
Ainm na cuideachta
ina iomláine

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

 Lá Mí  Bliain

nóta a dó

an dáta ar ar ceapadh an glacadóir, ina dtaispeántar sócmhainní ag na luachanna 
inréadaithe measta agus na dliteanais a mheastar a bheidh rangaithe.

agus

Mionnaímidne, agus deirimid go bhfuil an ráiteas maidir le cúrsaí atá ceangailte leis seo, a 
bhfuil ár n-ainmneacha sínithe againn ar gach leathanach de, agus na liostaí éagsúla atá i 
gceangal leis, a bhfuil ár n-ainmneacha sínithe againn ar gach ceann díobh, de réir mar is 
fearr is eol dúinn agus mar a chreidimid, ina ráiteas iomlán fíor faoi chúrsaí na cuideachta 
thuasluaite amhail ar an dáta seo a leanas:

Stiúrthóir Eile: Sonraigh an gaol le do thoil

Stiúrthóir Eile: Sonraigh an gaol le do thoil

Lean ráiteas thall

Mionnscríbhinn
nóta a haon

Mionsonraí an
deontóra 

Duine lenar féidir fiosruithe a dhéanamh

Ráiteas maidir le Cúrsaí
Glacadóireachtaí 
Alt 430(1)(b) Acht na gCuideachtaí 2014 

Uimhir na Cuideachta

E10

Dátstampa faighte an CRO agus barcode

Ainm
Seoladh

Uimhir teileafóin
Ríomhphost

Uimhir/Malartán DX

Uimhir faics
Teagmhálaí
Uimhir thagartha

Táimid



Dearbhaímid go sollúnta coinsiasach go bhfuil an fhaisnéis seo fíor á chreidiúint againn féin agus 
de bhua an Achta um Ráitis Reachtúla 1938.

Arna dhearbhú i m'fhianaise i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

Duine arna údarú nó arna húdarú le                                                                  chun dearbhuithe 
reachtúla a thógáil agus a ghlacadh

Sínithe 

cuir isteach an fhoráil reachtúil údarúcháin

Dearbhaithe 
reachtúil

nóta a haon Coimisinéir Mionnaí Nótaire PoiblíFeidhmeannach Síochána

nóta a haon

nóta a ceathair

ar suíodh a chéannacht nó a céannacht dom roimh an Dearbhú seo a thógáil, trí na nithe seo a 
leanas a thabhairt ar aird dom:

Síniú an fhinné
An                         lá seo de        20 

Cárta aitheantais náisiúnta uimhir

Pas Eachtrannach uimhir.               

Doiciméad taistil dídeanaí uimhir

Doiciméad taistil

is údarás arna aithint ag Rialtas na hÉireann

Pas uimhir

arna eisiúint 
ag údaráis 

nó

nó

nó

nó

ar Ballstát de chuid AE, Cónaidhm na hEilvéise nó Páirtí Conarthach i gComhaontú LEE é

is údarás arna aithint ag Rialtas na hÉireann

(doiciméad atá comhionann le pas) 

ag an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí

(seachas doiciméad taistil 
dídeanaì) 

Ag

nó

Nóta: NOCHTADH  
NA FAISNÉISE 
AITHEANTAIS 
A SHOLÁTHAIR 
CHUN CRÍOCA 
AN DHEARBHÚ 
REACHTÚIL A 
COMHLANÚ, 
TIOCFAIDH É 
MAIDIR LE SIN, 
TAIFEAD POIBLÍ 
AR AN IARRATAS 
SIN A FHÁIL. 
ALT 891 ACHT NA 
gCUIDEACHTAÍ 
2014.

nó

a chur

AG ainmneacha i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn

a bhfuil aithne phearsanta agam air nó uirthi

a bhfuil aithne phearsanta agam air nó uirthi, in aithne dom

arna eisiúint 

ag údaráis 

arna eisiúint 

ag údaráis 

arna eisiúint 

arna eisiúint 
ag an Aire Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí

nóta a haon



Luachanna Inréadaithe Measta

Iarmhéid sa Bhanc

Airgead ar láimh

Urrúis inmhargaidh

Billí Infhaighte

Féichiúnaithe Trádála

Iasachtaí agus Airleacain

Glaonna gan íoc

Stoc trádála

Sócmhainní nach 
bhfuil geallta go 
sonrach de réir liosta 
"A""

Obair ar láimh

Réadmhaoin ruílse 

Réadmhaoin léasach 

Gléasra agus innealra 

Troscán, feistis agus uirlisí 

Paitinní agus trádmharcanna 

Infheistíochtaí seachas urrúis inmhargaidh 

Maoin eile, eadhon 

Sócmhainní nach 
bhfuil geallta go 
sonrach de réir 
liosta "B""

Réadmhaoin ruílse 

(I) Luachanna 
Inréadaithe Measta

(II) Dlite do Chre-
idiúnaithe Urraithe

(III) Rangú easnaimh 
mar neamhurraithe 

Barrachas Measta

Barrachas measta ó Shócmhainní atá Geallta go Sonrach – Iomláin  (2)

Iomláin  (1)

 Iomláin €

€ € € €

€



Sócmhainní iomlána a mheastar a bheithar ar áildo chreidiúnaithe tosaíochta is sealbhóirí bintiúr 
atá urraithe le muirear foluaineach agus Creidiúnaithe neamhurraithe
Luach inréadaithe comhlán na sócmhainní atá geallta go sonrach                 (Iomlán 2)

Sócmhainní Eile           (Iomlán 1)

Sócmhainní Comhlána           (Iomlán 3)

DLITEANAIS
(le baint ón mbarrachas nó cur leis an easnamh de réir mar a bheidh)

Creidiúnaithe Urraithe (de réir Liosta "B") a mhéid a mheastar go bhfuil na héilimh 
sin clúdaithe ag Sócmhainní atá geallta go sonrach
- ó Shócmhainní atá Geallta go Sonrach – (I) nó (II), cibé ceann is lú

Creidiúnaithe Tosaíochta (de réir liosta "C")

Iarmhéid measta na sócmhainní atá ar fáil do Shealbhóirí Bintiúr
atá urraithe le muirear foluaineach agus Creidiúnaithe 
Neamhurraithe

Barrachas/Easnamh Measta maidir le Creidiúnaithe
Arb ionann é agus an difríocht idir:

Dliteanais Theagmhasacha (Luaigh a gcineál)

Sealbhóirí Bintiúr atá urraithe le muirear foluaineach (de réir liosta 
"D")
Barrachas/Easnamh Measta maidir le Shealbhóirí Bintiúr

Meastachán ar iarmhéid neamhurraithe na n-éileamh de chuid 
Creidiúnaithe atá urraithe go páirteach ar shócmhainní sonracha, a 
tugadh ón leathanach roimhe seo (III)

Cuntais Trádála

Billí is Iníoctha

Speansais Amuigh

Creidiúnaithe Neamhurraithe (de réir liosta F)

Sócmhainní Comhlána  (Iomlán 3)
agus dliteanais comhlán (Iomlán 4)

Caipiteal Eisithe agus Glaoite:
Scaireanna tosaíochta 

Gach  Glaoite

Gnáthscaireanna de

Gach  Glaoite

Barrachas/Easnamh Measta maidir le Comhaltaí (de réir liosta "E")

Achoimre ar 
Shócmhainní 
Comhlána

Achoimre ar 
Dhliteanais 
Chomhlána

(Iomlán 4)

€

nóta a cúig

nóta a cúig

nóta a cúig

€

€

+

=



Liosta "A"
Sócmhainní nach 
bhfuil geallta go 
sonrach

Ráiteas iomlán agus cineál na maoine Luach de réir 
na Leabhar

A meastar a 
gheobhaidh

Iarmhéid sa Bhanc

Airgead ar láimh
Urrúis inmhargaidh viz.:-

Billí Infhaighte (de réir Sceideal I)

Féichiúnaithe Trádála (de réir Sceideal II)

Lasachtaí agus airleacain, viz.:-

Stoc trádála

Obair idir lámha

Réadmhaoin ruílse

Réadmhaoin léasach

Troscán, feistis agus uirlisí etc.
Paitinní agus trádmharcanna, viz:-

I Infheistíochtaí seachas urrúis inmhargaidh, viz:-

Maoin eile, eadhon, Viz:-

Sonraigh ainm na mbaincéirí

Síniú Ainm i mbloclitreacha nó clóscríofa

Stiúrthóra DátaEile  

Síniú Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa

Stiúrthóra Dáta Eile  

nóta a haon

nóta a haon

Iomláin 

€ €

nóta a sé



Sceideal II Liosta "A"
Féichiúnaithe Trádála

Uimhir Ainm an té a Ghlac 
le Bille nó Nóta

Seoladh
Méid an 
Bhille nó 
an Nóta €

Dáta dlite A meastar 
a gheob-
haidh

Sonraí aon mhaoine arna 
sealbhú mar urrús i leith 
íocaíocht an Bhille nó an 
Nóta

Síniú Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa

Dáta

Síniú Ainm   i mbloclitreacha nó clóscríofa

Dáta

Sceideal II Liosta "A"
Féichiúnaithe Trádála

Uimhir Ainm Seoladh 
agus gairm Fiach 

Maith
Fiach 
Amhrasach

Droch
fhiach

Fóilió de Mhór-
leabhar nó leabhar 
eile ina bhfuil 
sonraí le fáil

Tráth déanta 
an chonartha

Meastar a 
thabhairt ar 
aird

Sonraí faoi 
aon urrús 
arna sealbhú i 
leith féich

Méid an Fhéich

Mí Bliain

Síniú

Síniú

Ainm i mbloclitreacha nó clóscríofa

Dáta 

Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa

Dáta

nóta a seacht

nóta a seacht, a hocht 

€ € € €

€

Stiúrthóra Eile  
nóta a haon

Stiúrthóra Eile  
nóta a haon

Stiúrthóra

Stiúrthóra

Eile  

Eile  

nóta a haon

nóta a haon



Sceideal III Liosta 
"A" Glaonna 
Neamhíoctha

Uimhir 
leantach

Uimhir 
sa chlár 
scaireanna

Ainm an Scairshealbhóra Seoladh
líon na 
scaireanna 
atá á 
sealbhú

Méid glao in 
aghaidh na 
scaire gan íoc

Méid 
iomlán atá 
dlite 

Measta a 
bhaint amach

Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa

Dáta 

Ainm   i mbloclitreacha nó clóscríofa

Dáta 

Liosta "B"
Sócmhainní atá geallta go 
sonrach & creidiúnaithe atá 
urraithe go hiomlán nó go 
páirteach

Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa

Dáta 

Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa

Dáta

Sonraí na 
sócmhainní 
nach bhfuil 
geallta

An dáta 
ar ar 
tugadh 
urrús

Luach 
measta an 
urrúis

Uimhir
Ainm an 
creidiúnaí

Seoladh 
agus Garim

Méid
de
fiach

Tráth 
déanta an 
chonartha

Comaoin Iarmhéid 
an fhéich 
neamh-
urraithe

Barrachas 
measta ón 
urrús

nóta a

€ €€

nóta a naoi

 nóta a deich
€€€

Síniú

Síniú

Stiúrthóra Eile 

Eile  

nóta a haon

nóta a haon

Síniú

Stiúrthóra Eile  
nóta a haon

Síniú

Stiúrthóra Eile 
nóta a haon

seacht

Stiúrthóra



Liosta "C"
Creidiúnaithe 
tosaíochta maidir 
le rátaí, cánacha, 
tuarastail, pá srl.

Ainm      i mbloclitreacha nó clóscríofa

Dáta 

Ainm   i mbloclitreacha nó clóscríofa

Dáta 

Uimhir Ainm an creidiúnaí Seoladh agus Garim An cineál 
éilimh

Tréimhse 
ina bhfuil an 
t-éileamh 
fabhraithe dlite

Dáta dlite Méid an 
éilimh

Méid is 
iníochta go 
hiomlán

Iarmhéid 
neamhthosaíochta

Liosta "D"
Liosta de na 
Sealbhóirí bintiúr 
atá urraithe le 
muirear foluaineach

Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa

Dáta 

Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa

Dáta

Uimhir Ainm an tSealbhóra Seoladh Meid Cur síos ar na sócmhainní a bhfuil an t-urrús orthu

nóta a seacht

nóta a seacht agus a a haon deag

nóta a deich€€€

€

Síniú

Síniú

Stiúrthóra

Stiúrthóra

Eile  

Eile 

nóta a haon

nóta a haon

Síniú

Síniú

Stiúrthóra

Stiúrthóra

Eile  

Eile  

nóta a haon



Liosta "E"
Cuntas Easnaimh nó 
Barrachais

Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa

Dáta 

Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa

Dáta

Míreanna a Chuireann leis an Easnamh (Nó a Laghdaíonn an Barrachas)

Barrachas (más ann) an Chaipitil agus na nDliteanas ar na 
Sócmhainní ar an mar a thaispeántar sa Chlár Comhar-
daithe (cóip i gceangal)
Glandíbhinní agus bónais arna ndearbhú sa tréimhse ón go 
dtí dáta an Ráitis.
Glanchaillteanais trádála (tar éis míreanna a thaispeántar sa nóta thíos a 
mhuirearú) don tréimhse chéanna.
Caillteanais seachas caillteanais trádála a díscríobhadh nó a bhfuil soláthar 
déanta dóibh sna leabhair i rith na tréimhse céanna (tabhair sonraí nó cuir 
sceideal i gceangal).
Caillteanais mheasta atá díscríofa anois nó a bhfuil soláthar déanta dóibh chun 
críocha an ráiteas a ullmhú (tabhair sonraí nó cuir sceideal i gceangal).
Míreanna eile a chuireann leis an Easnamh nó a laghdaíonn an Barrachas

Míreanna a Laghdaíonn an tEasnamh (Nó a Chuireann leis an mBarrachas)
Barrachas (más ann) na Sócmhainní ar an gCaipiteal 
agus na Dliteanais mar a thaispeántar ar an gClár 
Comhardaithe (cóip i gceangal

Glanbhrabúis trádála (tar éis míreanna a thaispeántar sa 
nóta thíos a mhuirearú) don tréimhse chéanna ón 
go dtí dáta na Ráiteas

Brabúis agus ioncam seachas cinn trádála i rith na tréimhse 
céanna (tabhair sonraí nó cuir sceideal i gceangal).
Míreanna eile a laghdaíonn an tEasnamh nó a laghdaíonn an Barrachas 

Easnamh/Barrachas mar a thaispeántar sa Ráiteas

Nóta maidir le Glanbhrabúis agus Glanchaillteanais Trádála
Ní mór sonraí a chur isteach anseo (a mhéid is infheidhme) faoi na nithe atá luaite thíos, a bheidh le cur 
i gcuntas chun teacht ar mhéid na nglanbhrabús agus na nglanchaillteanas trádála a thaispeántar sa 
Chuntas seo:–
Soláthairtí le haghaidh díluachadh, athnuachana nó 
laghdú ar luach sócmhainní seasta
Muirir um cháin ioncaim agus cánachas eile ar 
bhrabúis
Ús ar bhintiúir agus ar iasachtaí seasta eile

Íocaíochtaí le stiúrthóirí a rinne an chuideachta agus a 
cheanglaítear le dlí a nochtadh sna cuntais
Caiteachas eisceachtúil nó caiteachas neamh-athfhill-
teach:–
Lúide: Fáltais eisceachtúla nó fáltais 
neamh-athfhillteacha:–

Iarmhéid, seachas brabúis nó caillteanais trádála

Glanbhrabúis nó glanchaillteanais trádála mar a léirítear 
sna Cuntais Easnaimh nó Barrachais thuas

€Dáta

 

Iomláin

Iomláin

€Dáta

Dáta

Dáta

Síniú

Stiúrthóra Eile  
nóta a haon

Síniú

Stiúrthóra Eile  
nóta a haon

nóta a dó dhéag



Liosta "F"
Creidiúnaithe 
Neamhurraithe

Ainm  i mbloclitreacha nó typrscript

Dáta 

Ainm  i mbloclitreacha nó typrscript

Dáta

Uimhir Ainm Seoladh agus gairm Méid an fhéich Dáta nuair conradh Bhreithniú

Liosta "G"
Ráiteas gnóthaí

Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa

Dáta

Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa

Dáta

Liosta Sonraí Nótaí

A

B

C

D

E

F

Sonraí na sócmhainní nach bhfuil geallta

Sócmhainní atá geallta go sonrach & creidiúnaithe 
atá urraithe go hiomlán nó go páirteach

Creidiúnaithe tosaíochta maidir le rátaí, 
cánacha, tuarastail, pá srl.

Sealbhóirí bintiúr atá urraithe le muirear 
foluaineach
Cuntas Easnaimh nó Barrachais 

Creidiúnaithe Neamhurraithe

nóta a seacht augs a trí déag 

€

nóta a ceathair déag

Iarmhéid neamhurraithe na gcreidiúnaithe atá urraithe go 
páirteach –
tugtha ó Liosta "B"

Iarmhéid na gcreidiúnaithe 
neamhthosaíochta –
tugtha ó Liosta "C"

Síniú

Síniú

Stiúrthóra

Stiúrthóra

 Eile 

 Eile 

nóta a haon

nóta a haon

Síniú

Síniú

Stiúrthóra

Stiúrthóra

 Eile  

 Eile  

nóta a haon



Ginearálta

nóta a haon

NÓTAÍ COMHLÁNÚCHÁIN FHOIRM E10
Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcomhar leis an reachtaíocht ábhartha.

Ní mór an fhoirm seo a chomhlánú i gceart, ina hiomláine agus de réir na nótaí seo a leanas. 
Ní mór gach mír den fhoirm a chomhlánú. Cuir isteach 'Ní bhaineann le hábhar', 'níl' nó 'níl aon 
cheann' nuair is cuí sin. I gcásanna a bhfuil ˜/__ priontáilte, cuir isteach/scrios de réir mar is cuí. 
Sa chás go bhfuil /_ i gceist, tabhair an t-airgeadra ábhartha, sa chás nach euro atá i gceist. 
Má mheastar nach leor an spás atá ar fáil ar Fhoirm E10, ba chóir an fhaisnéis a thabhairt ar 
bhileog leantach san fhormáid chéanna agus atá sa mhír ábhartha den fhoirm. Má bhaintear 
úsáid as bileog leantach, ní mór é sin a chur in iúl sa mhír ábhartha. 

Cuir tic leis an mbosca/na boscaí ábhartha.

Caithfidh an duine atá ag tabhairt Foirm E10 don CRO an t-alt seo a chomhlánú. Is féidir gurb
é an glacadóir a dhéanann é seo nó duine atá ag feidhmiú ar a s(h)on.

nóta a dó

nóta a ceathair

nóta a trí Ní mór dearbhú reachtúil a dhéantar sa Stát a dhéanamh os comhair duine díobh seo: 
(a) nótaire poiblí, (b) coimisinéir mionnaí,  (c) feidhmeannach síochána, nó (d) aon duine a 
údaraítear le dlí dearbhuithe reachtúla a thógáil agus iad a ghlacadh, mar shampla aturnae 
cleachtach (aturnae atá i dteideal cleachtadh sa Stát).
Féach bileog faisnéise 20 freisin.

Caithfear seoladh poist iomlán sa Stát a thabhairt inar féidir leis an tseirbhís poist post a 
sheachadadh go réidh. Ní leor Bosca in Oifig an Phoist.

Ní mór sonraí iomlána gach cur síos ar mhaoine nach bhfuil geallta go sonrach agus nach 
bhfuil ar áireamh in aon liosta eile a leagan amach i Liosta "A". Sonraigh cineál an Stoic 
Trádála agus na hOibre idir Lámha.

nóta a sé

nóta a seacht Ní mór na hainmneacha le cur in ord aibítre agus iad uimhrithe go comhleanúnach

nóta a hocht Má tá an té atá i bhfiacha leis an gcuideachta ina chreidiúnaí chomh maith, ach ar mhéid 
níos lú ná á chuid nó a cuid féichiúnais, ba chóir an méid comhlán atá dlite don chuideachta 
agus méid an chuntais contra a thaispeáint sa tríú colún, agus an t-iarmhéid amháin a chur 
isteach faoin gceannteideal

Méid an Fhéich sin € – 
Dlite don Chuideachta 
Lúide: Cuntas Contra
Ní cheart aon éileamh den sórt sin a áireamh i Liosta "F".

nóta a naoi Ní áirítear i Liosta "B" na sealbhóirí bintiúr atá urraithe le muirear foluaineach. Tá 
ainmneacha na gcreidiúnaithe urraithe le taispeáint ós coinne na sócmhainní ar a bhfuil 
a gcuid éilimh urraithe, agus iad uimhrithe go comhleanúnach agus curtha in ord aibítre a 
mhéad is féidir.

nóta a deich Tugtar an t-iarmhéid ar aghaidh go dtí Liosta "F".

Ní mór na figiúirí seo a léamh faoi réir na nótaí seo a leanas:–

Níl aon chaipiteal neamhíoctha dlite lena ghlaoch.

is ionann méid ainmniúil an chaipitil neamhíoctha dlite lena 

Tá na meastacháin faoi réir chostais na Glacadóireachta agus aon bharrachais nó eas-
naimh ar thrádáil go dtí go ndéanfar réadú ar na Sócmhainní.

nóta a cúig

nó

nach bhfuil         nach bhfuil muirearaithe i bhfabhar Sealbhóirí Bintiúr.
a meastar a gheobhaidh

nóta a haon déag Ní mór liostaí ar leithligh a chur ar fáil do shealbhóirí gach eisiúna Bintiúr, más rud é go ndear-
nadh níos mó ná eisiúint amháin

nóta a dó dhéag Ní mór don tréimhse a chlúdaítear leis an gCuntas seo tosú ar dháta nach lú ná trí bliana 
roimh cheapadh an Ghlacadóra nó, más rud é nach raibh an chuideachta corpraithe ar feadh 
iomlán na tréimhse sin, an dáta ar a bunaíodh an chuideachta, mura n-aontóidh an Glacadóir 
a mhalairt.



Tuilleadh faisnéise

TÁ FAISNÉIS BHREISE MAIDIR LE FOIRM E10 A CHRÍOCHNÚ, LENA N-ÁIRÍTEAR AN TÁILLE FHORORDAITHE
 A FHÁIL FÉACH www.cro.ie NÓ AR RÍOMHPPHOST info@cro.ie

Seoladh CRO

Maidir le glacadóir

Íocaíocht

Oifig Poiblí: Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.

Nuair a bheidh an fhoirm comhlánaithe agus sínithe agat, seol ar aghaidh í le do thoil leis an 
táille forordaithe chuig Cláraitheoir na gCuideachtaí ag: 
An Oifig um Chlárú Cuideachtaí, Bóthar Uí Bhriain, Ceatharlach

Má bhíonn tú ag íoc le seic, ordú poist nó dréacht bainc, íoc an táille leis an Oifig um Chlárú 
Cuideachtaí.  Caithfidh seiceanna nó dréachtaí bainc a bheith ag teacht ó bhanc i bPoblacht 
na hÉireann.

nóta a trí déag Sa chás ina bhfuil cuntas contra i gcoinne an creidiúnaí is lú ná a éileamh ar an gcuideachta, 
ba chóir méid éileamh an chreidiúnaí agus méid an chuntais contra a thaispeáint sa tríú colún, 
agus an t-iarmhéid amháin a chur isteach faoin gceannteideal 'Méid an Fhéich', mar seo

Méid iomlán an éilimh ........
Lúide: Cuntas Contra ...........

Ní cheart aon fhritháireamh den sórt sin a áireamh i Sceideal I a ghabhann le Liosta "A".

nóta a ceathair déag In ionad pé cuid de na liostaí "A" go "F" nach mór a chur ar ais bán. Sa chás nach bhfuil aon 
iontrálacha déanta ar aon cheann de na Liostaí "A" go "F", ba cheart an focal "Nialas" a chur 
isteach sa cholún seo os coinne an Liosta nó na Liostaí atá fágtha bán.

Ba chóir don ghlacadóir, laistigh de 2 mhí ón dáta ar a fuarthas an ráiteas ar an bhfoirm 
E10, an fhoirm a chur faoi bhráid na hOifige um Chlárú Cuideachtaí. Alt 430(1)(c) d'Acht na 
gCuideachtaí, 2014


	Táimid: 
	Stiúrthóir: 
	undefined: 
	Eile Sonraigh an gaol le do thoil: 
	agus: 
	undefined_2: 
	Stiúrthóir_2: 
	Eile Sonraigh an gaol le do thoil_2: 
	Lá: 
	Mí: 
	Bliain: 
	Uimhir faics: 
	Teagmhálaí: 
	Uimhir thagartha: 
	Arna dhearbhú i mfhianaise i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn: 
	Coimisinéir Mionnaí: Off
	Feidhmeannach Síochána: Off
	Nótaire Poiblí: Off
	Duine arna údarú nó arna húdarú le: Off
	chun dearbhuithe: 
	AG ainmneacha i mbloclitreacha nó i gclóscríbhinn: 
	undefined_3: 
	a bhfuil aithne phearsanta agam air nó uirthi: Off
	a chur: Off
	a bhfuil aithne phearsanta agam air nó uirthi in aithne dom: 
	nóta a haon: 
	Pas uimhir: Off
	Cárta aitheantais náisiúnta uimhir: Off
	Pas Eachtrannach uimhir: Off
	Doiciméad taistil dídeanaí uimhir: Off
	Doiciméad taistil: On
	arna eisiúint: 
	undefined_4: 
	is údarás arna aithint ag Rialtas na hÉireann: 
	arna eisiúint_2: 
	undefined_5: 
	ar Ballstát de chuid AE Cónaidhm na hEilvéise nó Páirtí Conarthach i gComhaontú LEE é: 
	doiciméad atá comhionann le pas: 
	undefined_6: 
	is údarás arna aithint ag Rialtas na hÉireann_2: 
	arna eisiúint_3: 
	ag an Aire Dlí agus Cirt Comhionannais agus Athchóirithe Dlí: 
	ag an Aire Dlí agus Cirt Comhionannais agus Athchóirithe Dlí_2: 
	An: 
	lá seo de: 
	20: 
	Luachanna Inréadaithe Measta: 
	undefined_7: 
	undefined_8: 
	undefined_9: 
	undefined_10: 
	undefined_11: 
	undefined_12: 
	undefined_13: 
	undefined_14: 
	undefined_15: 
	undefined_16: 
	undefined_17: 
	undefined_18: 
	undefined_19: 
	undefined_20: 
	Maoin eile eadhon: 
	Iomláin  1: 
	Barrachas Measta: 
	€: 
	€Row1: 
	€Row1_2: 
	€Row1_3: 
	Iomlán 2: 
	Iomlán 1: 
	Iomlán 3: 
	€_3: 
	undefined_21: 
	undefined_22: 
	undefined_23: 
	undefined_24: 
	undefined_25: 
	undefined_26: 
	undefined_27: 
	undefined_28: 
	undefined_29: 
	Iomlán 4: 
	undefined_30: 
	undefined_31: 
	Sealbhóirí Bintiúr atá urraithe le muirear foluaineach de réir liosta: 
	undefined_32: 
	Creidiúnaithe atá urraithe go páirteach ar shócmhainní sonracha a: 
	undefined_33: 
	undefined_34: 
	undefined_35: 
	undefined_36: 
	1: 
	2: 
	undefined_37: 
	undefined_38: 
	undefined_39: 
	undefined_40: 
	Scaireanna tosaíochta: 
	Gach: 
	Glaoite: 
	Gnáthscaireanna de: 
	Gach_2: 
	Glaoite_2: 
	BarrachasEasnamh Measta maidir le Comhaltaí de réir liosta E: 
	Iarmhéid sa Bhanc Sonraigh ainm na mbaincéiríRow1: 
	Airgead ar láimh Urrúis inmhargaidh vizRow1: 
	Billí Infhaighte de réir Sceideal I Féichiúnaithe Trádála de réir Sceideal II Lasachtaí agus airleacain vizRow1: 
	Stoc trádálaRow1: 
	Obair idir lámhaRow1: 
	Réadmhaoin ruílseRow1: 
	Réadmhaoin léasachRow1: 
	Troscán feistis agus uirlisí etc Paitinní agus trádmharcanna vizRow1: 
	I Infheistíochtaí seachas urrúis inmhargaidh vizRow1: 
	Maoin eile eadhon VizRow1: 
	A meastar a gheobhaidh €Row1: 
	Iomláin: 
	A meastar a gheobhaidh €Iomláin: 
	Ainm i mbloclitreacha nó clóscríofa: 
	Stiúrthóra: Off
	Eile: Off
	undefined_41: 
	Dáta: 
	Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa: 
	Stiúrthóra_2: Off
	Eile_2: Off
	undefined_42: 
	Dáta_2: 
	UimhirRow1: 
	Méid an Bhille nó an Nóta €Row1: 
	Dáta dliteRow1: 
	A meastar a gheob haidh €Row1: 
	Sonraí aon mhaoine arna sealbhú mar urrús i leith íocaíocht an Bhille nó an NótaRow1: 
	Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa_2: 
	Stiúrthóra_3: Off
	Eile_3: Off
	undefined_43: 
	Dáta_3: 
	Ainm: 
	Stiúrthóra_4: Off
	Eile_4: Off
	undefined_44: 
	Dáta_4: 
	UimhirRow1_2: 
	AinmRow1: 
	Seoladh agus gairmRow1: 
	Meastar a thabhairt ar aird €Row1: 
	Ainm i mbloclitreacha nó clóscríofa_2: 
	Stiúrthóra_5: Off
	Eile_5: Off
	undefined_45: 
	Dáta_5: 
	Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa_3: 
	Stiúrthóra_6: Off
	Eile_6: Off
	undefined_46: 
	Dáta_6: 
	Uimhir leantachRow1: 
	Ainm an ScairshealbhóraRow1: 
	Méid glao in aghaidh na scaire gan íoc €Row1: 
	Méid iomlán atá dliteRow1: 
	Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa_4: 
	Stiúrthóra_7: Off
	undefined_47: On
	Eile_7: 
	Dáta_7: 
	Ainm_2: 
	Stiúrthóra_8: Off
	undefined_48: Off
	Eile_8: 
	Dáta_8: 
	Measta a bhaint amach €Row1: 
	Sonraí na sócmhainní nach bhfuil gealltaRow1: 
	An dáta ar ar tugadh urrúsRow1: 
	Luach measta an urrúis €Row1: 
	UimhirRow1_3: 
	Ainm an creidiúnaíRow1: 
	Seoladh agus GarimRow1: 
	Méid de fiach €Row1: 
	Tráth déanta an chonarthaRow1: 
	ComaoinRow1: 
	Barrachas measta ón urrús €nóta a deich: 
	Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa_5: 
	Stiúrthóra_9: Off
	undefined_49: Off
	Eile_9: 
	Dáta_9: 
	Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa_6: 
	Stiúrthóra_10: Off
	undefined_50: Off
	Eile_10: 
	Dáta_10: 
	UimhirRow1_4: 
	Ainm an creidiúnaíRow1_2: 
	Méid is iníochta go hiomlán €Row1: 
	Iarmhéid neamhthosaíochta nóta a deich €Row1: 
	Ainm_3: 
	Stiúrthóra_11: Off
	undefined_51: Off
	Eile_11: 
	Dáta_11: 
	Ainm_4: 
	Stiúrthóra_12: Off
	undefined_52: Off
	Eile_12: 
	Dáta_12: 
	UimhirRow1_5: 
	Ainm an tSealbhóraRow1: 
	Cur síos ar na sócmhainní a bhfuil an turrús orthuRow1: 
	Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa_7: 
	Stiúrthóra_13: Off
	undefined_53: Off
	Eile_13: 
	Dáta_13: 
	Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa_8: 
	Stiúrthóra_14: Off
	undefined_54: Off
	Eile_14: 
	Dáta_14: 
	Barrachas más ann an Chaipitil agus na nDliteanas ar na: 
	€_4: 
	Glandíbhinní agus bónais arna ndearbhú sa tréimhse ón go: 
	undefined_55: 
	undefined_56: 
	Caillteanais seachas caillteanais trádála a díscríobhadh nó a bhfuil soláthar: 
	Caillteanais mheasta atá díscríofa anois nó a bhfuil soláthar déanta dóibh chun: 
	Míreanna eile a chuireann leis an Easnamh nó a laghdaíonn an Barrachas: 
	Iomláin_2: 
	agus na Dliteanais mar a thaispeántar ar an gClár: 
	€_5: 
	Glanbhrabúis trádála tar éis míreanna a thaispeántar sa: 
	undefined_57: 
	undefined_58: 
	Míreanna eile a laghdaíonn an tEasnamh nó a laghdaíonn an Barrachas: 
	Iomláin_3: 
	EasnamhBarrachas mar a thaispeántar sa Ráiteas: 
	Soláthairtí le haghaidh díluachadh athnuachana nó: 
	Muirir um cháin ioncaim agus cánachas eile ar: 
	undefined_59: 
	Íocaíochtaí le stiúrthóirí a rinne an chuideachta agus a: 
	Caiteachas eisceachtúil nó caiteachas neamhathfhill: 
	undefined_60: 
	Iarmhéid seachas brabúis nó caillteanais trádála: 
	Glanbhrabúis nó glanchaillteanais trádála mar a léirítear: 
	Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa_9: 
	Stiúrthóra_15: Off
	Eile_15: Off
	undefined_61: 
	Dáta_15: 
	Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa_10: 
	nóta a haon_2: Off
	Eile_16: Off
	undefined_62: 
	Dáta_16: 
	UimhirRow1_6: 
	Méid an fhéich €Row1: 
	BhreithniúRow1: 
	Ainm  i mbloclitreacha nó typrscript: 
	Stiúrthóra_16: Off
	Eile_17: Off
	undefined_63: 
	Dáta_17: 
	Ainm  i mbloclitreacha nó typrscript_2: 
	Stiúrthóra_17: Off
	Eile_18: Off
	undefined_64: 
	Dáta_18: 
	NótaíRow1: 
	Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa_11: 
	Stiúrthóra_18: Off
	Eile_19: Off
	undefined_65: 
	Dáta_19: 
	Ainm  i mbloclitreacha nó clóscríofa_12: 
	Stiúrthóra_19: Off
	Eile_20: Off
	undefined_66: 
	Dáta_20: 
	Níl aon chaipiteal neamhíoctha dlite lena ghlaoch: On
	undefined_67: On
	nach bhfuil: On
	is ionann méid ainmniúil an chaipitil neamhíoctha dlite lena: 
	a meastar a gheobhaidh: 
	nach bhfuil muirearaithe i bhfabhar Sealbhóirí Bintiúr: On
	Méid iomlán an éilimh: 
	Lúide Cuntas Contra: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text1: 
	Text2: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Check Box13: Off
	Check Box14: Off
	Text15: 
	Text16: 
	Text18: 
	Check Box19: Off
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text26: 
	Text27: 
	Text28: 
	Check Box1: Off
	Text17: 
	Check Box20: Off
	Check Box21: Off
	Check Box22: Off
	Check Box23: Off
	Check Box24: Off
	Check Box25: Off
	Check Box26: Off
	Check Box27: Off
	Check Box28: Off
	Check Box29: Off
	Check Box30: Off
	Text31: 
	Text36: 
	Text37: 
	Text38: 
	Text39: 
	Text40: 
	Text41: 
	Text42: 
	Check Box2: Off
	Check Box3: Off
	Check Box4: Off
	Check Box5: Off
	Check Box6: Off
	Check Box7: Off
	Check Box8: Off
	Check Box9: Off
	Check Box10: Off
	Check Box11: Off
	Check Box12: Off
	Check Box15: Off
	Check Box16: Off
	Check Box17: Off
	Check Box18: Off
	Check Box31: Off
	Check Box32: Off
	Check Box33: Off
	Check Box34: Off
	Check Box35: Off
	Check Box36: Off
	Check Box37: Off
	Check Box38: Off
	Check Box39: Off
	Check Box40: Off
	Check Box41: Off
	Check Box42: Off
	Check Box43: Off
	Check Box44: Off
	Check Box45: Off
	Check Box46: Off
	Check Box47: Off
	Check Box48: Off
	Check Box49: Off
	Check Box50: Off
	Check Box51: Off
	Check Box52: Off
	Check Box53: Off
	Check Box54: Off
	Check Box55: Off
	Check Box56: Off
	Check Box57: Off
	Check Box58: Off
	Check Box60: Off
	Check Box63: Off
	Check Box64: Off
	Check Box65: Off
	Check Box66: Off
	Check Box67: Off
	Check Box68: Off
	Check Box69: Off
	Check Box61: Off
	Check Box62: Off
	Check Box70: Off
	Check Box71: Off
	Check Box72: Off
	Check Box73: Off
	Check Box74: Off
	Check Box75: Off
	Check Box59: Off
	Text24: 
	Check Box76: Off
	Text29: 
	Text30: 
	Text32: 
	Text33: 
	Text34: 
	Text35: 
	Text44: 
	Text45: 
	Text46: 
	Text47: 
	Text48: 
	Text49: 
	Text50: 
	Text51: 
	Text53: 
	Text55: 
	Text56: 
	Text43: 
	Text52: 
	Text25: 
	Text57: 
	Text58: 
	Text59: 


