 

Iomlán 9,182 21,995 
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Caiteachas Fáilteachais 

Áirítear an Caiteachas Fáilteachais seo a leanas ar an gcuntas Ioncaim agus 

Caiteachais: 
2021 2020 

€ € 
Fáilteachas Foirne 695 2,083 
Fáilteachas cliaint - - 
Iomlán 695 2,083 

Ráiteas um Chomhlíonadh 

Chomhlíon an IPA riachtanais an Chóid Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit 2016 mar a d'fhoilsigh an 
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe iad a mhéid is féidir mar gheall ar an gcineál uathúil eagraíochta atá 
san IPA. Leanann Bord an IPA air ag déanamh maoirseachta ar gach ábhar a bhaineann le comhlíonadh an Chóid 
Chleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit 2016 agus ag lorg dearbhuithe ón Ard-Stiúrthóir ina leith. Féach ar an 
gcuid faoi Sholáthar sa Ráiteas um Rialú Inmheánach. 

Le linn 2021, chuaigh an Bord agus a fhochoistí i dteagmháil leis an Ard-Stiúrthóir agus leis an nGrúpa 
Bainistíochta Sinsearach chun a chinntiú go ndearnadh rioscaí agus bagairtí a bhain le tionchar na Paindéime 
Covid 19 a bhainistiú agus a mhaolú gan cur isteach ar thimpeallacht rialaithe laistigh den IPA chomh maith agus a 
b'fhéidir linn. 

Tá an Bord sásta leis an leibhéal comhlíonta maidir leis an gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit 2016 
amhail deireadh na bliana 31 Nollaig 2021 agus aird chuí á tabhairt ar an treoir a d'eisigh an Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe i mí na Samhna 2017. 

Thar ceann an Bhoird 

An Dr Fergal Lynch An Dr Marian O’Sullivan 
Cathaoirleach  Ard-Stiúrthóir 

Dáta:     9ú Meán Fómhair 2022 Dáta: 9ú Meán Fómhair 2022 
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RÁITEAS MAIDIR LE RIALÚ INMHEÁNACH 
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021 

An Réimse Freagrachta 
Thar ceann an Fhorais Riaracháin, admhaím freagracht an Bhoird as a chinntiú go gcoinnítear agus go 
bhfeidhmítear córas éifeachtach um rialú inmheánach. Clúdaíonn an fhreagracht úd na riachtanais atá sa Chód 
Chleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit (2016). Agus an ráiteas seo á ullmhú bhreithnigh an Coiste Iniúchóireachta 
& Riosca agus an Bord tuairisc ar shocruithe dearbhaithe agus ar an athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais 
rialaithe inmheánaigh. 

Feidhm an Chórais um Rialú Inmheánach 
Leagadh amach an córas um rialú inmheánach chun riosca a bhainistiú ag leibhéal measartha seachas fáil réidh 
leis. Níl an córas in ann ach deimhniú réasúnta, agus ní deimhniú iomlán a thabhairt go gcosnaítear sócmhainní, 
go n-údaraítear idirbhearta agus go dtaifeadtar iad mar is cóir agus go seachnaítear earráidí ábhartha nó 
neamhrialtachtaí nó go n-aimsítear go tráthúil iad. Tá an córas um rialú inmheánach, atá ag teacht le treoir ón 
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, i bhfeidhm sa bhForas Riaracháin don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 
2021 agus chomh fada le dáta ceadaithe na ráiteas airgeadais. 

Cumas Riosca a Láimhseáil 
Tá Coiste Iniúchóireachta agus Riosca (ARC) ag an bhForas ar a bhfuil cúigear bhall Boird agus lena n-áirítear baill 
ag a bhfuil saineolas airgeadais agus iniúchóireachta. Tháinig an ARC le chéile 4 huaire in 2021. Tá feidhm 
iniúchóireachta inmheánaí bunaithe ag an bhForas freisin. Tá dóthain acmhainní aici agus déanann sí clár oibre 
atá comhaontaithe leis an ARC. 
Cheap an ARC beartas bainistíochta riosca ina leagtar amach an inghlacthacht riosca, na próisis bhainistíochta 
riosca atá i bhfeidhm, agus ina sonraítear róil agus freagrachtaí na foirne maidir le riosca, agus tá an beartas seo 
faofa aige. Bhí an beartas seo bunaithe ar thorthaí tuarascála Iniúchta Inmheánaigh roimhe seo agus ar thorthaí 
maidir le creat bainistíochta riosca an Fhorais. Dáileadh an beartas ar an bhfoireann iomlán a oibríonn laistigh de 
bheartais bainistithe riosca an Fhorais Riaracháin, chun an fhoireann bainistíochta a chur ar an eolas maidir le 
rioscaí agus laigí rialaithe atá ag teacht chun cinn agus chun freagracht a ghlacadh as rioscaí agus rialuithe ina 
réimse oibre féin. Is é an Stiúrthóir Airgeadais agus Seirbhísí Corparáideacha an Príomhoifigeach Riosca ceaptha. 

Creat Riosca agus Rialaithe 
Aithníonn agus tuairiscíonn córas bainistíochta riosca an Fhorais Riaracháin príomhrioscaí agus na gníomhartha 
bainistíochta atá á ndéanamh chun aghaidh a thabhairt ar na rioscaí sin agus chun iad a mhaolú a mhéid agus is 
féidir. 

Tá clár riosca againn a aithníonn na rioscaí lárnacha atá roimh an bhForas agus tá siad siúd aitheanta, measta agus 
grádaithe de réir a dtábhachta. Is mír bhuan ar chlár oibre an Bhoird agus an ARC é an clár agus déantar 
athbhreithniú air ag gach cruinniú. Baintear leas as torthaí na measúnuithe chun acmhainní a phleanáil agus a 
leithdháileadh ionas gur féidir rioscaí a bhainistiú ag leibhéal sásúil. Sa chlár riosca léirítear an rialú agus na bearta 
atá riachtanach chun rioscaí a mhaolú mar aon le freagracht baill áirithe foirne as rialú a chur i bhfeidhm. 
Deimhníonn an Bord go bhfuil timpeallacht rialaithe i bhfeidhm ina bhfuil na gnéithe seo a leanas: 
• Tá nósanna imeachta maidir leis na príomhphróiseas gnó doiciméadaithe. Déanann an ARC maoirseacht ar

chuimsiú na n-athbhreithnithe beartais in iniúchtaí inmheánacha ar leith atá san áireamh sa phlean iniúchta
inmheánaigh straitéiseach.

• Sannadh freagrachtaí airgeadais ag leibhéal bainistíochta mar aon le cuntasacht chomhfhreagrach.
• Tá córas cuí buiséadaithe ag gabháil leis an mbuiséad bliantúil a gcoinníonn an fhoireann bainistíochta

shinsearach súil air.
• Rinneadh athbhreithniú ar na córais teicneolaíochta faisnéise agus cumarsáide agus treisíodh iad. Tá córais i

bhfeidhm chun sócmhainní an IPA a chosaint.
• Cuireadh sásraí tuairiscithe riosca ar leith i bhfeidhm mar chuid de Fhreagairt Covid 19 an IPA agus bhí sé seo

ina mhír sheasta ar chlár oibre gach Boird i rith 2021.
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Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach 
Bunaíodh cleachtais fhoirmiúla don mhonatóireacht ar próisis rialaithe agus cuirtear easpaí sa rialú in iúl dóibh 
siúd atá freagrach as gníomh ceartaitheach a dhéanamh agus don Bhord, go tráthúil nuair is cuí. Deimhníonn an 
Bord go bhfuil na córais mhonatóireachta leanúnacha seo a leanas i bhfeidhm: 

• Aithníodh rioscaí móra maraon le rialú dá réir is bunaíodh próisis mhonatóireachta ar na rialuithe lárnacha
chun aon easpa aitheanta a thuairisciú.

• Bunaíodh socruithe don tuairisciú ag gach leibhéal mar ar leithdháileadh freagracht as bainistiú airgeadais,
agus

• Déanann bainisteoirí sinsearacha athbhreithniú go rialta ar thuairiscí tréimhsiúla is bliantúla feidhmíochta
agus airgeadais de réir buiséad/réamhaisnéisí

• Cuireadh nósanna imeachta tuairiscithe feabhsaithe i bhfeidhm mar chuid de phlean Freagartha Covid 19 lena
n-áirítear socruithe Sláinte agus Sábháilteachta, Cibearshlándáil agus réamhaisnéis airgeadais.

Soláthar 
Deimhníonn an Bord go bhfuil infheistíocht á déanamh ag an bhForas ina chuid nósanna imeachta soláthair, ní 
hamháin d'fhonn a chinntiú go gcomhlíonfar rialacha agus treoirlínte reatha soláthair, ach chun tacú le soláthar 
dea-chleachtais a sholáthróidh luach breise ar airgead. Faoi na ceisteanna um rialú inmheánach a mhínítear anseo 
thíos leagtar béim ar ghnóthaí a éiríonn maidir le rialú ar chúrsaí soláthair. 
Cé go raibh tionchar diúltach ag an bPaindéim Covid 19 agus ag an gcianobair a ghabhann léi ar amlínte an 
tionscadail soláthair, lean an Bord agus an ARC orthu ag déanamh maoirseachta ar chur i bhfeidhm an tionscadail 
soláthair agus tá siad sásta go bhfuil dul chun cinn á dhéanamh i gcónaí. 

Athbhreithniú ar Éifeachtacht 
Deimhníonn an Bord go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag an bhForas chun monatóireacht a dhéanamh ar 
éifeachtacht a nósanna imeachta um bhainistiú riosca agus rialú. Is iad obair na n-iniúchóirí idir inmheánach agus 
seachtrach, an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca a mhaoirsíonn a gcuid oibre siúd agus na mbainisteoirí 
sinsearacha sa bhForas atá freagrach as an gcreat rialaithe airgeadais inmheánach a fhorbairt agus a chothabháil, 
atá mar bhonn eolais faoi mhonatóireacht agus athbhreithniú an Fhorais ar éifeachtacht córas na rialuithe 
airgeadais inmheánacha. 
Is féidir leis an mBord a dheimhniú go ndearna sé an t-athbhreithniú bliantúil ar éifeachtacht chóras na rialuithe 
inmheánacha do 2021 agus gur measúnaíodh an t-aschur ag cruinniú an ARC ar an 23 Feabhra 2022 agus ag an 
gcruinniú Boird ina dhiaidh sin ar an 24 Márta 2022. Thacaigh tuarascáil don ARC ar shocruithe dearbhaithe agus 
an t-athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh leis seo. 

Ceisteanna maidir le Rialú Inmheánach 
Soláthar Neamhchomhlíontach 
Deimhníonn an Bord go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag an bhForas chun comhlíonadh na rialacha agus na 
dtreoirlínte soláthair reatha a áirithiú. D'aithin an Iniúchadh ar na Ráitis Airgeadais 2021 caiteachas soláthair 
neamhchomhlíontach dar luach €368k lena n-áirítear: 
• Costais gníomhaíocht earcaíochta foirne €46 míle. Rachaidh an IPA isteach sa chreat OGP le haghaidh earcaíochta in

2022.
• Costas ceannaigh leabhar €232 míle. Tá an tairiscint don chonradh seo críochnaithe anois.
• Costais stáiseanóireachta €17K. Rachaidh an IPA isteach sa chreat OGP le haghaidh stáiseanóireacha in 2022.
• Costais tírdhreachaithe €16k. Tá an caiteachas seo gafa i gConradh Bainistíochta Saoráidí IPA nua.
• Costais mhargaíochta, Fógraíochta agus Chur Chun Cinn €57k. Tá sé seo sceidealaithe le
haghaidh tairisceana in 2022. Tá an Bord ag gníomhú chun a chinntiú go gcomhlíonfar na
rialacha soláthair go hiomlán lena n-áirítear:
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• Maoirseacht ar chur i bhfeidhm moltaí ó Iniúchadh Inmheánach ar Sholáthar.
• An Stiúrthóir Airgeadais agus Seirbhísí Corparáideacha a ainmniú mar Phríomhoifigeach Soláthair.
• Seachfhoinsiú saineolas agus tacaíochtaí soláthair a fhaomhadh agus próisis soláthair iomaíocha a

thionscnamh maidir le príomhchonarthaí.
• Glacadh le Beartas Soláthair athbhreithnithe an IPA in 2021.

Is deimhin leis an mBord go gcuirfidh na céimeanna atá á nglacadh an IPA i gcomhréir leis an rialachán soláthair 
phoiblí agus go dtacóidh siad leis an IPA chun feidhm soláthair a fhorbairt a bhainfidh na réitigh chaiteachais is 
buntáistí go heacnamaíoch amach. 

D'athraigh tús na paindéime COVID-19 go luath in 2020, agus an chomhairle sláinte poiblí agus na bearta 
sábháilteachta a tháinig as, cleachtais oibre an IPA go tapa agus go bunúsach agus tá obair chianda agus fhíorúil 
ag teacht chun cinn mar ghnáth-chleachtas don chuid is mó d'fhoireann an IPA. Leanadh leis na socruithe seo le 
linn 2021 agus de réir threoirlínte an Rialtais. 

Lean an IPA de dhlúthmhonatóireacht a dhéanamh ar na forbairtí le linn 2021, ag féachaint leis na rioscaí a 
d'fhéadfadh difear a dhéanamh d'oibríochtaí gnó, d'fhoireann agus do gheallsealbhóirí an IPA a mhaolú. Áirítear 
ar bhearta a ghlac an IPA: - 

• Leanúint le cur i bhfeidhm mhúnla Gnó mar is gnáth an IPA agus leanúint le seachadadh oibríochtaí gnó an IPA
i dtimpeallacht chianoibre.

• Measúnú leanúnach ar rioscaí suntasacha a bhaineann le paindéim COVID-19 agus lúth an IPA freagairt go
héifeachtach.

• Deimhin a dhéanamh de go bhfuil deighilt dualgas láidir ann i gcónaí agus go bhfuil cumhdach leordhóthanach
i bhfeidhm i gcás nach mbeadh fáil ar údaráis cheadaithe shonracha.

• A chinntiú go leanann na beartais agus na nósanna imeachta uile maidir le cosaint sonraí agus bainistiú
taifead atá ann cheana de bheith i bhfeidhm sa timpeallacht chianoibre agus go ndéantar faireachán orthu
agus go dtuairiscítear orthu mar is gnách.

• A chinntiú go bhfaigheann baill foirne rochtain ar líonra IPA trí úsáid a bhaint as trealamh TFC ceadaithe an
IPA agus go bhfuil an trealamh TFC riachtanach ag gach ball foirne atá ag déanamh cianoibre.

• Measúnú a dhéanamh ar bhonn leanúnach ar an bhféidearthacht go bhféadfadh laigí a bheith sna rialuithe
inmheánacha mar thoradh ar COVID-19 agus bearta a ghlacadh chun monatóireacht a dhéanamh ar rialuithe
inmheánacha agus iad a nuashonrú nuair is gá.

Thar ceann an Bhoird 

An Dr Fergal Lynch An Dr Marian O’Sullivan 
Cathaoirleach  Ard-Stiúrthóir 

Dáta:     9ú Meán Fómhair 2022 Dáta:9ú Meán Fómhair 2022 
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#

Mark Brady 

Ar son agus thar ceann an Ard-

Reachtaire Cuntas agus Ciste  14 Me"n 

FKmhair 2022 
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Aguisín leis an tuarascáil 
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RÁITEAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS 
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021 

Nótaí 2021 2020 

€ € 
Ioncam 
Ioncam ó Tháillí 2 10,142,096 8,533,239 
Díol Foilseacháin 3 233,614 304,239 
Síntiúis 307,506 328,065 
Deontas ón Oireachtas 4 2,625,000 2,629,000 
Amúchadh an Deontais Chaipitil 14 - 64,022 

13,308,216 11,858,565 

Caiteachas Riaracháin 
Costais Dhíreacha 6 1,749,661 1,726,529 
Costais Tuarastail 7(b) 6,255,786 6,645,832 
Caiteachas Riaracháin 8 2,380,855 1,802,593 
Ús is iníoctha agus muirir eile dá samhail 11,407 

1,323,660 
13,745 

1,378,683 Costas Sochair Scoir 19(b) 
11,721,369 11,567,382 

Barrachas Oibriúcháin don Bhliain 1,586,847 291,183 

Baineann gach ioncam agus caiteachas don bhliain le gníomhaíochtaí leanúnacha ar an dáta tuairiscithe. Is cuid de na 
ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas ar Shreafaí Airgid agus nótaí 1 go 21 

Thar ceann an Bhoird 

An Dr Fergal Lynch An Dr Stephen Weir 
Cathaoirleach   Stiúrthóir 

Dáta: 9ú Meán Fómhair 2022 Dáta: 9ú Meán Fómhair 2022 
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RÁITEAS AR IONCAM CUIMSITHEACH 
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021 

 

  
2021 

  
2020 

 €  € 
Barrachas tar éis Ranníocaíocht an Státchiste 1,586,847  291,183 
Gnóthachan/ (Caillteanas) ó Thaithí ar Oibleagáidí Sochair Scoir (1,742,000)  (643,000) 

Athruithe ar thoimhdí atá mar bhonn ag Luach Reatha 
Oibleagáidí Sochair Scoir 

(1,906,000)  (4,845,000) 

Gnóthachan /(Caillteanas) Achtúireach Iomlán sa bhliain (3,648,000)  (5,488,000) 

Coigeartú ar Mhaoiniú Sochair Scoir 3,648,000  5,488,000 

(Caillteanas)/Ioncam cuimsitheach iomlán 1,586,847  291,183 
 
 

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas ar Shreafaí Airgid agus nótaí 1 go 21 
 
 

Thar ceann an Bhoird: 
 
 
 
 
 
 
 
 

An Dr Fergal Lynch An Dr Stephen Weir 
Cathaoirleach   Stiúrthóir 

 
 

Dáta: 9ú Meán Fómhair 2022  Dáta: 9ú Meán Fómhair 2022 
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RÁITEAS MAIDIR LE hATHRUITHE AR CHOTHROMAS 
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021 

 
 

 

 

I LEITH NA BLIANA REATHA 
 

 Cúlchi
ste 
Caipitil 

Cúlchist
e 
Ioncaim 

Barrachas 
Carntha ar 
Ioncam agus 
Caiteachas 

Deonta
is 
Chaipi
til 

Iomlán 

 € € € € € 

Amhail an 1 Eanáir 2021 10,162,351 1,599,197 2,489,947 - 14,251,495 

Aistriú chuig Cúlchistí Caipitil 273,906 (273,906) - - - 

Amúchadh an Deontais 
Chaipitil 

- - - - - 

Barrachas ar Ráiteas Ioncaim 
agus Caiteachais 

 
- 

 
- 

 
1,586,847 

 
- 

 
1,586,847 

Amhail an 31 Nollaig 2021 10,436,257 1,325,291 4,076,794 - 15,838,342 
 

I LEITH NA BLIANA ROIMHE SIN 
 

 Cúlchi
ste 
Caipitil 

Cúlchist
e 
Ioncaim 

Barrachas 
Carntha ar 
Ioncam agus 
Caiteachas 

Deonta
is 
Chaipi
til 

Iomlán 

 € € € € € 

Amhail an 1 Eanáir 2020 9,890,857 1,870,691 2,198,764 64,022 14,024,334 

Aistriú chuig Cúlchistí Caipitil 271,494 (271,494) - - - 

Amúchadh an Deontais 
Chaipitil 

- - - (64,022) (64,022) 

Barrachas ar Ráiteas Ioncaim 
agus Caiteachais 

 
- 

 
- 

 
291,183 

 
- 

 
291,183 

Amhail an 31 Nollaig 2020 10,162,351 1,599,197 2,489,947 - 14,251,495 
 

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas ar Shreafaí Airgid agus nótaí 1 go 21 
 

Thar ceann an Bhoird 

 
 

An Dr Fergal Lynch An Dr Stephen Weir 
Cathaoirleach   Stiúrthóir 

 
Dáta: 9ú Meán Fómhair 2022  Dáta: 9ú Meán Fómhair 2022 
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RÁITEAS AR STAID AIRGEADAIS 
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021 

 
 

 Nótaí 2021  2020 
  €  € 

Sócmhainní nach sócmhainní reatha iad     
Réadmhaoin, Gléasra & Trealamh 10 12,652,272  13,109,349 

Sócmhainní Reatha     

Fardal 9 135,153  115,473 
Airgead Infhaighte 11 3,082,450  2,565,755 
Airgead Tirim agus a Choibhéis   7,735,020    6,803,976  

  10,952,623  9,485,204 
Suimeanna iníoctha     

Méideanna a bheidh dlite laistigh de bhliain amháin 12  (6,715,168)    (7,015,356)  

Glanshócmhainní Reatha   4,237,455    2,469,848  

Iomlán na Sócmhainní lúide Dliteanais Reatha  16,889,727  15,579,197 

Suimeanna iníoctha     

Méideanna a bheidh dlite tar éis bliana amháin 13  (1,051,385)    (1,327,703)  

Iomlán na Sócmhainní lúide Dliteanais  15,838,342  14,251,494 

 
Oibleagáid Sochair Scoir Fhadtéarmaigh 

 
19(a) 

 
(75,283,000) 

  
(71,921,000) 

Sócmhainn Iarchurtha le haghaidh Sochair Scoir 19(a) 75,283,000  71,921,000 
Glanshócmhainní  15,838,342  14,251,494 

 
Ionadaíocht ar 

    

Caipiteal agus Cúlchistí Ioncaim  11,761,548  11,761,548 
Barrachas Carntha ar Chuntas Ioncaim & 
Caiteachais 

 4,076,794  2,489,946 

Deontais Chaipitil 14 -  - 
  15,838,342  14,251,494 
 

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas ar Shreafaí Airgid agus nótaí 1 go 21 
 

Thar ceann an Bhoird 
 
 
 
 
 
 
 

An Dr Fergal Lynch An Dr Stephen Weir 
Cathaoirleach   Stiúrthóir 

 
Dáta: 9ú Meán Fómhair 2022  Dáta: 9ú Meán Fómhair 2022 
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RÁITEAS AR SHREAFAÍ AIRGID 
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021 

 

  
Nótaí 

 
2021 

€ 

  
2020 

€ 
GLANSHREAFAÍ AIRGID AS GNÍOMHAÍOCHTAÍ OIBRIÚCHÁIN    

Barrachas tar éis Ranníocaíocht an Státchiste 1,586,847 291,183 
Coigeartuithe le haghaidh:   

Ús Iníoctha 11,407 11,585 
Dímheas 532,561 655,763 
Caillteanas ar dhiúscairt Shócmhainní Seasta - 1,093 
Amúchadh Deontas - (64,022) 
(Méadú )/ Laghdú ar Fhardail (19,679) (18,386) 
(Méadú)/Laghdú ar Airgead Infhaighte (516,695) (927,015) 
Méadú/(Laghdú) ar Airgead iníoctha (302,600) 1,176,354 

 
Glanshreafaí Airgid as Gníomhaíochtaí Oibriúcháin 

  
1,291,841 

  
1,126,555 

SREAFAÍ AIRGID ASGNÍOMHAÍOCHTAÍ 
INFHEISTÍOCHTA 

    

Íocaíochtaí as Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh   (75,484)    (187,478)  
Glanshreafaí airgid as Gníomhaíochtaí Infheistíochta   1,216,357    939,077  

SREAFAÍ AIRGID AS GNÍOMHAÍOCHTAÍ 
AIRGEADAITHE 

    

Ús Íoctha  (11,407)  (11,585) 
Laghdú ar Shaoráid Morgáiste 20 Bliain   (273,9 06)    (271,494)  
Glanshreafaí airgid as Gníomhaíochtaí Airgeadaithe   (285,313)    (283,079)  

Glanmhéadú ar airgead agus ar Chomhluachanna in 
Airgead 

15  931,044    655,998  

 
 
 

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad an Ráiteas ar Shreafaí Airgid agus nótaí 1 go 21 
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1. BEARTAIS CHUNTASAÍOCHTA 
 

Tá bonn na cuntasaíochta agus na beartais chuntasaíochta suntasacha a ghlac an Foras Riaracháin leagtha amach 
thíos. Feidhmíodh iad go léir go seasmhach ar feadh na bliana ar fad agus sa bhliain roimhe sin. 

 
(a) Eolas ginearálta 

Is cuideachta phríobháideach faoi theorainn ráthaíochta gan scairchaipiteal atá corpraithe i bPoblacht na hÉireann é 
an Foras Riaracháin. Is é 59 Bóthar Lansdún, Baile Átha Cliath 4, an Oifig Chláraithe. Is é príomháit ghnó na 
cuideachta é freisin. 

 
Is é príomhchuspóir an Fhorais, mar atá leagtha amach ina Meabhrán agus ina hAirteagail Chomhlachais, oideachas 
a chur chun cinn, scoláireacht a chur chun cinn agus acmhainn a thógáil i riarachán poiblí agus i mbainistíocht 
phoiblí chun seirbhísí poiblí a fheabhsú. 

 
(b) Ráiteas um Chomhlíonadh 

Ullmhaíodh Ráitis Airgeadais an Fhorais Riaracháin Phoiblí don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021 de réir FRS 102, 
‘An Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais is Infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn ', arna eisiúint ag an 
gComhairle um Thuairisciú Airgeadais. 

 
Cuireadh na beartais cuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm chun déileáil le nithe a mheastar a bheith ábhartha 
maidir le ráitis airgeadais na Gníomhaireachta. 

 
(c) Bunús Ullmhúcháin 

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, ach amháin sócmhainní agus dliteanais 
áirithe a thomhaistear ag luachanna cothroime mar a mhínítear sna beartais chuntasaíochta thíos. Tá na Ráitis 
Airgeadais san fhoirm a ceadaíodh faoi Achtanna na gCuideachtaí agus na prionsabail chuntasaíochta ábhartha a 
nglactar leo go ginearálta (GAAP). Cuireadh na beartais cuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm chun déileáil le nithe 
a mheastar a bheith ábhartha maidir le ráitis airgeadais na Gníomhaireachta. 

 
(i) Ioncam (Seachas Deontas ón Oireachtas) 

Áirítear ioncam ar bhonn suimeanna infhaighte. Cuirtear táillí cúrsa, a dtugtar cuntas orthu faoi ioncam ó tháillí, 
san áireamh in ioncam le linn thréimhse an chúrsa. 

(ii) Deontas ón Oireachtas 
Aithnítear ioncam ar bhonn fabhraithe de ghnáth; eisceacht amháin is ea Deontais ón Oireachtas. Aithnítear iad 
ar bhonn fáltas airgid tirim. 

(iii) Deontais Chaipitil 
Cuirtear deontais i leith caiteachais chaipitil chun sochair do Chaipiteal agus Cúlchistí agus scaoiltear iad chuig 
an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais thar shaolré fhónta mheasta na sócmhainní gaolmhara, i dtráthchodanna 
bliantúla comhionanna. 

(iv) Réadmhaoin, Gléasra & Trealamh agus Dímheas 
Luaitear réadmhaoin, gléasra agus trealamh, lena n-áirítear foirgnimh, ag a gcostas stairiúil nó ag a luacháil 
lúide dímheas carntha. Taifeadtar gach sócmhainn sheasta inláimhsithe ar dtús ag costas stairiúil. Áirítear leis 
seo táillí dlíthiúla, dleacht stampála agus cánacha ceannaigh neamh-inaisíoctha eile, chomh maith le costais ar 
bith atá inchurtha go díreach i leith an tsócmhainn a thabhairt chuig an suíomh agus an coinníoll atá riachtanach 
chun í a bheith in ann oibriú ar an mbealach atá beartaithe ag an mbainistíocht, lena n-áirítear costais 
ullmhúcháin láithreáin, seachadadh agus láimhseáil tosaigh, suiteáil agus cóimeáil, agus tástáil feidhmiúlachta. 
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Soláthraítear dímheas ar gach sócmhainn inláimhsithe sheasta, seachas talamh ruílse, ag rátaí a ríomhtar 
chun costas nó luacháil gach sócmhainne, lúide luach iarmharach measta, a dhíscríobh go córasach thar a 
saolré úsáideach mheasta, ar bhonn mhéid chothroim, mar a leanas: 

 
 

Foirgnimh Ruílse 2% Méid Cothrom 
Áitribh Léasa  2% Méid Cothrom 
Troscán agus Feistis 5% Méid Cothrom 
Trealamh 10% Méid Cothrom 
Leabharlanna 20% Iarmhéid Laghdaitheach 
Office Meaisíní 25% Méid Cothrom 
Foirgnimh Réamhdhéanta Tosaíonn Dímheas 

de réir Mhéid Chothroim 33.3% sa bhliain ina gcuirtear an tsócmhainn in 

úsáid. 

(v) Fardal 
Luaitear fardail ag an luach is ísle costais agus ag an glanluach inréadaithe ag baint úsáide as an modh is túisce 
isteach, is túisce amach. Tá an glanluach inréadaithe bunaithe ar ghnáthphraghas díola, lúide costais a mheastar 
a thabhófar go dtí críochnú agus diúscairt. Déantar soláthar, nuair is gá, d'fhardal atá imithe i léig agus ag 
gluaiseacht go mall. 

 
(vi) Airgead Infhaighte 

Déantar infháltais a thaifeadadh ar dtús ag praghas idirbhirt. Díscríobhtar drochfhiacha aitheanta agus déantar 
soláthar d’aon mhéideanna a bhfuil amhras ann faoina mbailiú. 

 
(vii) Costas Sochair Scoir 

Tá scéim sochair scoir shainithe i bhfeidhm d'fhostaithe uile an Fhorais Riaracháin, de réir mar is cuí. Faoi 
fhorálacha an Achta um Bearta Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009, aistríodh sócmhainní ciste sochair 
scoir an Fhorais, a tomhaiseadh ag luach cóir, chuig an gCúlchiste Náisiúnta Pinsean an 30 Meitheamh 2010. 
Leanann an scéim sochair scoir de bheith i bhfeidhm do bhaill reatha gan aon tionchar a bheith acu ar shochair 
ná ar sholáthar gaolmhar do bhaill. 
 
Oibríonn an IPA an Scéim Pinsean Seirbhísí Poiblí Aonair (Scéim Aonair), ar scéim sochair shainithe í 
d'fhostaithe inphinsin sa tseirbhís phoiblí a ceapadh an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh sin. Íoctar ranníocaíochtaí 
bhaill na Scéime Aonair leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 
 
Tomhaistear dliteanais na scéime sochair scoir ar bhonn achtúireach ag baint úsáide as modh an aonaid réamh-
mheasta agus léiríonn siad luach reatha na n-íocaíochtaí pinsin sa todhchaí atá tuillte ag an bhfoireann go dtí 
seo. De réir na socruithe maoinithe pinsin, aithnítear sócmhainn atá cothrom leis an dliteanas seo agus léiríonn 
sé na suimeanna atá le haisíoc i dtréimhsí amach anseo trí dheontas ón Oireachtas. 
 
Cuimsíonn an muirear sochair scoir sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais ranníocaíocht an Fhorais atá iníoctha 
leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ó dháta an aistrithe de réir na socruithe maoinithe. Ní 
dhéanann an Foras ranníocaíocht pinsin fostóra maidir le foireann na Scéime Singile de réir mar a dheimhníonn 
an RCPA é. 
 
Tar éis aistriú sócmhainní na scéime, maoiníonn an Státchiste an Foras ar bhonn pá de réir mar a úsáidtear chun 
íoc as costais na bpinsean de réir mar a thagann siad chun cinn. 

 
(viii) Cánachas 

Tá an chuideachta i dteideal díolúine ó chánachas faoin Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997. Is í CHY 5401 an 
Uimhir Chlárúcháin Charthanais agus is í 2008031 an Uimhir Rialála Carthanais. Dá réir sin, níor cuireadh aon 
mhuirear cánach san áireamh sna Ráitis Airgeadais don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021. 
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(ix) Airgead Tirim agus a Choibhéis 
Is é atá in airgead tirim ná airgead tirim ar láimh agus éarlaisí éilimh. Is é atá i gcoibhéisí airgid tirim 
infheistíochtaí gearrthéarmacha, an-leachtacha atá inchomhshóite go héasca ina méideanna airgid thirim atá 
ar eolas agus atá faoi réir riosca neamhshuntasach maidir le hathrú ar luach. 

(x) Iasachtaí agus Iasachtaíochtaí 
Fuair an Chuideachta iasacht €5 mhilliún, 20 bliain atá urraithe le morgáiste ar a háitreabh ar Bhóthar Lansdún 
(tá 7 mbliana fágtha). Is é an ráta úis a ghearrtar ná Euribor + 0.5%. Mar a éilíonn FRS 102 aithnítear luach na 
hiasachta agus speansas úis ag baint úsáide as modh an ráta úis ghlain. 

xi)        Dliteanais Airgeadais Eile 
Déantar suimeanna iníoctha trádála a thomhas ag praghas an tsonraisc, ach amháin má dhéantar an íocaíocht a 
iarchur thar ghnáththéarmaí gnó nó má mhaoinítear iad ag ráta úis nach ráta margaidh é. Sa chás seo, is ionann 
an socrú agus idirbheart maoinithe, agus déantar an dliteanas airgeadais a thomhas ag luach reatha na n-
íocaíochtaí a dhéanfar sa todhchaí arna lascainiú ag ráta úis margaidh d'ionstraim fiachais chomhchosúil. 

(xii) Caipiteal agus Cúlchistí 
Cuimsítear i gcúlchiste Chlár Comhardaithe an Fhorais cúlchiste caipitil, cúlchiste ioncaim agus cúlchiste 
barrachais carnach ar ioncam agus caiteachas. Coimeádtar an cúlchiste caipitil chun forbairt bhonneagar tógála  
an IPA a mhaoiniú, freastalaíonn an cúlchiste ioncaim ar an phríomhshuim ar an tsaoráid fiachais mhorgáiste 
fhadtéarmaigh, agus úsáidtear an cúlchiste barrachais carnach chun gníomhaíochtaí oibriúcháin leanúnacha a 
mhaoiniú. 

(xiii) Breithiúnais agus Príomhfhoinsí Neamhchinnteacht Meastacháin 
Éilíonn ullmhúchán na Ráiteas Airgeadais seo ar an mbainistíocht breithiúnais, meastacháin agus toimhdí a 
dhéanamh a théann i bhfeidhm ar chur i bhfeidhm polasaithe agus méideanna tuairiscithe sócmhainní agus 
dliteanas, ioncaim agus speansas. Déantar breithiúnais agus meastacháin a mheas go leanúnach agus tá siad 
bunaithe ar thaithí stairiúil agus ar thosca eile, lena n-áirítear ionchais maidir le himeachtaí amach anseo a 
chreidtear a bheith réasúnach sna himthosca. Déanann an chuideachta meastacháin agus boinn tuisceana maidir 
leis an todhchaí. Is annamh a bheidh na meastacháin chuntasaíochta a thagann as sin cothrom leis na torthaí 
iarbhír a bhaineann leo, de réir sainmhínithe. Measann na stiúrthóirí gur meastacháin agus breithiúnais 
chuntasaíochta chriticiúla iad na meastacháin agus na toimhdí cuntasaíochta thíos: 

(xiv) Gnóthas Leantach 
D'ullmhaigh na stiúrthóirí buiséid agus sreafaí airgid le haghaidh tréimhse dhá mhí dhéag ar a laghad ón dáta a 
faomhadh na Ráitis Airgeadais a léiríonn nach bhfuil aon éiginnteacht ábhartha ann maidir le cumas na 
cuideachta a cuid dliteanas a chomhlíonadh de réir mar a bheidh siad dlite, agus leanúint ar aghaidh mar 
ghnóthas leantach. Ar an mbonn seo, measann na stiúrthóirí gur cuí na Ráitis Airgeadais a ullmhú ar bhonn 
gnóthais leantaigh. Dá réir sin, ní chuimsíonn na Ráitis Airgeadais seo aon choigeartuithe ar na suimeanna 
glanluacha agus ar aicmiú sócmhainní agus dliteanas a d'fhéadfadh teacht chun cinn mura mbeadh an 
chuideachta in ann leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach. 

(xv) Bearnúchán Suimeanna Infhaighte Trádála 
Tá an chuideachta ag trádáil le líon mór agus éagsúil custaiméirí ar théarmaí creidmheasa. Tá roinnt fiachais atá 
dlite nach n-íocfar mar thoradh ar mhainneachtain líon beag custaiméirí. Úsáideann an chuideachta meastacháin 
bunaithe ar thaithí stairiúil agus ar fhaisnéis reatha chun leibhéal na bhfiach a bhfuil muirear bearnúcháin ag 
teastáil ina leith a chinneadh. Déantar athbhreithniú ar an leibhéal bearnúcháin a theastaíonn ar bhonn 
leanúnach. 

(xvi) Bearnúchán an Fhardail 
Tá na stiúrthóirí den tuairim go ndearnadh muirear leordhóthanach chun an fhéidearthacht go ndíolfaí fardal ar 
níos lú ná an costas a léiriú. Mar sin féin, tá an meastachán seo faoi réir neamhchinnteachta bunúsaí. 

(xvii) Saoil Úsáideacha Réadmhaoine, Gléasra agus Trealamh 
Is ionann sócmhainní fadsaolacha, a chuimsíonn go príomha talamh agus foirgnimh, meaisíní oifige agus 
troscán, agus cuid shuntasach de shócmhainní iomlána. Braitheann an muirear dímheasa bliantúil go príomha ar 
shaolré mheasta gach cineál sócmhainne agus, i gcúinsí áirithe, ar mheastacháin ar luachanna iarmharacha. 
Déanann na stiúrthóirí athbhreithniú go rialta ar na saolta úsáideacha sin agus athraíonn siad iad más gá chun na 
dálaí reatha a léiriú. Agus na saolta úsáideacha seo á gcinneadh, déanann an bhainistíocht machnamh ar athrú 
teicneolaíochta, ar phatrúin tomhaltais, ar bhail fhisiceach agus ar úsáid eacnamaíoch ionchais na sócmhainní. Is 
féidir tionchar suntasach a bheith ag athruithe sa saol úsáideach ar an muirear dímheasa don bhliain airgeadais. 
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2. IONCAM Ó THÁILLÍ 
 2021 

€ 
2020 

€ 
Oiliúint 4,423,624 3,683,479 
Oideachas 5,363,151 4,405,610 
Taighde  355,321   444,150  

 10,142,096  8,533,239 
3. 

 
 
 
 

4. DEONTAS ÓN OIREACHTAS 
Fuarthas € 2,719,071 (2020: € 2,725,000) ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, ar tugadh €94,071 de i 
Síntiúis agus is é €2,625,000 an deontas. Soláthraíonn an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe an deontas 
(Vóta Uimh. 11, Fotheideal B.3) i leith dliteanas faoi chostais ghinearálta neamhphá agus déanann an Foras é a 
tharraingt anuas ar bhonn bliantúil. 

 
5. BARRACHAS OIBRÍOCHTA 

Luaitear an barrachas oibríochta tar éis an méid seo a leanas a ghearradh/(a chur chun sochair): 
 

(a) Luach Saothair na Stiúrthóirí 
 

Ní fhaigheann baill Bhord an IPA táillí. Cé nach dtaistealaíonn baill an Bhoird ar ghnó oifigiúil mar bhaill den Fhoras 
tá siad i dteideal taisteal agus cothabháil a éileamh as freastal ar chruinnithe Boird agus fochoiste. Don bhliain 2021, 
níor éiligh ball den Bhord aon chostais. 

 
(b) Luach Saothair an Phríomhphearsanra Bhainistíochta 

An tArdstiúrthóir 
 

 An tArdstiúrthóir 
2021 

(€) 

An tArdstiúrthóir 
2020 

(€) 
 
Tuarastal ÁSPC 
Fostóra 
Ranníocaíocht Pinsin 
Taisteal agus 
Cothabháil 

 
163,327 

16,512 
56,511 

744 

 
160,524 

16,234 
55,541 

- 

 
An Grúpa Bainistíochta Sinsearach (SMG) 
Tá an SMG comhdhéanta den Ard-Stiúrthóir Cúnta, an Stiúrthóir Airgeadais agus Seirbhísí Corparáideacha, an 
Stiúrthóir Acmhainní Daonna agus Rúnaí Cuideachta, na Stiúrthóirí Oiliúna agus Comhairleoireachta agus an 
Stiúrthóir Taighde, Foilsitheoireachta agus Caidrimh Chorparáidigh. 

 
 SMG 2021 

(€) 
SMG 2020 

(€) 
 
Liúntais 
Tuarastail 
Sochair scoir 
Árachas Sláinte 

 
741,684 

- 
- 
- 

 
640,709 

- 
- 
- 

DÍOL FOILSEACHÁN  
2021 

€ 

  
2020 

€ 

Ioncam ó Fhoilseacháin IPA  233,614   304,239 
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(c) Luach Saothair an Iniúchóra 25,400 25,400 

(d) Dímheas (Líon na nDiúscairtí) 532,561 655,763 

(e) Ús is Iníoctha ar shuimeanna atá le n-íoc ar ais thar 
Tréimhse is faide ná Cúig Bliana 

9,396 11,585 

(f) Deontas Caipitil Amúchta - (64,022) 
 
 

6. ANAILÍS AR CHOSTAIS DHÍREACHA 
 2021 

€ 
 2020 

€ 
Oiliúint 654,663  602,716 
Oideachas 825,256  911,216 
Foilseacháin 218,951  157,304 
Taighde 50,791  40,003 
Ginearálta -  15,290 

 1,749,661   1,726,529 
 

7. EOLAS FAOI FHOSTAITHE 
(a) Déantar anailís thíos ar mheánlíon buanfhostaithe na cuideachta i rith na bliana, stiúrthóirí lánaimseartha 

san áireamh. 
 2021 2020 

Oiliúint 21 26 
Oideachas 32 28 
Foilseacháin 5 5 
Taighde 4 4 
Ginearálta  22   23  

  84  86 
(b 

 
 
 
 
 
 
 

Caitheadh leis na suimeanna go léir thuasluaite mar chaiteachas de chuid na cuideachta sa bhliain airgeadais. Níor 
caipitlíodh suim ar bith ina sócmhainní. 

Rinneadh €205,102 (2020 €203,089) den ASC (asbhaint a bhaineann le pinsean) a asbhaint agus a íoc leis an 
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

Mar thoradh ar ath-imlonnú foirne an IPA le linn 2012, tá roinnt ball foirne ar iasacht. Ós rud é go bhfaightear 
méideanna tuarastail na mball foirne ar iasacht ar ais ina n-iomláine, ní thaispeántar méideanna na mball foirne ar 
iasacht, is é sin, €127,932 (2020: 
€ 125,133). 

Baineann foireann bhuan an Fhorais a ceapadh roimh 2015 leas as Scéim Leanúnachais Ioncaim. Níl baill foirne a 
ceapadh i ndiaidh 2015 incháilithe don scéim. 

) Cuimsíonn costais tuarastail na cuideachta do gach fostaí:  
2021 

€ 

  
2020 

€ 
Pá agus Tuarastail 4,973,277  5,110,250 
Foireann Chomhlach 682,746  833,616 
Costais Árachais Shóisialaigh 595,229  629,938 
Plean Leanúnachais Ioncaim  4,534    72,028  

 6,255,786   6,645,832 
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8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. FARDAL 
 2021 

€ 
2020 

€ 
Stáiseanóireacht agus Leabhair  135,153  115,473 
Níl aon fhardal geallta mar shlándáil 

ANAILÍS AR CHAITEACHAIS RIARACHÁIN  
2021 

€ 

 
2020 

€ 
Deisiúcháin, Glanadh agus Cothabháil 629,316 398,860 
Dímheas 532,561 655,763 
Caillteanas ar Dhiúscairtí - 1,093 
Stáiseanóireacht agus Fótachóipeáil 163,076 92,072 
Solas, Teas agus Fón 86,792 111,180 
Postas 65,770 87,374 
Árachas 60,896 45,046 
Gnóthaí Corparáide 211,776 174,877 
Forbairt Foirne 31,403 36,386 
Ginearálta 346,933 199,942 
Soláthar maidir le fiacha amhrasacha agus drochfhiacha a 
dhíscríobh 

 252,332    -  

 2,380,855  1,802,593  
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10. Réadmhaoin, Gléasra & Trealamh 
 

I LEITH NA BLIANA REATHA 
 Talamh & 

Foirgnimha 
 Meais

íní Oifige 
 Troscán, 

Feistis, 
Trealamh & 

Leabhair 
Leabharlainne 

 Iomlán 

 €  €  €  € 
COSTAS        
Amhail an 1 Eanáir 2021 20,607,256  1,662,801  2,656,619  24,926,676 
Breiseanna -  11,625  63,859  75,484 
Diúscairtí   -     -     -     -  
Amhail an 31 Nollaig 2021 20,607,256  1,674,426  2,720,478  25,002,160 

DÍMHEAS        
Amhail an 1 Eanáir 2021 7,812,193  1,641,914  2,363,220  11,817,327 
Muirear don bhliain 410,365  30,110  92,086  532,561 
Diúscairtí -  -  -  - 
Amhail an 31 Nollaig 2021 8,222,558  1,672,024  2,455,306  12,349,888 

 
GLANLUACH NA LEABHAR 

       

Amhail an 31 Nollaig 2021 12,384,698  2,402  265,172  12,652,272 
 

Amhail an 1 Eanáir 2021 
 
 12,795,063  

  
20,887 

  
293,399 

  
13,109,349 

 

I LEITH NA BLIANA ROIMHE SIN 
 Talamh & 

Foirgnimha 
 Meais

íní Oifige 
 Troscán, 

Feistis, 
Trealamh & 

Leabhair 
Leabharlainn

e 

 Iomlán 

 €  €  €  € 
COSTAS        
Amhail an 1 Eanáir 2020 20,607,256  1,665,163  2,470,204  24,742,623 
Breiseanna -  -  187,478  187,478 
Diúscairtí   -    (2,362)    (1,063)    (3,425)  
Amhail an 31 Nollaig 2020 20,607,256  1,662,801  2,656,619  24,926,676 

DÍMHEAS        
Amhail an 1 Eanáir 2020 7,401,829  1,636,148  2,125,919  11,163,896 
Muirear don bhliain 410,364  7,302  238,097  655,763 
Diúscairtí      (1,536)   796    (2,332)  
Amhail an 31 Nollaig 2020 7,812,193  1,641,914  2,363,220  11.817,327 

 
GLANLUACH NA 
LEABHAR 

       

Amhail an 31 Nollaig 2020 12,795,063  20,887  293,399  13,109,349 
 

Amhail an 1 Eanáir 2020 
 
 13,205,427  

  
29,015 

  
344,285 

  
13,578,727 
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Nóta (a): Sceideal na Réadmhaoine agus an Cineál 
Sealbhaithe 57-61 Bhóthar Lansdún  Ruílse 
49 -51 Bóthar Lansdún  Ruílse 
55 Bóthar Lansdún Ruílse 
Vergemount Hall, Cluain Sceach Ceadúnas le hOifig na nOibreacha Poiblí trí chíos ainmniúil 

 
11. INFHÁLTAIS 

 2021 
€ 

2020 
€ 

Infháltais Trádála 3,011,936 2,442,309 
Pinsin an Státchiste (nóta 19c) 
Réamhíocaíochtaí agus Infháltais Eile 

(4,503) 
 75,017  

92,348 
 31,098  

 3,082,450  2,565,755 
 

Aithnítear infháltais trádála ag luach cothrom lúide foráil d'fhiachas amhrasach €199,728 (2020: €24,400) 
 

12. AIRGEAD INÍOCTHA: MÉIDEANNA A BHEIDH DLITE LAISTIGH DE BHLIAIN AMHÁIN 
 2021 

€ 
2020 

€ 
Iasachtaí Bainc 273,906 271,494 
Airgead iníoctha ó thrádáil 550,199 407,671 
Ioncam ó Tháillí Iarchurtha 5,059,287 5,359,935 
Íocaíochtaí agus Fabhruithe Éagsúla 545,898 685,640 
ÍMAT/ÁSPC  285,878   290,616  

 6,715,168  7,015,356 
 

13. AIRGEAD INÍOCTHA: MÉIDEANNA A BHEIDH DLITE LAISTIGH DE BHLIAIN AMHÁIN 
 2021 

€ 
2020 

€ 

Áis Ráta Athraitheach €5m 20 Bliain 1,051,385  1,327,703 
 

Tá an iasacht in-aisíoctha i dtráthchodanna thar thréimhse 20 bliain. Tá 6 bliana fágtha ar an tréimhse aisíocaíochta. 
Tá sé faoi réir ráta úis athraitheach bunaithe ar Euribor + 0.5%. Ba ionann an meánráta úis ualaithe le linn na bliana 
airgeadais agus 0.65% (2020: 0.65%). Coimeádann an banc na gníomhais chuig Uimh. 55 Bóthar Lansdún mar 
urrús ar an tsaoráid seo. 

 
13a IASACHTAÍ BAINC 
Tugtar anailís ar aibíocht na n-iasachtaí thíos: 

 2021 
€ 

2020 
€ 

Laistigh de 1 bhliain amháin 273,906 271,494 
Laistigh de 2 -5 bliana 

 
Tar éis níos mó ná 5 bliana 

841,108 
 

 210,277  

814,482 
 

 513,221  
 1,325,291  1,599,197 

 

 
14. DEONTAIS CHAIPITIL 

 2021 
€ 

2020 
€ 

Amhail an 1 Eanáir - 64,022 
Méid Amúchta sa Bhliain   -      (64,022)  
Amhail an 31 Nollaig   -  - 
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De réir an bheartais chuntasaíochta aithnítear deontais chaipitil trí úsáid a bhaint as an tsamhail fhabhraithe. Aithnítear na deontais a 
úsáidtear chun ionad oiliúna an IPA a cheannach, thar saolré úsáideach na sócmhainní, is é sin 20 bliain. 
Níl aon choinníollacha ná teagmhais nár comhlíonadh ag baint leis na deontais seo. 

 
15. RÉITEACH AR GHLAN-SREABHADH AIRGID CHUIG GLUAISEACHT IN AIRGEAD TIRIM GLAN /(FIACH) 

 2021 
� 

 2020 
� 

Méadú ar Airgead Tirim 923,660  655,998 
Laghdú ar Shaoráid Morgáiste 20 Bliain   273,906     271,494  
Gluaiseacht in Airgead /(Fiachas) Glan Le Linn na Bliana 1,197,566  927,492 
Glanfhiachas amhail an 1 Eanáir      5,204,779        4,277,287  
Airgead /(Fiachas) Glan amhail an 31 Nollaig   6,402,345   5,204,779 
 
Anailís ar Athruithe ar Airgead /(Fiachas) Glan 

   

 Amhail an 31 
Nollaig 

Sreafaí Airgid Amhail an 31 
Nollaig 

2020 � 2021 

Airgead Tirim agus a Choibhéis 
� 

6,803,976 931,044 
� 

7,735,020 
Saoráid Morgáiste 20 Bliain   (1,599,197)    273,906    (1,325,291)  
Iomlán      5,204,779  1,204,950 6,409,729 

 

 
16. TEAGMHAIS INA DHIAIDH SIN 

Ní raibh aon imeachtaí suntasacha ann a raibh tionchar acu ar an gcuideachta tar éis dháta an Chláir Chomhardaithe. 
 

17. CEANGALTAIS CHAIPITIL 
Ní raibh aon ghealltanais chaipitil ann ag deireadh na bliana. 

 
18. DLITEANAS TEAGMHASACH 

Níl aon dliteanais theagmhasacha ann ag deireadh na bliana a bhféadfadh drochthionchar ábhartha a bheith acu ar staid 
airgeadais na cuideachta. 
 

19. SOCHAIR SCOIR 
 

(a) Oibleagáid agus Sócmhainn Sochair Scoir 
 

Mar atá leagtha amach sna beartais chuntasaíochta, aistríodh ciste sochair scoir an Fhorais chuig an 
gCúlchiste Pinsean Náisiúnta an 30 Meitheamh 2010 de réir an Achta um Bearta Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 
2009. Tar éis aistriú sócmhainní scéime, ceanglaítear ar an bhForas ranníocaíocht bhliantúil a dhéanamh leis an Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe tar éis sochair scoir atá dlite le haghaidh íocaíochta a chur san áireamh. Déanfaidh an roinn 
maoiniú a chur ar fáil sa chás go sáraíonn na sochair scoir a íoctar an ranníocaíocht. Ghlac an Bord le cóireáil agus 
nochtadh a cheanglaítear le hAlt 28 den chaighdeán cuntasaíochta FRS 102 chun na socruithe atá i bhfeidhm a léiriú. Bíodh is 
go n-oibríonn an socrú maoinithe ar bhonn glanphá thar an roinn, creideann an Foras go bhfuil nádúr 
an tsocraithe cosúil le haisíocaíocht iomlán ar oibleagáid an tsochair scoir nuair a bhíonn na íocaíocht na ndliteanas sin dlite 
agus dá bhrí sin aithníonn sé a cheart chun na haisíocaíochta mar shócmhainn ar leithligh i méid is ionann agus 
oibleagáid ag deireadh na bliana. 
 
An oibleagáid sochair scoir amhail an 31 Nollaig 2021 €75,283,000 (2020: €71,921,000) bunaithe ar luacháil 
achtúireach ar oibleagáidí sochair scoir maidir le foireann an Fhorais amhail an 31 Nollaig 2021 arna déanamh ag 
achtúire cáilithe neamhspleách do FRS 102. Aithnítear sócmhainn maoinithe laghdaithe €75,283,000 atá comhionann leis an 
dliteanas an 31 Nollaig 2021 mar shócmhainn ar leithligh ar an Ráiteas ar an Staid Airgeadais. Críochnaíodh an t-athbhreithniú 
achtúireach ar nochtuithe FRS102 chun críocha Ráitis Airgeadais 2021.
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Gluaiseacht in Oibleagáid Sochair Scoir  
2021 

€’000 

  
2020 

€’000 
Luach reatha Oibleagáidí na Scéime amhail an 1 Eanáir 71,921  67,069 
Costais seirbhíse reatha 1,133  1,111 
Ranníocaíochtaí Rannpháirtithe an Phlean 141  56 
Costais úis 503  727 
Caillteanas/(Gnóthachan) achtúireach 3,648  4,987 
Sochair a Íocadh (2,021)  (1,902) 
Costais a Íocadh (42)   (127)  
Luach Reatha Oibleagáidí na Scéime amhail an 31 Nollaig  75,283   71,921 

 
Sócmhainní Sochair Scoir amhail an 31 Nollaig 

 
 75,283  

  
71,921 

 
 

(b) Costas Sochair Scoir Aitheanta sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais 
 
 

 2021 2020 
 €’000 €’000 

Ranníocaíochtaí Pinsin Fostóra a chuirtear chuig an Státchiste 1,324 1,379 
Costais seirbhíse reatha 1,274 1,167 
Costais úis 503 727 
Coigeartú ar Mhaoiniú Pinsin Iarchurtha ón Státchiste  (1,777)  (1,894)  

Iomlán a ghearrtar chuig an Ráiteas Ioncaim agus 
Caiteachais 

 1,324  1,379  

 
 

(c) Ranníocaíocht leis an Státchiste i leith Sochar Scoir 

De réir na socruithe atá leagtha amach i Nóta 19A éilítear ar an bhForas ranníocaíocht bhliantúil a dhéanamh leis an 
Státchiste maidir le sochair scoir. Socraítear an ranníocaíocht ag 34.6% de mhuirear párolla an Fhorais agus 
cuimsíonn sí ranníocaíocht an Fhorais de €1.3m (2020: €1.3m) agus ranníocaíochtaí fostaí de €175,396 (2020: 
€90,436). Déanann an Foras íocaíochtaí sochar scoir agus íocaíochtaí gaolmhara thar ceann an Státchiste agus 
ríomhtar an tsuim atá iníoctha leis an Státchiste tar éis íocaíochtaí dá leithéid a chur san áireamh. 
Tá méideanna atá iníoctha leis an Státchiste leagtha amach thíos: 

 
 2021 (€) 2020 (€) 

Iarmhéid ar an 1 Eanáir (92,349) - 
Ranníocaí IPA (gan 
foireann ar iasacht san áireamh) 

1,293,124 1,348,817 

Foireann ar iasacht an IPA  30,536   29,866  
Iomlán Ranníocaíochtaí an Fhorais(i) 1,323,660 1,378,683 
Ranníocaíochtaí fostaithe 175,396 90,436 
Sochar Scoir agus Íocaíochtaí 
Gaolmhara 

(2,062,867) (2,029,268) 

Aisíocaíocht ón 
/(Íocaíochtaí leis) an 
Státchiste 

660,663 467,800 

Iarmhéid ar an 31 Nollaig  4,503  (92,349) 
 

Nóta (i): Mar thoradh ar ath-imlonnú foirne an IPA le linn 2012, tá roinnt ball foirne ar iasacht. Déanann an IPA an 
ranníocaíocht phinsin riachtanach €30,536 (2020: €29,866) leis an Státchiste ar a son. 
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(d) Tuairisc ar an Scéim agus ar na Toimhdí Achtúireacha 

Socrú pinsin tuarastail deiridh sochair shainithe is ea an scéim sochair scoir. Sainmhínítear na sochair trí thagairt do 
rialacháin reatha na scéime san earnáil phoiblí. Soláthraíonn an scéim sochar scoir (mar aon ochtódú in aghaidh na 
bliana seirbhíse), aisce nó cnapshuim (trí ochtódú in aghaidh na bliana seirbhíse ar a laghad) mar aon le sochar 
scoir céile agus leanaí. Is é 65ú breithlá an bhaill an ghnáthaois scoir. Méadaítear pinsin i mbun íocaíochta (agus a 
n-athchur) de ghnáth de réir gnáthbhoilsciú tuarastail na hearnála poiblí. Cuirtear an cleachtas reatha maidir le 
sochair scoir a mhéadú i gcomhréir le boilsciú tuarastail na hearnála poiblí san áireamh agus an oibleagáid sochair 
shainithe á tomhas. 

 
Ba iad seo a leanas na toimhdí airgeadais a úsáideadh chun críocha FRS 102: 

 2021 2020 
Ráta an Mhéadaithe ar Thuarastail 2.40% 2.40% 
An Ráta Méadaithe ar Shochair Scoir in Íocaíocht 2.40% 2.40% 
Ráta an Mhéadaithe ar Shochair Scoir in Iarchur 2.40% 2.40% 
Ráta lascaine 0.71% 1.10% 
Boilsciú 1.40% 1.40% 

Is iad seo a leanas na príomhbhoinn tuisceana básmhaireachta a úsáidtear chun luach achtúireach dhliteanais na scéime a 
mheas: 

 
Táblaí ualaithe meánionchais saoil le haghaidh básmhaireachta a úsáidtear chun oibleagáidí sochair an 31 Nollaig a chinneadh: 

 2021 2020 
Ball Fireann Aois 65 (Ionchas Saoil Reatha) 21.8 21.5 
Ball Baineann Aois 65 (Ionchas Saoil Reatha) 24.2 24.0 
Ball Fireann Aois 45 (Ionchas saoil ag 65 bliana d'aois) 24.1 23.9 
Aois 45 (Ionchas saoil ag 65 bliana d'aois) 26.2 26.0 

 
Tá an toimhde básmhaireachta thuas i gcomhréir leis an tábla caighdeánach lena gceadaítear feabhsuithe réamh-mheasta. 

 
(e) Sochair Scoir a Mhaoiniú 

Tá súil ag an IPA €1.3m a thabhairt don Státchiste in 2022. 
 
 

20. LEASANNA PÁIRTÍ GAOLMHARA 
 

Ghlac an Bord le nósanna imeachta de réir an Chóid Chleachtais athbhreithnithe um Rialachas Comhlachtaí Stáit 
(2016) maidir le leasanna a bheith á nochtadh ag baill an Bhoird agus cloíodh leis na nósanna imeachta sin i 
gcaitheamh na bliana. Ní dhearnadh aon idirbhearta sa bhliain maidir le gníomhaíochtaí an Bhoird a raibh aon leas 
tairbhiúil ag na baill iontu. Nochtadh luach saothair lárnach bainistíochta i nóta 5 de na ráitis airgeadais. Níl aon 
idirbhearta eile de chuid pháirtí ghaolmhair mar atá sainmhínithe in Alt 33 de FRS 102. 

 
21. FAOMHADH NA RÁITIS AIRGEADAIS 

D'fhaomh Bord Stiúrthóirí an Fhorais na ráitis airgeadais seo agus d'údaraigh siad iad lena n-eisiúint, faoi réir gan aon athrú 
ábhartha, ar 9 Meán Fómhair 2022. 
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