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Cur síos: Suim na mbrabús nó na gcaillteanas a bheidh faoi réir an chaithimh mhalartaigh. 
Tugtar an “dáileadh beartaithe” ar an tsuim sin”

Dearbhú maidir le caitheamh le brabúis 
nó caillteanais réamhfhála ar bhealach a 
thoirmisctear ar shlí eile faoi alt 118(1)
Ailt 202/205/208 Acht na gCuideachtaí 2014

Dearbhú Dearbhaím
ainm i mbloclitreachanóta a haon

nóta a dó

Ainm & 
Seoladh

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

Ainm na cuideachta
ina iomláine

gach ceann         an chuid is mó na stiúrthóirí,       gur 

lean ar aghaidh

Uimhir faics
Teagmhálaí
Uimhir thagartha 

Ainm
Seoladh

Uimhir teileafóin
Ríomhphost 

Uimhir/Malartán DX

Mionsonraí an 
deontóra

Duine lenar féidir fiosruithe a dhéanamh

nóta a trí



Dearbhú arna dhéanamh ag

Siniú dealbhóirí ainmneacha daoine fhoirm a chomhdúainmneacha dealbhóirí i mbloclitreacha

nóta a ceathairAg

Dearbhaímidne go fíreata go ndearnamar fiosrú iomlán ar ghnóthaí na cuideachta agus 
gurb amhlaidh, tar éis dúinn déanamh amhlaidh, gur thángamar ar an tuairim go mbeadh 
an chuideachta, dá ndéanfadh sí an dáileadh beartaithe laistigh de 2 mhí tar éis an dáta a 
thugtar an dearbhú, in ann na fiacha agus na dliteanais eile dá cuid, mar atá ar áireamh sna 
ráitis airgeadais dá dtagraítear thuas, a íoc nó a ghlanadh go hiomlán de réir mar a bheidh 
siad dlite sa tréimhse 12 mhí tar éis an dáta a dhéantar an dáileadh sin.

Iomlán na sóchmhainní agus na nDliteanas:

Is ionann sócmhainní agus dliteanais iomlána na cuideachta agus iad sin atá luaite 

arna n-ullmhú go cuí, amhail an

sna ráitis airgeadais 
reachtúla deiridh

sna ráitis airgeadais reachtúla 
eatramhacha deiridh ón gcuideachta

Iomlán na Sóchmhainní

Iomlán na nDliteanas:

 Lá Mí Bliain

Dearbhú 
(ar aghaidh)

 Lá Mí Bliain

Dáta dearbhaite



   Cuid "B"

Tuarascáil an Duine Neamhsplach, Alt 208 Acht na gCuideachtaí 2014 nóta a cúig

       Tuarascáil Duine 
          Neamhsplach 

Síniú: Dáta:

Uimhir Chlárúcháin 
Iniúchóra



NÓTAÍ AR FHOIRM SAP-205 A CHOMHLÁNÚ
Ba chóir na nótaí seo a léamh i gcomhar leis an reachtaíocht ábhartha

Caithfear an fhoirm a chomhlánú go ceart, go hiomlán agus de réir na nótaí seo a leanas. Caithfear 
gach alt den fhoirm a chomhlánú. Nuair is cuí scríobh "ní bhaineann le hábhar", "Náid" nó "rud ar 
bith" le do thoil.

Má mheastar nach leor an spás a chuirtear ar fáil ar Fhoirm SAP-205, ba chóir an t-eolas a chur 
i láthair ar bhileog bhreise san fhormáid chéanna leis an alt ábhartha san fhoirm. 

Ní mór ainmneacha agus seoltaí cónaithe gach stiúrthóra a bhfuil an dearbhú á mhionnú aige 
nó aici a chur isteach.

Cuir tic sa bhosca/sna boscaí ábhartha.

Ní mór gurb é nó í an duine atá ag cur Foirm SAP 204 faoi bhráid an CRO a chomhlánóidh an 
chuid seo. D'fhéadfadh sé gurb é an t-iarratasóir nó duine éigean thar a cheann nó thar a ceann 
a bheadh i gceist.

Ní leor Bosca in Oifig an Phoist.

Is éard atá sa dearbhú neamhmhionnaithe seo ná dearbhú ar chomhlíonadh leis na 
riachtanais dlíthiúla. Is cion coiriúil é do dhiune de bhun ailt 876 d'Acht na gCuideachtaí 
2014 doiciméad le faisnéis bréige a sheoladh chuig an CRO go feasach agus go meargánta.

Ginearálta

nóta a haon

nóta a dó

nóta a trí

nóta a cúig

nóta a ceathair

Formáid na Tuarascála ón Duine Neamhspleách: Alt 205 Tuasascáil:

Ní bheidh feidhm ag dearbhú de bhun alt 205 den Acht 2014 chun críche an Acht 2014 ach 
amháin:

(i) go gabhann tuarascáil leis ina bhfuil, ar a laghad, faisnéis ábharthach i gcomhréir leis na 
ceannteidil mar atá leagtha amach thíos, agus
(ii) go bhfuil sé dréachtaithe ag duine atá cáilithe le ceapadh ag am na tuarascála, nó go 
leannann sé/sí, mar iniúchóir réachtúil na cuideachta.

Dírítear an tuarascáil ar an dearbhóir cuideachta agus beidh an fhaisnéis mar seo a leanas, ar 
a laghad, inti:

I. Alt túseolais ina sainaithnítear dearbhú an stiúrthóra agus aon doiciméad a ghabhann leis, a 
bhaineann leis an tuarascail;
II. Ráiteas ar fhreagrachtaí na stiúrthóirí;
III. Ráiteas ar fhreagrachtaí iniúchóra réachtúil;
IV. Scop na hoibre a dhéanann an t-iniúchóir réachtúil;
V. Aon fhíoras ábhartha eile (más ann) ar a raibh an t-iniúchóir réachtúil ag brath chun barúil a 
thabhairt nach bhfuil an dearbhú míréasúnta;
VI. Barúil an iniúchóra réachtúil nach bhfuil an dearbhú de bhun alt 205 míréasúnta (cuir 
isteach alt tagartha don tuarascáil lena mbaineann); agus
VII. Dáta agus síniú an iniúchóra réachtúil atá, tar éis an tuarascáil a chur le chéile, den bharúil 
nach bhfuil an dearbhú de bhun 205 míréasúnta.

Nuair a bheidh an fhoirm comhlánaithe agus sínithe agat, seol ar aghaidh í le do thoil leis an 
táille forordaithe chuig:  

an Oifig um Chlarú Cuideachtaí
Bóthar Uí Bhriain
Ceatharlach

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

Seoladh CRO

Íocaíocht

Tuilleadh faisnéise
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