CLÁRLANN NA GCARA-CHUMANN
NA HACHTANNA UM CHUMAINN TIONSCAIL AGUS SOLÁTHAIR, 1893 GO DTÍ 2018

FOIRM A.R. 19
TUAIRISCEÁN BLIANTÚIL ATÁ
FORORDAITHE AG AN GCLÁRAITHEOIR
LE HAGHAIDH CUMAINN TALÚN AGUS
TITHÍOCHTA
Uimhir Chumainn

R

Ainm an Chumainn

Oifig Chláraithe

Cineál Gnó an
Chumainn

Tuairisceán
Bliantúil don bhliain
dar chríoch

Lá

Mí

Bliain

nóta a haon agus
a dó

Uimhir Chlárúcháin
Iniúchóra

Mionsonraí an
deontóra
Ainm
Seoladh
Uimhir teileafóin

Uimhir faics

Ríomhphost

Teagmhálaí
Uimhir thagarta

Uimhir/Malartán DX

1

Tuairisceáin
Maidir Le Baill

RETURN AS TO MEMBERS

TIONÓNTAÍ

DAOINE NACH
TIONÓNTAÍ
IAD

Líon na mBall ag tús na Bliana

CUMAINN

Líon na mBall a glacadh isteach i
rith na Bliana
Líon na mBall ar tháinig deireadh
lena mBallraíocht i rith na bliana
Líon na mBall ag deireadh na
Bliana

Faisnéis Airgeadais

Deimhnímid go raibh an Cumann i
mbun trádála sa bhliain atá caite
Faisnéis Airgeadais o na
Cuntais don bhliain dar chríoch

Níl

Tá
Lá

Mí

€

Bliain

An Bhliain Roimhe Sin €

Iomlán na Sócmhainní
Ioncam Iomlán

Tuarastail agus Pá
Brabús/(Caillteanas) Roimh Chánachas
Líon na bhfostaithe

Deonacháin le
haghaidh Cuspóirí
Polaitiúla
nóta a trí

Cuireann an tAcht Toghchán, 1997, (mar a leasaíodh) ceangal ar Chumainn Tionscail agus
Soláthair, i measc comhlachtaí eile, deonacháin áirithe a dhéantar le haghaidh cuspóirí
polaitiúla a dhearbhú ina dTuairisceáin Bhliantúla. Ba chóir sonraí deonachán, mar atá
sainmhínithe sa nóta, a tugadh i rith na bliana, ba chóir iad a chur thíos. Murar tugadh a
leithéid de dheonacháin, luaigh ‘FAIC’, le do thoil.
Faic
Ainm an duine, an pháirtí pholaitiúil nó an tríú páirtí ar tugadh an deonachán dó/di/dóibh

Luach an deonacháin
€/__
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AN COISTE BAINISTÍOCHTA*
Ainm

Dáta: 			

Post atá i gCeist

Lá

Mí

Bliain

Seoladh

*Mura bhfuil go leor spáis anseo chun na hainmneacha go léir a scríobh, d’fhéadfaí iad a chur leis (in éineacht leis na sonraí atá de dhíth) ar
leathanach breise.

Ainm

OIFIGIGH I BHFEIGHIL AIRGID*
Post

Seoladh

URRÚS
Uasmhéid Airgid
Thirim Á Choinneáil

Banna/Ráthaíocht

*Mura bhfuil go leor spáis anseo chun na hainmneacha go léir a scríobh, d’fhéadfaí iad a chur leis (in éineacht leis na sonraí atá de dhíth) ar
leathanach breise.

Deimhniúchán

Deimhnímidne, a bhfuil ár gcuid ainmneacha sínithe thíos, an t-eolas atá sa Tuairisceán Bliantúil seo agus sna
leathanaigh atá i gceangal leis ceart agus de réir an dlí, ar feadh ár n-eolais agus ár gcreidimh.
Síniú:
Ainm

i
mboclitreacha no i
gclóscríbhinn

Rúnaí

Ainm

i
mboclitreacha no i
gclóscríbhinn

Cathaoirleach

Ainm

i
mboclitreacha no i
gclóscríbhinn

Cisteoir

[is gá gach síniú a dhéanamh le dúch gorm/dubh]
Dáta:

/

/
3

Nótaí: Foirm AR19

nóta a haon

Cuirfear isteach an tuairisceán bliantúil tráth nach déanaí ná (i) an 31 Deireadh Fomhair, má tá dáta a chláir chomhardaithe dheiridh a foilsíodh idir an 1
Eanáir agus an 30 Meitheamh
(ii) an 30 Aibreán, má tá dáta a chláir chomhardaithe dheiridh a foilsíodh idir an 1 Iúil agus an
31 Nollaig (den bhliain roimhe seo).

nóta a dó

Ba chóir go mbeadh Foirm AR19 seo a leanas in éineacht leis:-

(1)
(2)
(3)

Cóip shínithe de na Raiteas Airgeadais*
An táille chomhdúcháin chuí - €40.00
Comhlánaigh i mbloclitreacha agus le DÚCH GORM NÓ DUBH, le do thoil

* Agus tú ag cur doiciméad isteach sa RFS cinntigh nach gcuirtear ach leathanaigh
neamhcheangailte isteach le do thoil. Cinnteoidh sé seo go gcaithfear an t-am is lú agus
is féidir chun ábhar a ullmhú agus a scanadh, rud áta i leasanna na RFS agus ár gcuid
custaiméirí. Coinneofar leathanaigh an doiciméid le chéile le fáiscín nó stápla ar chúinne
ar bharr ar chlé agus nach ndéanfar iad a fhuáil le chéile ná ceangal ar shlí eile nó téip
ghreamaitheach a chur orthu.
Beidh leathanigh na ndoiciméad 297 milliméadar ar fhad agus 210 milliméadar ar leithead,
is é sin le rá, leathanaigh A4. Sin ionas gur féidir scanadh leictreonach a dhéanamh ar an
taisceadh.

nóta a trí

Tuairisceáin déanta suas go dtí 7 Samhain, 2013 nó ina dhiaidh sin: Éilíonn Alt 26 den Acht
Toghcháin 1997, (mar atá arna leasú le ailt.17 Leasú tAcht um Maoiniú Polaitíochta Toghcháin
2012) go nochtfar mionsonraí faoi ranníocaíochtaí chun chíche cuspóirí polaitiúla, a théann níos
mó ná €200 san iomlán, le haon pháirtí polaitiúil, comhalta den Dáil nó den Seanad, MEP nó
iarrthóir i dtoghchán Dála, Seanaid nó Eorpach nó thríú páirtí, arna ndéanamh ag an gCumainn
Tionscail agus Soláthair sa bhliain lena mbaineann an tuairisceán bliantúil (i.e. an tréimhse ó
dháta éifeachta thuairisceán na bliana roimhe sin, comh fada le dáta éifeachta an tuairisceáin
reatha agus an dáta sin san áireamh), sa tuairisceán bliantúil agus i dtuarascáil stiúrthóirí na
cuideachta i leith na bliana sin. (Sainmhínítear tríú páirtí mar diune a ghlacann le deonachán le
haghaidh cuspóirí polaitiúla atá os cionn €100 ar luach in aon bhliain féilire ar leith.)
Tuairisceáin déanta suas go dtí 6 Samhain, 2013 nó níos luaithe: Éilíonn Alt 26 den Acht
Toghcháin 1997, go nochtfar mionsonraí faoi ranníocaíochtaí chun chíche cuspóirí polaitiúla,
a théann níos mó ná €5,079 san iomlán, le haon pháirtí polaitiúil, comhalta den Dáil nó den
Seanad, MEP nó iarrthóir i dtoghchán Dála, Seanaid nó Eorpach nó thríú páirtí, arna ndéanamh
ag an g Cumainn Tionscail agus Soláthair sa bhliain lena mbaineann an tuairisceán bliantúil
(i.e. an tréimhse ó dháta éifeachta thuairisceán na bliana roimhe sin, comh fada le dáta éifeachta
an tuairisceáin reatha agus an dáta sin san áireamh), sa tuairisceán bliantúil agus i dtuarascáil
stiúrthóirí na cuideachta i leith na bliana sin. (Sainmhínítear tríú páirtí mar diune a ghlacann le
deonachán le haghaidh cuspóirí polaitiúla atá os cionn €100 ar luach in aon bhliain féilire ar
leith.)
Ní mór na mionsonraí a bheith leordhóthanach chun luach gach deonúcháin agus an duine
dár tugadh an deonúchán a aithint. Tá sainmhíniú leathan ar dheonúchán leagtha amach in alt
22/alt 46 den Acht 1997, (arna leasú mar Acht Toghcháin Leasú 2001/ ailt.7 Leasú tAcht um
Maoiniú Polaitíochta Toghcháin 2012) agus áirítear air seirbhísí nach ngearrtar muirear ina leith,
deonúchán maoine nó earraí, nó a saorúsáid.

Is féidir cóipeanna d'fhoirmeacha Chlárlann na gCara-Chumann a fháil ón suíomh gréasáin - www.cro.ie
Is é an táille fhorordaithe ar chomhdú Tuairisceáin Bhliantúil ná €40.00
Is é an seoladh ar chóir Tuairisceáin, Cuntais Bhliantúla, Rialacha, Táillí Comhdúcháin agus
doiciméid eile a sheoladh ná:
Clárlann na gCara-Chumann, Bosca Oifig Phoist 12858, BÁC 1.
Oifig Phoiblí: Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.
Guthán: 01~804 5499
Íosghlao: 1890 220225
r-phost: rfs@dbei.gov.ie
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