Clárlann na gCara-Chumann
NA HACHTANNA UM CHARA-CHUMAINN, 1896 GO DTÍ 2018

FOIRM A.R. 5
TUAIRISCEÁN BLIANTÚIL ATÁ FORORDAITHE AG CLÁRAITHEOIR NA GCARA-CHUMANN LE
HAGHAIDH CUMAINN ATÁ ÚDARÁITHE GO SPEISIALTA (SEACHAS CUMANN IASACHTAÍ ATÁ
ÚDARAITHE GO SPEISIALTA) AGUS ATÁ CLÁRAITHE FAOI NA HACHTANNA THUASLUAITE

LE HAGHAIDH NA BLIANA DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 20
Is gá an Tuairisceán seo a sheoladh chuig an gCláraitheoir chomh luath agus is féidir tar éis 31 Nollaig 20___ agus níor
chóir é a sheoladh níos déanaí ná 31 Bealtaine 20___ i gcás ar bith. Ba chóir go mbeadh na nithe seo a leanas in éineacht
leis:
(1)
Cóip de na Cuntais Iniúchta
(2)
Cóip de Thuarascáil Speisialta an Iniúchóra (más ann di)
(3)
An táille chomhdúcháin chuí

COMHLÁNAIGH I MBLOCLITREACHA LE DÚCH GORM NÓ DUBH, LE DO THOIL
Ainm an Chumainn: ..............................................................................................................................................

S A

Uimhir Chláraithe:

Oiﬁg Chláraithe: ......................................................................................................................................................
Uimh. Ghutháin: ........................................................ Uimh. Facs: ....................................................................

BRAINSÍ
An bhfuil Brainsí ag an gCumann?

Tá

Níl

Líon na mBrainsí
TUAIRISCEÁN MAIDIR LE BAILL

AN BHLIAIN A MBAINEANN
AN TUAIRISCEÁN LÉI
(
)*

FIGIÚIRÍ Ó THUAIRISCEÁN NA
BLIANA ROIMHE SIN (
)*

Líon na mball ag tús na bliana
Líon na mball a glacadh isteach i rith na bliana
Líon na mball ar tháining deireadh lena
mballraíocht i rith na bliana
Líon na mball ag deireadh na bliana

DʼÚSÁID OIFIGE AMHÁIN
FAIGHTE:
* Cuir bliain isteach

/

/

CURTHA I GCOMHAD:
1

/

/

URRÚS

OIFIGIGH A FHAIGHEANN NÓ ATÁ I BHFEIGHIL AR AIRGEAD*
AINM

(BLOCLITREACHA)

AN POST ATÁ I
GCEIST

SEOLADH

(BLOCLITREACHA)

UASMHÉID AIRGID Á
CHOINNEÁIL

An ndéanann Rialacha an Chumainn soláthar chun go dtabharfadh Oiﬁgigh urrús?

BANNA/
RÁTHAÍOCHT

Déanann

Ní dhéanann

Má dhéanann, luaigh Uimhir na Rialach
COISTE BAINISTÍOCHTA AGUS IONTAOBHAITHE*
AINM (BLOCLITREACHA)

* Úsáid bileog ar leith más gá

AN POST ATÁ I GCEIST
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Dáta:

/

/

SEOLADH (BLOCLITREACHA)

DEONACHÁIN LE HAGHAIDH CUSPÓIRÍ POLAITIÚLA
Cuireann an tAcht Toghcháin, 1997, (mar a leasaíodh) Chara-Chumainn faoi cheangal, i measc comhlachtaí
eile, deonacháin áirithe a tugadh le haghaidh cuspóirí polaitiúla a dhearbhú ina dTuairisceáin Bhliantúla (féach
an nóta thíos). Ba chóir sonraí deonachán, mar atá sainmhínithe sa nóta, a tugadh i rith na bliana dar críoch 31
Nollaig 20_____ a chur isteach sa tabla thíos. Murar tugadh a leithéid de dheonacháin, scríobh ‘FAIC’, le do
thoil.
Ainm an duine, an
pháirtí pholaitiúil nó an
tríú páirtí ar tugadh an
deonachán dó/di
(BLOCLITREACHA)

Seoladh

(BLOCLITREACHA)

Luach an deonacháin
€

Tabhair faoi deara
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 ar mhaithe 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 gCumainn ar mhaithe 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.
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DEARBHÚ
Tá an t-eolas atá sa Tuarascáil Bhliantúil seo agus ar na leathanaigh atá i gceangal léi ceart agus i
gcomhréir leis an dlí, ar feadh ár n-eolais agus ár gcreidimh.
Síniú:
Rúnaí:.............................................................. Bloclitreacha: ...................................................................
Cisteoir: .......................................................... Bloclitreacha: .................................................................
Iontaobhaí: ....................................................... Bloclitreacha: .................................................................
Dáta:

/

/

[is gá gach síniú a scríobh le dúch gorm nó dubh]

CLÁR COMHARDAITHE
AMHAIL AR 31 NOLLAIG 20

AN BHLIAIN A
MBAINEANN AN
TUAIRISCEÁN LÉI
(
)*
€

ASSETS
SÓCMHAINNÍ INLÁIMHSITHE SEASTA
INFHEISTÍOCHTAÍ BAINC AGUS AIRGID THIRIM
FÉICHIÚNAITHE AGUS RÉAMHÍOCAÍOCHTAÍ
SÓCMHAINNÍ EILE

SÓCMHAINNÍ IOMLÁNA
DLITEANAIS
CUNTAS CISTÍ
CÚLCHISTÍ
CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS
IASACHTAÍ BAINC AGUS EILE
RÓTHARRAINGT BAINC
CREIDIÚNAITHE AGUS FABHRÚ
DLITEANAIS EILE

DLITEANAIS IOMLÁNA
* Cuir bliain isteach

4

FIGIÚIRÍ Ó
THUAIRISCEÁN NA
BLIANA ROIMHE SIN
(
)*
€

CUNTAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS
LE HAGHAIDH NA BLIANA DAR CRÍOCH 31 NOLLAIG 20
AN BHLIAIN A
MBAINEANN AN
TUAIRISCEÁN LÉI
(
)*
€

IONCAM

FIGIÚIRÍ Ó THUAIRISCEÁN NA
BLIANA ROIMHE SIN
(
)*
€

(A)

SÍNTIÚIS/RANNÍOCAÍOCHTAÍ DO SHOCHAIR
SÍNTIÚIS/RANNÍOCAÍOCHTAÍ DʼINFHEISTÍOCHT
EILE AGUS IONCAM COMHCHOSÚIL
IONCAM EILE

IOMLÁN (B)
IONCAM IOMLÁN

IOMLÁN (A+B)

CAITEACHAS
TUARASTAIL AGUS PÁ
COSTAIS RIARACHÁIN EILE
ÚS INÍOCTHA AGUS MUIRIR CHOMHCHOSÚLA
COSTAIS EILE

CAITEACHAS IOMLÁN
BARRACHAS/(EASNAMH) ROIMH CHÁNACHAS
(

) (

)

AISTRIÚ CHUIG AN GCUNTAS CISTÍ

(

) (

)

AISTRIÚ CHUIG CÚLCHISTÍ

(

) (

)

AISTRIÚ EILE

(

) (

)

CÁNACHAS
BARRACHAS/(EASNAMH) TAR ÉIS CÁNACHAIS

BARRACHAS/(EASNAMH) COINNITHE LE
HAGHAIDH NA BLIANA

(C)

BARRACHAS/(EASNAMH) AG TÚS NA BLIANA

(D)

BARRACHAS/(EASNAMH) AG
DEIREADH NA BLIANA
* Cuir bliain isteach

IOMLÁN (C+D)
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TUARASCÁIL AN CHUNTASÓRA(1)
Is é mo thuairim go bhfuil an t-eolas ar an gclár comhardaithe amhail ar 31 Nollaig 20____ ar leathanach 4 den
Tuairisceán seo agus sa chuntas ioncaim agus caiteachais le haghaidh na tréimhse dar críoch 31 Nollaig 20_____
ar leathanach 5, go bhfuil sé i gcomhréir le leabhair agus taiﬁd an Chumainn agus go bhfuil sé i gcomhréir leis na
Cuntais Iniúchta.

Ainm: ....................................................................................................................................................................
Seoladh: ................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
Uimh. Ghutháin: ............................................................ Uimh Facs.: ..............................................................
Tá mé i mo bhall de:

(Luaigh cén comhlacht Cuntasóirí a bhfuil tú i do bhall de)

Uimhir Bhallraíochta:
Tá Deimhniú Cleachta bailí agam
SÍNIÚ (4)

Tá

Níl

(déan tic de réir mar is cuí)

BLOC
........................................................................................ LITREACHA.........................................................

DAR DÁTA:

/

/

NÓTAÍ:
1.

Is gá go bhfuil an Cuntasóir Tuairiscithe mar Iniúchóir an Chumainn.

2.

Maidir leis an gCuntasóir Tuairiscithe, más rud é:
(a) nach bhfuil sé/sí in ann teacht ar thuairim ar cé acu an bhfuil nó nach bhfuil leathanaigh 4
agus 5 den Tuairisceán seo i gcomhréir le leabhair agus taiﬁd an Chumainn agus ar cé acu an
bhfuil nó nach bhfuil siad i gcomhréir leis na Cuntais Iniúchta, nó
(b) nach bhfuil sé/sí in ann tuairim gan choinníoll a thabhairt ar an eolas atá sa Tuairisceán
Bliantúil seo,
ba chóir dó/di Tuarascáil Speisialta a ullmhú le bheith iniata leis an Tuairiscéan Bliantúil seo.

3.

An bhfuil Tuarascáil Speisialta a ndéantar tagairt dó ag nóta (2) thuas ceangailte de seo?

4.

Is gá gach síniú a dhéanamh le dúch gorm nó dubh.

Tá

Níl

Soláthraítear dhá chóip dʼFhoirm an Tuairisceáin Bhliantúil do gach Cumann. Is féidir cóipeanna breise
a fháil ó Chlárlann na gCara-Chumann ag an seoladh thíos.
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
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r-phost: rfs@dbei.gov.ie

