
Tá grúpráitis 
airgeadais na bliana 
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 Lá Mí  Bliain

Comhlánaigh le do thoil trí úsáid a bhaint as clóscríobh dubh nó as BLOCLITREACHA, 
agus déan tagairt do na nótaí míniúcháin

Ní mor an fhoirm seo a chomhlánú agus 
roinnt tuairisceán bliantúil á chomhdú i 
gcomhar cuideachtaí, cuideachtaí atá ina 
máthairghnóthais nó foghnóthais sa ghrúpa 
céanna, in éineacht le sraith grúpráitis 
airgeadais comhdhlúite amháin

Uimhir na cuideachta

 Lá Mí  Bliain

Ón Go

Tír ionchorpraithe

I gcás cuideachta atá cláraithe in Éirinn, an bhfuil tuairisceán 
bliantúil na máthairchuideachta á chomhdú Tá Níl

 Lá Mí  Bliain

nóta a dó

 Tuairisceáin déanta 
go dtí                    

nóta a trí

nóta a ceathair

Foghnóthais   Méid tuairisceán bliantúil á chomhdú, lena n-áirítear tuairisceán bliantúil na 
máthairchuideachta agus é curtha i gceangal
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Dearbhaím leis seo go bhfuil na sonraí san fhoirm seo ceart agus go bhfuil siad tugtha de réir na Nótaí 
ar Fhoirm B1u a chomhlánú. 

Deimhniú

Síniú Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríobh

Stiúrthóir Rúnaí  nóta a sé Dáta 

Dearbhaítear leis seo go bhfuil díolúine faoi alt 357 (alt 357 (1)(f)) faighte ag na foghnóthais liostaithe 
anseo. 

Dearbhaítear leis seo go bhfuil cead faighte ó scairshealbhóirí na bhfoghnóthas atá liostaithe anseo chun 
glacadh leis an díolúine de réir cheanglais alt 357(1)(a) d'Acht na gCuideachtaí 2014.

Cóip den Ráthaíocht Tá an ráthaíocht seo a leanas i bhfeidhm i leith na gcuideachtaí ar fad atá liostaithe anseo:

DE RÉIR NA RÁTHAÍOCHTA SEO

Seoladh an fógra seo chuig scairshealbhóirí na gcuideachtaí ar fad atá liostaithe anseoCóip den Fhógra



Tá Foirm B1u ceaptha le hé a dhéanamh níos éasca cóip amháin de na grúpchuntais chomhdhlúite a 
chomhdú de réir alt 357 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Is féidir í a chomhlánú agus a chur isteach agus 
tuairisceán bliantúil an ghrúpa faighte ag comhalta an ghrúpa ó chomhalta eile an ghrúpa agus cuntais 
chomhdhlúite curtha i gceangal leis. I dteannta le Foirm B1u a chur isteach, ní mór liosta a chur isteach 
freisin, faoi cheanglais alt 357, de na foghnóthais go léir. 

Ní leor é nuair a bhíonn na cuntais ábhartha chomhdhlúite comhdaithe cheana. Ní mór sraith cuntas 
comhdhlúite a chomhdú in éineacht le gach grúpa tuairisceán bliantúil. 

Má bhíonn fadhb agat agus an fhoirm seo á chomhlánú agat, nó, go háirithe, mura mbíonn na 
rialacháin ar eolas i gceart agat a bhaineann le DTB na cuideachta, ba chóir duit dul i gcomhairle le do 
chomhairleoir gairmiúil. 

Tá an Oifig Phoiblí ag Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1. Má bhíonn 
doiciméid á chur isteach agat ar an bpost, seol isteach iad in éineacht le Foirm B1 agus na 
doiciméid a ghabhann léi  chuig Cláraitheoir na gCuideachtaí ag:

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach

Tuilleadh faisnéise

Ní mór an fhoirm seo a chomhlánú i gceart, ina hiomláine agus de réir na nótaí seo a leanas.
Ní mór an fhoirm ar fad a chomhlánú. Cuir isteach “ní bhaineann le hábhar”, “níl” nó “níl aon cheann” 
nuair is gá leo.
Mura mbíonn go leor spás agat ar Fhoirm B1u, ba chóir an fhaisnéis a thabhairt ar bhileog leantach agus 
san fhormáid chéanna a úsáidtear sa mhír ábhartha den fhoirm. Má bhaintear úsáid as bileog leantach, 
ní mór é sin a chur in iúl sa mhí ábhartha.

NÓTAÍ AR FHORIM B1u A CHOMHLÁNÚ
Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcónasc leis an reachtaíocht ábhartha.

Nótaí Ginearálta

nóta a haon

nóta a trí

nóta a dó

Déan staidéar géar ar na nótaí míniúcháin thuas le do thoil. Fhoirm B1u nach bhfuil críochnaithe i gceart nó 
nach bhfuil na doiciméidí nó na táillí cearta ag dul leis cuirfidh an CRO ar ais í chuig an té a sheol í de bhum 

ailt 898 d'Acht na g'Cuideachtaí 2014. Muna sheolfar an fhoirm cheartaithe chuig an CRO laistigh de 14 lá, 
measfar nár seoladh í chuig an CRO i dtús báire.

TÁ A THUILLEADH FAISNÉISE AR FHOIRM B1u A CHOMHLÁNÚ AR FÁIL
 AR WWW.CRO.IE NÓ TRÍD AN R-PHOST Ó INFO@CRO.IE

Foirm B1u

Tuairisceán 
na Cuideachta 

Sealbhaíochta féin

Seoladh CRO 

Comhairle ghairmiúil

nóta a ceathair

nóta a cúig

nóta a sé

Faoi alt 293 d'Acht na gCuideachtaí 2014, ní mór do chuideachta sealbhaíochta ráitis airgeadais aonáin 
a chomhdú i gcomhair na bliana airgeadais, mar aon le grúpráitis airgeadais a ullmhú don chuideachta 
sealbhaíochta agus dá cuid foghnóthas go léir.

Tabhair an t-ainm atá ar mháthairghnóthas (ar gá a bheith bunaithe san LEE) na bhfoghnóthas a dhéantar 
an fhoirm seo a chomhdú ar a son. D’ullmhaigh an máthairghnóthas seo na grúpchuntais a chuirtear 
isteach in éineacht leis an bhfoirm seo.

Cuir tic sa bhosca cuí.

Na tuairisceáin ar fad a chuirtear isteach in éineacht le Foirm B1u, ní mór dóibh an dáta céanna deiridh 
a bheith acu. De bhun alt 343 d’Acht na gCuideachtaí 2014, ní mór do thuairisceán bliantúil de chuid 
cuideachta a bheith curtha le chéile suas go dtí dáta roimh dháta an tuairisceáin bhliantúil (DTB). Ní 
mór an tuairisceán a chomhdú leis an gCláraitheoir tráth nach déanaí ná 28 lá ó DTB na cuideachta.  
Tuairisceán a bhíonn curtha le chéile suas go dtí dáta roimh DTB na cuideachta, caithfidh sé a bheith 
comhdaithe tráth nach déanaí ná 28 lá ón dáta sin. Leagtar amach in alt 343 an bealach ina dhéantar DTB 
na cuideachta a shocrú, agus conas an dáta seo a athrú freisin. Baineann pionóis throma le tuairisceán 
bliantúil a chomhdú go déanach.

Tabhair dáta tosaigh agus críochdháta na bliana airgeadais atá clúdaithe ag na grúpchuntais á chur 
isteach ag na foghnóthais in éineacht leis an tuairisceán bliantúil de bhun ailt 357 d’Acht na 
gCuideachtaí 2014.

Ní chóir a chur san áireamh ach na cuideachtaí a chuireann tuairisceán bliantúil isteach in éineacht leis an 
bhfoirm seo. I gcás breis is 10 bhfoghnóthas, ba chóir an liosta a thabhairt ar bhileog leantach.

Cuir tic sa bhosca/sna boscaí cuí. Ní mór don stiúrthóir nó rúnaí bheith ina stiúrthóir nó rúnaí ar na 
cuideachtaí ar fad atá liostaithe.
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