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RÉAMHRÁ
De réir fhorálacha alt 954(1) d’Acht na gCuideachtaí 2014 (“an tAcht”), táim sásta Tuarascáil Bhliantúil 2015 Oifig an
Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach a chur isteach chuig an Aire Post, Fiontar agus Nuálaíochta, an tUasal Richard
Bruton, TD.

AN BHLIAIN FAOI ATHBHREITHNIÚ - PRÍOMHASCHUIR AGUS
PRÍOMHTHORTHAÍ
Faoi mar is féidir a fheiceáil ó ábhar na Tuarascála seo, lean an Oifig de raon leathan torthaí inláimhsithe a sheachadadh le
linn na bliana, agus leis an éifeacht chomhcheangailte leanadh ag cur leis an méid seo a leanas:
• cuidiú le páirtithe leasmhara cloí lena n-oibleagáidí agus a gcearta faoi seach faoin dlí cuideachtaí a chosaint; agus
• aghaidh a thabhairt ar iompraíocht neamhfhreagrach agus neamhchomhlíontach agus í a dhíspreagadh tuilleadh.
Áiríodh ar rudaí suntasacha a rinneadh maidir leis sin:
• sraith chuimsitheach ábhair leasaithe treorach agus fhaisnéise a chur ar fáil do pháirtithe leasmhara ionas go mbeidh
siad ábalta a mbealach a dhéanamh tríd an Acht, arb é, agus 1,448 alt ann, an píosa is mó reachtaíochta riamh a
achtaíodh i stair an Stáit;
• córas reachtúil úr um Ghealltanais maidir le Srianadh agus Dícháiliú a chur i bhfeidhm go rathúil;
• soiléiriú a fháil, trí achomharc rathúil chun na Cúirte Achomhairc, ar fhreagrachtaí stiúrthóirí cuideachtaí
dócmhainneacha a thugann cead na cuideachtaí sin a baint den Chlár;
• leanúint le haistriú straitéiseach na hOifige i dtreo a hacmhainní a dhíriú ar chomharthaí go bhfuil éagóir á déanamh
ar an taobh níos tromchúisí den speictream.

AN BHLIAIN FAOI ATHBHREITHNIÚ - IMEACHTAÍ AGUS FORBAIRTÍ
SUNTASACHA
Gealltanais maidir le Srianadh agus Dícháiliú
Le hachtú an Achta an 1 Meitheamh, 2015, tugadh i bhfeidhm córas úr um Ghealltanais maidir le Srianadh agus Dícháiliú. Go
bunúsach, soláthraítear sásra reachtúil sa chóras Geallantas trínar féidir, i gcúinsí iomchuí, leis an Oifig an rogha a thabhairt
do stiúrthóirí cuideachta Geallantas maidir le Srianadh nó Dícháiliú a chur ar fáil - ar bonn deonach go hiomlán - Geallantas
maidir le Srianadh nó Dícháiliú seachas gan a bheith orthu a bheith bainteach in imeachtaí dlí os comhar na hArd-Chúirte.
Tá achtú an tsásra reachtúil úir seo ina fhorbairt thábhachtach sa mhéid is go dtugann sé an deis do na daoine aonair lena
mbaineann na costais airgeadais agus costais eile a bhaineann le dlíthíocht a sheachaint. Sa chás go soláthraíonn stiúrthóirí
cuideachtaí dócmhainneacha Gealltanais, mar an gcéanna, ní bheidh costais ar bith ar leachtaitheoirí, i dtéarmaí ama
agus táillí dlíthiúla araon, maidir le himeachtaí a thabhairt os comhair na hArd-Chúirte, rud a chruthaíonn acmhainneacht
shuntasach le haghaidh costais leachtaithe laghdaithe agus sochair iarmhartacha do chreidiúnaithe. Lena chois sin, cé nach
bhfuil an córas ach ina thús fós, sa chás go mbeadh soláthar na nGealltanas ina norm, is é an toradh a bheidh air sin níos mó
am Cúirte a chur ar fáil chun déileáil le cúrsaí eile.

Achomharc chun na Cúirte Achomhairc
An dóigh chuí le cuideachta dhócmhainneach atá ann a thabhairt chun críche ordúla, ná trí leachtaitheoir a cheapadh. Leis
an ngníomh seo cinntítear go mbeidh iompraíocht stiúrthóirí na cuideachta díreach roimh an dócmhainneacht faoi réir
mhionscrúdú an leachtaitheora a cheapfar - a bheidh faoi réir mhaoirseacht na hOifige seo ansin. Ar an gcúis thuasluaite,
déantar foráil sa dlí cuideachtaí, sa chás nach nglacann stiúrthóirí cuideachta dócmhainní an gníomh seo ach, seachas sin, go
roghnaíonn siad an chuideachta a bhaint den Chlár, i.e., chun an chuideachta a thréigeadh i ndáiríre, is féidir leis an Oifig seo
iarratas a dhéanamh leis na Cúirteanna chun stiúrthóirí na cuideachta a dhícháiliú.
Ar na cúiseanna thuasluaite, is cuspóir straitéiseach é, ó bunaíodh an Oifig, féachaint leis an gcineál sin iompraíochta a
dhíspreagadh. Chun an cuspóir sin a chur chun cinn, tá a lán iarratas dá leithéid déanta ag an Oifig le deich mbliana anuas, ar
bhonn na n-iarratas sin, rinneadh 114 stiúrthóir cuideachta a dhícháiliú agus rinneadh 9 cinn díobh sin a shrianadh in áit iad
a dhícháiliú. Mar sin, bhí sé ina straitéis éifeachtúil maidir le haghaidh a thabhairt ar iompraíocht dá leithéid agus maidir le
hiombhagairt inchreidte a chur ar fáil do dhaoine eile a bheadh ag smaoineamh ar iompraíocht dá leithéid.
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Ba é an príomhúdarás i réimse seo na dlí-eolaíochta le fada cás na hArd-Chúirte “Re Clawhammer”. Dá réir sin, nuair a
d’imigh an Ard-Chúirt, agus é á dhiúltú aici Orduithe um Dhícháiliú a dhéanamh in dhá chás le linn 2014, ó na prionsabail
arna leagan síos i mBreithiúnas Clawhammer, mheas an Oifig seo go raibh gá le Cúirt achomhairc an cheist a bhreithniú
agus, ar an gcúis sin, rinne siad an cheist a achomharc chun na Cúirte Achomhairc. Rud a bhí ina ábhar imní faoi leith don
Oifig sa chomhthéacs sin ná, agus é á dhiúltú aici Orduithe um Dhícháiliú a dhéanamh, gur chuir an Ard-Chúirt san áireamh
fachtóirí amhail scála an fhiontair, cáilíochtaí na stiúrthóirí, an comhthéacs ina ndearnadh na cionta (lena n-áirítear an cor
chun donais eacnamaíoch) agus iompraíocht na stiúrthóirí san am a chuaigh thart.
Éisteadh achomharc na hOifige i mí Dheireadh Fómhair 2015 agus, nuair a sheachaid an Chúirt a Breithiúnas, dhiúltaigh sí
an cur chuige a bhí glactha ag an Ard-Chúirt d’aon ghuth agus d’athdhearbhaigh sí an cur chuige a glacadh i mBreithiúnas
Clawhammer.
Tá tábhacht shuntasach le Breithiúnas na Cúirte Achomhairc, dá bhrí sin, maidir le hobair na hOifige seo, sa mhéid is go
ndearnadh an ghné seo de dhualgais na stiúrthóirí a shoiléiriú leis. Breithiúnas tábhachtach atá ann fosta mar, chomh maith
le bheith ina iarratas díreach do chlár na hOifige um iarratais ar Dhícháiliú, tá sé ábhartha do scrúdú agus breithniú na
hOifige ar thuarascálacha leachtaitheoirí go ginearálta agus d’iarratais um Shrianadh leachtaitheoirí os comhair na hArdChúirte.

Forfheidhmiú coiriúil
Faoi mar a sonraíodh i dTuarascálacha roimhe seo, tá an Oifig, le blianta beaga anuas, ag aistriú a fócais de réir a chéile ar
shiúl ó ionchúisimh na Cúirte Dúiche i bhfabhar féachaint le haghaidh a thabhairt ar chomharthaí níos tromchúisí go bhfuil
éagóir á déanamh, a mbeadh níos mó cosúlachta ann, dá mbeadh sé tacaithe le dóthain fianaise, go ndéanfaí iad a thriail ar
díotáil. Leanadh leis an aistriú seo le linn 2015 agus, chomh maith le comhad amháin a chur ar aghaidh chuig an Stiúrthóir
Ionchúiseamh Poiblí (SIP) le linn na bliana, ag deireadh na bliana, bhí cás amháin os comhair na Cúirte agus bhí 18 duine
aonair agus cuideachta á n-imscrúdú ag an Oifig ag féachaint don fhéidearthacht cúrsaí a chur ar aghaidh chuig SIP lena
mbreathnú.

AN BHLIAIN SEO CHUGAINN
Beidh raon dúshlán agus deiseanna ann don Oifig an bhliain seo chugainn.

Aistriú straitéiseach i dtreo aghaidh a thabhairt ar éagóir níos tromchúisí
Is é an réasúnaíocht lena gcuirtear bonn taca faoin aistriú straitéiseach i bhfócas dá ndéantar tagairt thuas mian ar thaobh
s’againne de leis na hacmhainní atá ar fáil dúinn a dhíriú ar na gníomhaíochtaí sin a mbeadh níos mó cosúlachta ann go
ndéanfadh siad ár n-éifeachtúlacht mar chomhlacht forfheidhmiúcháin a uasmhéadú. Go sonrach, creidimid go mbaintear
úsáid níos fearr as ár n-acmhainní, a sholáthraíonn an cáiníocóir, chun aghaidh a thabhairt ar chomharthaí tromchúiseacha
coiriúlachta seachas ar chionta ar leibhéal níos ísle ar féidir déileáil níos éifeachtúla leo, i mórán cásanna, trí mhodhanna
eile nach bhfuil chomh foirmiúil. Mar an gcéanna, nuair a chuireann tú leibhéal na bpionós atá ar fáil don Chúirt Dúiche
san áireamh, agus an leibhéal ar a ndearnadh smachtbhannaí na Cúirte Dúiche a phlé go stairiúil, creidimid, go bhfuil an
acmhainneacht le cionta ar díotáil, nuair a dhéantar iad - agus iad a chur le hobair na hOifige i réimse na dócmhainneachta
- iombhagairt atá treisithe go mór a thairiscint i gcoinne a leithéid d’éagóir amach anseo. I gcás ar bith, bunaithe ar phróifílí
na gcásanna a bhfuil imscrúdú á ndéanamh orthu faoi láthair (mar shampla, ag cur san áireamh cineál na hiompraíochta
líomhnaithe, an choiriúlacht fhéideartha atá i gceist agus na luachanna airgeadaíochta lena mbaineann), is cosúil go mbeidh
na cásanna seo, má bhailítear go leor fianaise chun tacú le líon na n-ionchúiseamh, níos oiriúnaí lena dtriaileadh os comhair
na Cúirte Cuarda.
Níl ár mian dul i ngleic le coiriúlacht níos tromchúisí gan iarmhairtí nó rioscaí, áfach.
Bíonn imscrúduithe ar chúrsaí níos tromchúisí ar mhórscála agus bíonn na cúrsaí níos casta de ghnáth. Tagann costas deise
as sin, is é sin, de réir sainmhínithe, is féidir punann níos lú cásanna a reáchtáil ag am faoi leith ar bith. Mar an gcéanna,
forluíonn cásanna den chineál seo go rialta le cásanna eile, dlí neamhchuideachta, reachtaíocht - amhail, mar shampla,
reachtaíocht um Chionta Gadaíochta & Calaoise - agus baineann siad go minic le gné ildlínsí. Cuireann sé sin, dá réir sin,
dúshláin i láthair, amhail idirghníomhú le húdaráis forfheidhmiúcháin dlí agus córais Chúirte dlínsí eile. Cuireann na fachtóirí
thuas, agus an rud, de réir ár dtaithí, go mbíonn cosaint níos láidre ag baint le hionchúisimh ar díotáil ná mar a bhíonn ar
leibhéal na Cúirte Dúiche, ar fad leis na dúshláin agus na rioscaí a bhaineann leis an gcineál seo oibre.
Agus é sin ráite, tá an cineál sin oibre an-éagsúil ar fad, baineann a lán gnéithe úrnua leis agus tá sé dúshlánach, ar bhonn
intleachtúil agus gairmiúil araon, agus, mar sin, tá an-sásamh ag baint leis. Ar na cúiseanna sin, táimid tiomanta go hiomlán
do na dúshláin a chuireann an obair seo i láthair a chomhlíonadh.
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Soláthar Foirne
Ag teacht leis an aistriú thuasluaite i gcineál obair fhorfheidhmiúcháin na hOifige, tá próifíl soláthair foirne na hOifige ag
teacht chun cinn thar na blianta beaga anuas. Is é an fhorbairt is déanaí, agus is suntasaí maidir leis sin ceapadh gan mhoill
cohórt cuntasóirí fóiréinseacha a mhéadóidh agus a chomhlánóidh ár bhfoirne reatha d’fhoireann imscrúdaitheach agus
tacaíochta a bhfuil taithí acu. Faoi mar a luadh níos luaithe, tá líon suntasach imscrúduithe á ndéanamh againn faoi láthair
agus cuirfidh ceapachán na n-acmhainní gairmiúla breise sin feabhas mór ar ár gcumas na cúrsaí sin a chur chun cinn agus,
go ginearálta, chun feabhas suntasach a chur ar ár n-inniúlachtaí imscrúdaitheacha.
I ngeall ar dhaoine ag dul ar scoir agus a bheith á n-aistriú araon, tá dhá fholúntas eile againn faoi láthair d’fhoireann
imscrúdaitheach shinsearach agus, an earcaíocht thuasluaite do shaineolaithe cuntasaíochta fóiréinsí curtha i gcrích againn,
is é ár gcéad tosaíocht eile na poist sin a líonadh.

TRÁCHTANNA DEIRIDH
Mar fhocal scoir, ba mhaith liom arís buíochas a ghabháil le mo chomhghleacaithe as a dtiomantas agus as a ndíograis
leanúnach maidir le cuspóirí na hOifige a bhaint amach. Sa bhliain atá faoi athbhreithniú, bliain a bhí dúshlánach d’fhoireann
na hOifige go méid gan choinne, ar bhonn pearsanta agus gairmiúil araon, chonacthas toilteanas na gcomhghleacaithe
arís chun an t-athrú a chur chun cinn agus a chuimsiú agus chun tuilleadh freagrachta a ghlacadh. Bhí an méid a bhí
comhghleacaithe ar fáil le tacú lena chéile in amanna ina raibh angar pearsanta agus gairmiúil go hiontach ar fad.
Ba mhaith liom mo fhíorbhuíochas a ghabháil leis an Aire agus lena oifigigh as a dtacaíocht leanúnach, agus gan an tacaíocht
sin, go sonrach, ní fhéadfaí cead a fháil do na príomh-acmhainní breise a luadh thuas.

Ian Drennan
Stiúrthóir
29 Aibreán, 2016
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FORFHEIDHMIÚ
Foinsí dár obair
• Fuarthas os cionn 1,400 tuairisc reachtúil agus tarchuir ó leachtaitheoirí, iniúchóirí, scrúdaitheoirí, comhlachtaí
gairmiúla agus údaráis rialála agus forfheidhmiúcháin eile
• Cuireadh córas úr um Ghealltanais maidir le Srianadh agus Dícháiliú, arna bhforáil leis an Acht i bhfeidhm
• Fuarthas 290 gearán ó bhaill an phobail
• Gineadh beagnach 70 ionchur go hinmheánach, ó cheisteanna féimheachta, iniúchóireachta, calaoise, dícháiliúcháin
agus comhdaithe

Aschur ónár n-obair
• I ndiaidh breathnú go grinn ar na tuairiscí a chuir leachtaitheoirí cuideachtaí dócmhainneacha isteach chuig an Oifig,
rinne an Ard-Chúirt 171 stiúrthóir cuideachta a shrianadh agus 14 stiúrthóir cuideachta eile a dhícháiliú
• Fuarthas Gealltanais um Shrianadh ó stiúrthóirí cuideachtaí dócmhainneacha
• Rinneadh sáruithe iasachtaí stiúrthóirí, i 89 cás go dtí thart ar luach comhlán €21 milliún, a cheartú de bhun
ghníomhaíochtaí na hOifige
• Mar mhalairt chomhréireach agus chost-éifeachtúil ar ghníomhaíochtaí forfheidhmiúcháin, eisíodh rabhaidh chuig 73
cuideachta san iomlán
• Eisíodh 18 éileamh reachtúla ar fhaisnéis ábhartha chuig daoine a ceapadh go raibh siad ag gníomhú mar stiúrthóirí
cuideachta agus iad ina bhféimhigh neamhscaoilte
• Eisíodh 132 treoir ar pháirtithe ábhartha ina ceanglaíodh orthu cloí lena n-oibleagáidí reachtúla faoin dlí cuideachtaí
• Eisíodh 4 éileamh maidir le táirgeadh taifid chuntasaíochta agus doiciméid ábhartha eile cuideachtaí
• Rinneadh 7 dtarchuir chuig comhlachtaí gairmiúla
• Rinneadh achomharc rathúil chun na Cúirte Achomhairc maidir le cinneadh ón Ard-Chúirt gan stiúrthóirí cuideachta a
baineadh den Chlár agus í dócmhainneach a dhícháiliú (sa chás gur aisiompaíodh cinneadh na hArd-Chúirte agus go
ndearnadh Dearbhuithe um Shrianadh maidir leis na stiúrthóirí)
• Rinneadh an cheist leagáide BNÉ dheireanach a dhiúscairt, tríd an gCúirt Uachtarach, le toiliú ó na páirtithe, rud a
dhíchuir an bun-Ordú ón Ard-Chúirt (lenar fhorchuireadh dícháiliú ar feadh tréimhse naoi mbliana) agus, in aonad é
sin, rinneadh Ordú lenar dícháilíodh an Freagróir ar feadh tréimhse ceithre bliana agus sé mhí le chéile agus Ordú ina
dtugadh ordú don Fhreagróir ranníocaíocht a íoc i leith chostais OSFC
• Ag coinneáil leis an aistriú straitéiseach leanúnach i dtreo imscrúdú a dhéanamh ar chomharthaí níos tromchúisí
éagóra:
- leibhéal laghdaithe ionchúiseamh sa Chúirt Dúiche;
- méadú ar líon na gcásanna imscrúduithe sa chás gurb é an rún, ag brath ar leorgacht na fianaise atá ar fáil, na
ceisteanna bunaidh a tharchur chuig SIP le breathnú cibé an ndéanfar nó nach ndéanfar cionta a ordú ar díotáil;
agus
- faoi mar a luadh thuas, rinneadh bearta nithiúla chun méadú suntasach a dhéanamh ar inniúlachtaí
imscrúdaitheacha na hOifige trí earcaíocht líon cuntasóirí/imscrúdaitheoirí fóiréinseacha

TATHANT
• Eisíodh 21 foilseachán faisnéise agus treorach úr
• Seachadadh 70 cur i láthair faisnéise (go lucht éisteachta/faisnéise comhcheangailte sa bhreis ar 3,000) agus
freastalaíodh ar 15 taispeántas

AIRGEADAS
• Ba ionann an costas maidir leis an Oifig a reáchtáil in 2015 agus €3 mhilliún, thart ar 60% dá leithdháileadh don
bhliain agus méadú 2% ar an mbliain roimhe sin

INNIÚLACHTAÍ IMSCRÚDAITHEACHA
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• I ndiaidh na ceadanna riachtanacha ar fad a fháil, fógraíodh seacht bpost úra do chuntasaóirí/imscrúdaitheoirí
fóiréinseacha sna páipéir nuachtáin i mí na Samhna 2015.

CAIBIDIL 1
FORBHREATHNÚ AR OSFC
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SAINORDÚ REACHTÚIL
Acht na gCuideachtaí 2014
Tháinig Acht na gCuideachtaí 2014 (“an tAcht”) i bhfeidhm le linn 2015. Ach amháin nuair a éilíonn na cúinsí é, dá réir sin,
baineann gach tagairt reachtúil sa Tuarascáil seo leis an Acht i gcodarsnacht le hAchtanna na gCuideachtaí ar cuireadh ina
n-ionad é. Is féidir téacs iomlán an Achta a rochtain ar shuíomh gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann1.

Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach
Déanfar foráil i gCuid 15, Caibidil 3 den Acht i leith phost an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach (“Stiúrthóir”).
Tugtar cuidiú don Stiúrthóir, a cheapann an tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta (“an tAire”), lena shainordú reachtúil a chur
ar aghaidh trí:
• foireann arna sainiú ag an Aire; agus
• baill den Gharda Síochána a fhaightear ar iasacht chun na críche sin.
Le chéile, cuimsíonn iad siúd a luadh thuas Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach (“OSFC”/”an Oifig”).

Príomhfheidhmeanna an Stiúrthóra
Tá príomhfheidhmeanna an Stiúrthóra leagtha amach san Acht2. Áirítear orthu sin:
i. comhlíonadh an Achta a spreagadh;
ii. imscrúdú a dhéanamh ar chásanna cionta líomhnaithe faoin Acht;
iii. an tAcht a fhorfheidhmiú, lena n-áirítear le hionchúiseamh na gcionta trí imeachtaí achoimre3;
iv. cásanna a atreorú, dá rogha féin, chuig an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí (“SIP”) sa chás go bhfuil forais réasúnta ag an
Stiúrthóir lena chreidiúint go ndearnadh cion indíotáilte4 faoi Acht; agus
v. ról maoirseachta a fheidhmiú, a mhéid is a cheapann sé é a bheith riachtanach nó iomchuí, maidir le gníomhaíocht
leachtaitheoirí agus glacadóirí i gcomhlíonadh a bhfeidhmeanna faoin Acht.
Lena chois sin, déantar foráil in alt 192 den Acht fá Ghléasanna Éireannacha um Chomhbhainistiú Sócmhainní 2015 (“Acht
GÉCS”) go bhféadfadh an Stiúrthóir, sa bhreis ar na feidhmeanna a tugadh dó leis an dlí cuideachtaí, na feidhmeanna a
tugadh dó le hAcht GESC a fheidhmiú agus cibé gníomhartha nó rudaí a dhéanamh de réir mar is gá nó mar is áisiúil i
bhfeidhmiú na bhfeidhmeanna sin.

Neamhspleáchas an Stiúrthóra
Déantar foráil san Acht5 go mbeidh an Stiúrthóir neamhspleách i bhfeidhmiú a fheidhmeanna.

SPRIOCANNA ARDLEIBHÉIL
Bunaithe ar na príomhfheidhmeanna reachtúla atá leagtha amach thuas, is iad seo a leanas spriocanna ardleibhéil OSFC le
linn na bliana atá faoi athbhreithniú:
i. Tuiscint níos fearr ar chearta agus ar dhualgais na bpáirtithe lena mbaineann faoin dlí cuideachtaí a chur chun cinn;
ii. Aghaidh a thabhairt ar iompraíocht neamhfhreagrach a mhéid is a bhaineann sé leis an dlí cuideachtaí; agus
iii. Seirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí a sholáthar do pháirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha.
Tugtar tuilleadh faisnéise ar na straitéisí agus ar na gníomhaíochtaí ar bhféachadh dóibh agus a rinneadh faoi seach le linn na
bliana faoi athbhreithniú chun na spriocanna sin a bhaint amach sa chuid eile den Tuarascáil seo mar a leanas:
• Caibidil 2 - Tuiscint níos fearr ar chearta agus ar dhualgais na bpáirtithe lena mbaineann faoin dlí cuideachtaí a chur
chun cinn
• Caibidil 3 - Aghaidh a thabhairt ar iompraíocht neamhfhreagrach a mhéid is a bhaineann sé leis an dlí cuideachtaí
• Caibidil 4 - Seirbhís ardchaighdeáin do chustaiméirí a sholáthar do pháirtithe leasmhara inmheánacha agus
seachtracha

1 http://www.irishstatutebook.ie/eli/2014/act/38/enacted/en/pdf
2 Alt 949
3 i.e. os comhair na Cúirte Dúiche
4 Is éard is cion indíotáilte ann cion ar féidir é a thriail ar díotáil, i.e. os comhair giúiré sa Chúirt Chuarda.
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ACMHAINNÍ, STRUCHTÚR EAGRÚCHÁIN, SOCRUITHE RIALACHAIS AGUS
PRÍOMHSHRUTHANNA OIBRE
Acmhainní daonna
Tá líonta foirne OSFC ag tús agus deireadh na bliana faoi seach mionsonraithe sa Tábla thíos.
Tábla 1

Líon Foirne OSFC - 2015

Líon Foirne (CL6)

31 Nollaig, 2015

31 Nollaig, 2014

Líon iarbhír atá i bhfeidhm

37.5

40.0

Baineann an laghdú i líonta iarmhír le linn na bliana le daoine a chuaigh ar scor agus daoine a aistríodh amach le chéile.
Le linn 2014, fuair OSFC cead ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe chun líon cuntasóirí a earcú chun dul i ngleic
leis an easnamh inmheánach stairiúil sa réimse tábhachtach seo. Bhain próiseas an-fhada leis na ceadanna riachtanacha
gaolmhara a fháil maidir le téarmaí agus coinníollacha fostaíochta agus earcaíochta etc. na n-earcaithe ionchasacha agus, dá
réir sin, ní rabhthas ábalta na poist sin a fhógairt go poiblí go dtí mí na Samhna, 2015.
Tá comhdhéanamh líon foirne na hOifige amhail an 31 Nollaig, 2015, mar aon le sonraí comparáideacha, leagtha amach sa
Tábla thíos.
Tábla 2 Anailís ar iarbhír foirne (CL)
Grád

31 Nollaig, 2015

31 Nollaig, 2014

Stiúrthóir

1

1

Ceannasaithe Feidhme7 (ach amháin Garda)

4

4

Comhairleoirlí Dlí

2

2

Cuntasóirí

0

1

Aturnaetha

1

2

Príomhoifigigh Cúnta

3

3

Ard-Oifigigh Feidhmiúcháin

7

7

5.8

6

7.78

7.58

Cigire Bleachtaireachta (Ceannasaí Feidhme)

1

1

Sáirsint Bleachtaireachta

2

2

Bleachtaire Gardaí

2

2.5

Garda

1

1

37.5

40.0

Oifigigh Feidhmiúcháin
Oifigigh Cléireachais
Bleachtaire Gardaí (ar iasacht ó Biúró an Garda um Imscrúdú Calaoise)

Iomlán

6

Coibhéiseach Lánaimseartha

7

Comhairleoir Dlí amháin, Aturnae amháin agus Príomhoifigeach amháin san áireamh

8

Rúnaí Dlí sealdach san áireamh
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Acmhainní airgeadais
Tá an Oifig maoinithe trí vóta na Roinne Post, Fiontar agus Nuálaíochta (“an Roinn”) (Vóta 32). Tá sonraí maidir le
leithdháileadh agus caiteachas faoi seach na hOifige do 2015 leagtha amach sa Tábla thíos.
Tábla 3

Leithdháileadh airgeadais agus caiteachas - 2015
Cionroinnt

Caiteachas

€000anna

€000anna

Pá

2,884

2,156

75

Neamhphá

2,207

916

41.5

50

0

0

5,141

3,072

60

Costais Dlí Eiseachtúil
Iomlán

%

Ba iad seo a leanas na príomhchúiseanna maidir leis an bhfáth a raibh an caiteachas iarbhír difriúil ón leithdháileadh:
• coigiltis ar Phá mar thoradh ar fholúntais a tháinig chun cinn le linn na bliana (scor agus aistriú amach go príomha)
agus an mhoill ceadanna riachtanacha a fháil chun dul ar aghaidh le hearcaíocht; agus
• áiríodh ar an leithdháileadh neamh-Phá don bhliain soláthar do chostais mheasta a bhain le dlíthíocht ina raibh an
Oifig ina páirtí. Bhí na costais a tabhaíodh le linn na bliana ar na cásanna sin ní ba lú ná mar a rabhthas ag súil leo.
Tá anailís níos mionsonraithe maidir leis an gcaiteachas a tabhaíodh le linn na bliana leagtha amach in Aguisín 1 leis an
Tuarascáil seo.

Struchtúr eagraíochta
Ag féachaint do phríomhfheidhmeanna reachtúla an Stiúrthóra agus na sruthanna oibre lena mbaineann, tá an Oifig roinnte
ina seacht Aonad, agus gach Aonad ag teacht faoi fhreagracht duine de chúigear Ceann Feidhme. Tá struchtúr eagraíochta na
hOifige leagtha amach san eagraghram thíos.

STIÚRTHÓIR

FORFHEIDHMIÚ

DÓCMHAINNEACHT

Kevin Prendergast
Ceannasaí Forfheidhmiú

Conor O’Mahony
Ceannasaí
Dócmhainneacht

Aonad Tathanta

Aonad Forfheidhmiú

Aonad
Dócmhainneacht

Aonad Seirbhísí
Corparáideach

TIONSCADAIL
SPESIALTA

ATURNAETHA

GARDA

Kevin O’Connell

Ann Keating

Ceannasaí
Tionscadal Spesialta

Príomh-Aturnae

Ray Kavanagh
Cigire Bleachtaine

Aonad
Tionscadal Spesialta

Aonad Aturnaetha

Aonad Garda

Socruithe rialachais
Breithníonn an Bord Bainistíochta - ina gcuimsítear an Stiúrthóir agus gach Ceann Feidhme - ceisteanna a bhaineann leis an
Oifig i gcoitinne. Áirítear ar cheisteanna tábhachtacha sa chomhthéacs sin feidhmíocht eagraíochta agus bainistíocht riosca.

Príomhshruthanna oibre
De bharr chineál phríomhshruthanna oibre na hOifige éilítear leis an gcuid is mó díobh cur chuige ildisciplíneach a bhaineann
le hidirghníomhaíocht leanúnach idir na hAonaid agus/nó comhoibriú gníomhach na nAonad chun cuspóirí corparáideacha a
bhaint amach.
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Dá réir sin, tá cumarsáid éifeachtúil idir na hAonaid, agus go nglacann gach Aonad peirspictíocht ar fud na heagraíochta agus
a fheidhmeanna á bhfeidhmiú aige, ina fhachtóir ríthábhachtach. Dá réir sin, is é seo cur chuige a spreagann agus a éascaíonn
foireann ceannaireachta na hOifige.
Tá príomhshruthanna oibre na hOifige leagtha amach sa Tábla thíos, mar aon le sonraí faoin áit a bpléitear go príomha le
gach sruth oibre sa Tuarascáil seo.
Tábla 4

Príomhshruthanna oibre

Sruth oibre

Aona(i)d ag a bhfuil baint leis go príomha

Caibidil

Comhlíonadh Achtanna
na gCuideachtaí a
spreagadh

Sa chéad ásc, is ar an Aonad Tathanta atá freagracht as comhlíonadh Achtanna
na gCuideachtaí. Mar sin féin, déanann an tAonad Tathanta teagmháil le
hAonaid eile lena mbaineann d’fhonn monatóireacht a dhéanamh ar threochtaí
agus réimsí ar fiú tionscnaimh dhírithe tathanta iad a shainaithint.

2

Feabhsúcháin
reachtaíochta agus
bheartais a thathant

Ag brath ar chineál an ábhair, sanntar forbairt aighneachtaí OSFC d’aonad
amháin nó níos mó ná aonad amháin. I gcoitinne, áfach, déanfar forbairt na
n-aighneachtaí a chomhordú tríd an Aonad Tathanta

2

Athbhreithniú agus
breithniú a dhéanamh ar
thuairiscí leachtaitheoirí

Déanann an tAonad Dócmhainneachta tuairiscí leachtaitheoirí a phróiseáil.
Déanann Cás-Oifigigh, a oibríonn den chuid is mó san Aonad Dócmhainneachta
cinntí ar thuairiscí aonair. Cuimsíonn an sruth oibre seo an córas Gealltanas a
cuireadh i bhfeidhm le gairid, ar a dtugtar tuilleadh mionsonraithe níos déanaí
sa Tuarascáil seo.

3

Scrúdú gearán agus
tuairiscí reachtúla

Tá freagracht ar an fheidhm Forfheidhmiú as gearáin agus tuairiscí reachtúla
(ar nós tuairiscí faoi chionta indíotáilte ó iniúchóirí, mar shampla) a scrúdú.
Ag brath ar chineál na saincheisteanna a thagann aníos, féadfaidh an fheidhm
Forfheidhmiú:

3

• aghaidh a thabhairt ar na saincheisteanna é féin, m.sh. trí bhíthin
coigeartú/leasú deonach nó trí chumhachtaí áirithe de chuid
chumhachtaí reachtúla an Stiúrthóra á n-úsáid;
• an cheist a ainmniú a bheith le tuilleadh imscrúdaithe;
• an cheist a tharchur chuig an Aonad Dócmhainneachta, m.sh., i gcás ina
mbaineann na saincheisteanna i gceist le cuideachta dhócmhainneach
atá faoi leachtú;
• tar éis comhairliúchán leis an Stiúrthóir, an cheist a tharchur chuig an
Aonad Tionscadal Spesialta;
• an cheist a tharchur chuig tríú páirtí, mar shampla, comhlacht rialála nó
forfheidhmithe eile.
Dlíthíocht
forfheidhmithe
shibhialta

9

Den chuid is mó, déanann an tAonad Forfheidhmithe, i gcomhar le hAonad an
Aturnae Phríomha, dlíthíocht forfheidhmithe shibhialta a bhainistiú.

3

Comhbhainistíonn an tAonad Dócmhainneachta agus Aonad an Aturnae
Phríomha dlíthíocht shibhialta, ar nós dícháiliú stiúrthóirí cuideachtaí a
baineadh as an gClár9 le linn dóibh fiachais neamhscaoilte a bheith acu a
iarraidh.

Féach ar www.cro.ie le haghaidh tuilleadh eolas faoin Clár
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Sruth oibre

Aona(i)d ag a bhfuil baint leis go príomha

Imscrúdú coiriúil agus
ionchúiseamh

Déanann an tAonad Forfheidhmithe – nó in imthosca áirithe an Aonad
Tionscadal Spesialta – i gcomhar le hAonad an Gharda Síochána, imscrúdú ar
sháruithe coiriúla féideartha Achtanna na gCuideachtaí.

Caibidil
3

A luaithe is a dhéantar cinneadh chun tús a chur le himeachtaí coiriúla
achoimre, éiríonn an t-ionchúiseamh ina ionchúiseamh comhoibrithe idir an
tAonad Forfheidhmithe, Aonad an Gharda Síochána agus Aonad an Aturnae
Phríomha. Tarraingíonn isteach fiosruithe in atáthar ag brath a dhéanamh
ionchúiseamh ar díotáil comhoibriú idir an tAonad Forfheidhmithe, nó an
tAonad Tionscadal Spesialta mar atá infheidhme, agus Aonad an Gharda
Síochána agus an tAonad Aturnaetha.
I gcásanna ina ndéanann an Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí, tar éis dó/di
athbhreithniú a dhéanamh ar chomhad imscrúdaithe faoi mar a bhí sé curtha
ag an Oifig, cinneadh chun ionchúiseamh ar díotáil a thionscnamh, bíonn
freagracht ar an Aonad Forfheidhmithe – nó an tAonad Tionscadal Spesialta
mar atá infheidhme – agus Aonad an Gharda Síochána go príomha as tacaíocht
ina dhiaidh sin a chur ar fáil d’Oifig an Stiúrthóra Ionchúiseamh Poiblí (mar
shampla, maidir le nochtadh leis an gcosaint).
Maoirseacht ar iompar
leachtaitheoirí

Is éard atá i ngníomhaíochtaí a dhéantar chun maoirseacht a dhéanamh
ar iompar leachtaitheoirí (ar nós, mar shampla, léiriú leabhar agus taifead
leachtaitheoirí a iarraidh) ná iarracht chomhoibríoch idir an tAonad
Dócmhainneachta agus an tAonad Forfheidhmithe. I gcásanna ina dtagann
an gá le dul i mbun dlíthíochta as na gníomhaíochtaí sin, glacann an tAonad
Aturnaetha páirt.

3

Soláthar seirbhísí
tacaíochta

Is é an tAonad Seirbhísí Corparáideacha atá freagrach go príomha as seirbhísí
tacaíochta a sholáthar.

4

Tá freagracht ar gach Aonad as cabhrú leis an Aonad Seirbhísí Corparáideacha
chun a chinntiú go gcomhlíonfar go hiomlán oibleagáidí OSFC mar Oifig
a mhaoinítear go poiblí (m.sh. i réimsí an tsoláthair, na nósanna imeachta
imréitigh cánach, srl.).
Bainistíocht agus
forbairt caidrimh

14

Cé go mbeidh méid níos mó idirphlé le páirtithe leasmhara seachtracha áirithe
ag Aonaid áirithe ná a bheidh ag aonaid eile, de bhrí chineál a n-oibríochtaí
príomha, is amhlaidh nádúr idirnasctha na heagraíochta go bhfuil ról ag gach
Aonad i mbainistíocht agus i bhforbairt caidrimh leanúnach.

2

CAIBIDIL 2
TUISCINT NÍOS FEARR AR CHEARTA AGUS DHUALGAIS
NA bPÁIRTITHE LENA mBAINEANN FAOI DHLÍ NA
gCUIDEACHTAÍ A CHUR CHUN CINN
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INTREOIR
Soláthraítear sonraí sa Chaibidil seo faoi na príomhstraitéisí ar bhféachadh an Oifig dóibh, agus na príomhghníomhaíochtaí
a rinne an Oifig le linn na bliana faoi athbhreithniú chun an sprioc thuasluaite a chur chun cinn. Go hachomair, áiríodh ar na
straitéisí agus ar na gníomhaíochtaí sin:
• forbairt agus fógairt foilseachán agus ábhar treorach eile;
• páirt a ghlacadh i raon gníomhaíochtaí for-rochtana, lena n-áirítear cuir i láthair a sheachadadh, freastal ar sheimineáir
agus ar thaispeántais agus déileáil le fiosrúcháin um dhlí cuideachtaí maidir le raon ceisteanna ó bhaill an phobail;
• tacaíocht a thabhairt le haghaidh feabhsuithe reachtaíochta agus beartais; agus
• caidrimh a bhainistiú agus a fhorbairt le páirtithe leasmhara seachtracha.

FOILSEACHÁIN AGUS GNÍOMHAÍOCHTAÍ FOR-ROCHTANA
Foilseacháin
Ritheadh an tAcht, an píosa reachtaíochta aonair is mó a achtaíodh i stair an Stáit, sa dlí an 23 Nollaig, 2014, agus cuireadh
i bhfeidhm é ina iomláine beagnach an 1 Meitheamh, 2015. Mar fhreagairt d’achtú agus do thosach feidhme an Achta,
thug an Oifig a sraith iomlán Leabhair Faisnéise agus Treoracha Tapa cothrom le dáta10. Ar an iomlán, rinneadh 19 Leabhar
Faisnéise agus Treoir Thapa a thabhairt cothrom chun dáta agus a fhoilsiú chun tairbhe páirtithe leasmhara. Áiríodh ar an
obair seo chomh maith na foilseacháin a athdhearadh chun idirdhealú soiléir a dhéanamh eatarthu ó eagráin roimh Acht na
gCuideachtaí. Lena chois sin, cuireadh gach foilseachán ar fáil as Gaeilge de réir cheanglais Acht na dTeangacha Oifigiúla. Tá
liosta na foilseacháin sin, a bhfuil siad ar fad ar fáil i bhformáid chruachóipe ó OSFC agus lena n-íoslódáil ó shuíomh gréasáin
OSFC11, leagtha amach in Aguisín 2.
Thug an Oifig dhá Fhógra Eolais cothrom le dáta chomh maith, arís chun teacht le tionchar an Achta i réimsí áirithe. Is iad
sin (i) Fógra Eolais I/2015/112, ina bpléitear an nochtadh a theastaíonn ar shuíomhanna gréasáin cuideachtaí; agus (ii) Fógra
Eolais e I/2015/213, ina bpléitear ceanglais um cheannclónna cuideachtaí.
Le linn na bliana atá faoi athbhreithniú, eisíodh sa bhreis ar 18,000 cóip de na foilseacháin éagsúla OSFC, Leabhair Faisnéise
agus Treoracha Tapa leasaithe go príomha, chuig páirtithe leasmhara. I gcomhaontú le OSFC, d’eisigh an Oifig um Chlárú
Cuideachtaí (“OCC”) thart ar leath de na doiciméid sin chuig daoine a raibh cuideachtaí úra á gclárú acu14. Eisíodh an chuid
eile, go príomha, mar fhreagairt ar éileamh an phobail, ag imeachtaí, taispeántais agus cuir i láthair nó mar thoradh orthu sin
nó mar thoradh ar dhaoine teagmháil a dhéanamh go díreach leis an Oifig.
I mí Eanáir 2015, d’fhoilsigh an Oifig liosta de chuideachtaí dócmhainneacha agus na leachtaitheoirí lenar bhain maidir leo
siúd ar aithin OSFC an ceanglas orthu tuairiscí leachtaitheora a chur faoi bhráid OSFC in 2014. Ba é b’aidhm leis an liosta
seo a fhoilsiú é a chur ar chumas páirtithe leasmhara buairt ar bith maidir le cuideachta dhócmhainneach a bhí faoi leachtú
a thabhairt ar aird an leachtaitheora agus/nó OSFC, ionas go gcuirfí buarthaí ar bith san áireamh agus cinneadh á dhéanamh
cibé ar cheart nó nár cheart iarratas ar shrianadh stiúrthóirí cuideachta a dhéanamh leis an Ard-Chúirt. Tá tuilleadh sonraí
maidir leis an ngné seo d’oibleagáidí tuairiscithe leachtaitheoirí do OSFC leagtha amach i gCaibidil 3 den Tuarascáil seo.
Le linn na bliana, d’fhoilsigh OSFC sé liosta dhémhíosúla ina leagtar amach sonraí maidir le (i) cuideachtaí dócmhainneacha
atá faoi leachtú; agus (ii) na leachtaitheoirí lena mbaineann dá dtiocfadh oibleagáid tuairiscithe faoi alt 682 chun cinn le
linn 2015. Is é is aidhm leis na liostaí seo a fhoilsiú é a chur ar chumas páirtithe leasmhara buairt ar bith maidir leis na
cuideachtaí atá liostaithe a thabhairt ar aird an leachtaitheora agus/nó OSFC, ionas go gcuirfí buarthaí ar bith san áireamh
agus cinneadh á dhéanamh cibé ar cheart nó nár cheart iarratas ar shrianadh stiúrthóir amháin nó níos mó de chuid na
cuideachta a dhéanamh leis an Ard-Chúirt nó cibé ar cheart nó nár cheart do OSFC Gealltanas um Shrianadh a iarraidh ó
stiúrthóir amháin nó níos mó de chuid na cuideachta in áit imeachtaí Cúirte. Tá tuilleadh sonraí maidir le próisis alt 682 agus
próiseas na nGealltanas leagtha amach i gCaibidil 3 den Tuarascáil seo.

10 Treoir chuimsitheach is iad Leabhair Faisnéise maidir le cumhachtaí agus freagrachtaí na bpáirtithe éagsúla faoin dlí cuideachtaí. Treoracha níos gairide is
iad Treoracha Tapa orthu sin, agus topaicí eile, a ullmhaítear de réir na dtreoirlínte Béarla Shimplí arna moladh ag an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d
Aosaigh.
11 http://www.odce.ie/ga-ie/foilseacháin.aspx
12 Fógra Eolais Athchurtha I/2007/2
13 Fógra Eolais Athchurtha I/2010/2
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14 Eisíonn an OCC Treoir Thapa OSFC chuig Stiúrthóirí Cuideachtaí mar chuid dá phacáiste arna eisiúint chuig cuideachtaí nua-chorpraithe.
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Seimineáir agus taispeántais
Príomhghné de straitéis abhcóideachta na hOifige is ea a clár for-rochtana. Baineann sé seo, i measc nithe eile, le seachadadh
cur i láthair agus urlabhraí chuig grúpaí geallsealbhóirí, chomh maith le freastal ar thaispeántais agus ar imeachtaí inar
dhócha go mbeadh fothacair amháin nó níos mó de lucht éisteachta/féachana na hOifige ann. Sainaithin an Oifig roinnt
toghcheantair mar a bheith ina lucht féachana/éisteacha sprice, lena n-áirítear:
• daoine a bhfuil corprú á bhreathnú acu nó daoine a chorpraigh cuideachtaí le déanaí;
• gairmithe páirteach i gcomhairle a chur ar fáil do chuideachtaí agus do stiúrthóirí cuideachtaí, atá breá ábalta, de bhua
na ngníomhaíochtaí sin, teachtaireacht um chomhlíonadh OSFC a athsheachadadh chuig cliaint agus mar sin lucht
féachana/éisteachta na hOifige a mhéadú go mór;
• mic léinn atá cláraithe ar chláir ghnó faoi láthair ar leibhéal fochéime agus iarchéime, tuarfar go mbeidh a lán díobh
ina stiúrthóirí cuideachta nó ina gcomhairleoirí gairmiúla iad féin ar deireadh; agus
• an earnáil phobail agus an earnáil dheonach, nach bhfuil eolas chomh forbartha acu de ghnáth, de bharr a gcineáil,
mar ghnó ginearálta, ar an dlí cuideachtaí agus, mar thoradh air sin, is gnáth go mbíonn treoir de dhíth orthu ar an dlí
cuideachtaí agus ar chúrsaí rialachais chorparáidigh lena mbaineann.
Le linn na bliana, sheachaid foireann na hOifige 70 cur i láthair (2014: 38) chuig lucht féachana/éisteacha le chéile sa
bhreise ar 3,300 duine. Ina lán de na cuir i láthair sin pléadh go sonrach leis an Acht úr agus sainchúram agus beartais
forfheidhmiúcháin feabhsaithe OSFC sa chomhthéacs sin. Linn na bliana, chuir an Oifig 15 thaispeántas san iomlán (2014:
15) i láthair, ar a n-áiríodh bainteacht leanúnach sa tsraith an-rathúil imeachtaí “Ag Tabhairt Aire do Ghnó” a chur an Roinn
chun cinn. Tá sonraí maidir leis na cuir chun cinn a seachadadh agus na taispeántais ar freastalaíodh orthu le linn na bliana
leagtha amach in Aguisín 2 leis an Tuarascáil seo.

FEASÚCHÁIN REACHTAÍOCHTA AGUS BEARTAIS A THATHANT
Ag cur san áireamh a sainchúram chun comhlíonadh a chur chun cinn, agus neamhchomhlíonadh an dlí cuideachtaí a
fhorfheidhmiú, tá sé ar chumas na hOifige peirspictíocht eolasach a chur ar fáil maidir le plé agus díospóireachtaí beartais a
thionóltar ar leibhéal náisiúnta agus AE maidir leis an dlí cuideachtaí agus topaicí lena mbaineann - cé gur léir go gcaithfidh
an Oifig líon na gceisteanna ar féidir léi breithniú mionsonraithe a thabhairt ina leith a theorannú ag féachaint do na
tosaíochtaí iomaíochta sna réimsí forfheidhmiúcháin agus dócmhainneachta faoi seach. Sa chomhthéacs sin, rinne an Oifig
aighneachtaí mar fhreagairt ar líon tograí beartais le linn na bliana, tá tuilleadh sonraí leagtha amach thíos.

Reachtaíocht na gCuideachtaí
Le linn na bliana, lean an Oifig ag oibriú leis an Roinn maidir le ceisteanna a bhaineann le tosach feidhme an Achta. I ndiaidh
a thosaigh feidhme an 1 Meitheamh, bhí an Oifig páirteach leis an Roinn maidir le reachtaíocht na gcuideachtaí eile a bhí le
teacht, go sonrach cur i bhfeidhm Threoir agus Rialachán Iniúchóireachta an AE, atá beartaithe do 201615.

Reachtaíocht GÉCS (Gléasanna Éireannacha um Chomhbhainistiú Sócmhainní)
Eintitis airgeadais saincheaptha is ea Gléasanna Éireannacha um Chomhbhainistiú Sócmhainní (“GÉCSanna”) a bhfuil, cé
nach cuideachtaí atá iontu, cuid de thréithe cuideachta ag baint leo. De bhun Cinnidh ón Rialtas gur cheart do OSFC ról
a bheith aici i rialú GÉCSanna, le linn na bliana atá faoi athbhreithniú lean an Oifig de bheith páirteach leis an Roinn agus
leis an Roinn Airgeadais faoi seach maidir leis an reachtaíocht mholta lena dtugtar isteach GÉCSanna agus, go sonrach, ar
stóinseacht an chreata rialála atá beartaithe ag a mbeidh feidhm maidir le heintitis dá leithéid ag cur san áireamh gur faoin
mBanc Ceannais atá an phríomhfhreagracht as rialú na n-eintiteas sin. Ritheadh an Acht GÉCS sa dlí an 4 Márta, 201516.

Gníomhaíochtaí tathanta eile
Le cois an mhéid roimhe seo, d’fhreagair an Oifig ar an iarratas ar ionchur i nDoiciméad um Straitéis Chorparáideach an
Gharda Síochána don tréimhse 2016-2018, chomh maith le tráchtanna a dhéanamh ar an mBille Cumarsáide (Sonraí a
Choimeád) 2015.

15 Glacadh an Treoir Iniúchóireachta 2014/56/CE agus an Rialachán Iniúchóireachta (AE) Uimh. 537/2014 an 16 Aibreán, 2014. Tá na bearta atá leagtha
amach iontu sin le trasuí ag na Ballstáit faoin 17 Meitheamh, 2016.
16 Uimhir 2 de 2015
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CAIDRIMH LE PÁIRTITHE LEASMHARA SEACHTRACHA A BHAINISTIÚ
AGUS A FHORBAIRT
Lena cuspóirí reachtúla agus spriocanna gaolmhara a chur chun cinn, féachann an Oifig le caidrimh láidre agus éifeachtúla
a fhorbairt agus a choinneáil le raon príomhpháirtithe leasmhara. Chomh maith leis an bpobal i gcoitinne, áirítear ar
phríomhpháirtithe leasmhara na hOifige an tOireachtas17, an tAire, an Roinn, comhlachtaí reachtúla/rialála eile agus iad siúd
a sholáthraíonn seirbhísí gairmiúla do chuideachtaí agus do stiúrthóirí agus oifigigh cuideachtaí. Tá achoimre déanta thíos ar
idirghníomhaíochtaí na hOifige le linn na bliana le cuid dá príomhpháirtithe leasmhara.

Comhaltaí den Oireachtas
Faigheann an Oifig teachtaireachtaí ó chomhaltaí an Oireachtais ó am go chéile. De ghnáth, is ionann na teachtaireachtaí sin
agus léirithe cáis maidir le cibé an bhfuil nó nach bhfuil an dlí cuideachtaí á shárú ag páirtithe áirithe nó an mbaineann nó
nach mbaineann siad le cásanna atá á n-athbhreithniú. Cé go bhfuil srian ar an Oifig maidir leis an méid is féidir léi freagairt
a thabhairt ar theachtaireachtaí dá leithéid trí bhua a hoibleagáidí reachtúla rúndachta, déanann sí a dícheall cibé cúnamh is
féidir léi a chur ar fáil do Theachtaí Dálaí18 agus do Sheanadóirí19.

An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta
Lean foireann na hOifige le hidirchaidreamh a dhéanamh le comhghleacaithe sa Roinn ar fud na bliana ar chúrsaí leasa
choitinn. Rinneadh ionadaíocht ar son na hOifige ag cruinnithe bainistíochta earnála na Roinne agus, lasmuigh de na
struchtúir fhoirmiúla sin, bíonn teagmháil rialta ann de réir mar is gá.

OCC
Mar stór poiblí na faisnéise ar chuideachtaí agus oifigigh chuideachta, tá ról ríthábhachtach ag an OCC maidir le tacaíocht a
thabhairt don Oifig ina gcuid oibre. Chomh maith le teacht le chéile go rialta ar chúrsaí leasa choitinn, soláthraíonn foireann
an OCC fianaise go rialta in imeachtaí OSFC agus, nuair a shainaithnítear é, ar sháruithe prima facie an dlí cuideachtaí.

Biuró an Gharda Síochána um Imscrúdú Calaoise (“BGIC”)
Faoi mar a luadh i gCaibidil 1 den Tuarascáil seo, áirítear roinnt Gardaí ar líon foirne na hOifige. Tá na Gardaí sin ar iasacht
ó BGIC. Tá dlúthchaidreamh oibre na hOifige leis an nGarda Síochána, agus le BGIC go sonrach, fíorthábhachtach dá hobair
forfheidhmiúcháin choiriúil. Sa chomhthéacs sin, tagann an Oifig le chéile le lucht bainistíochta sinsearaí BGIC ar bhonn
rialta ar chúrsaí leasa choitinn.

Údarás Náisiúnta Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta na hÉireann (“ÚMICÉ”)
De réir fhorálacha an Achta, tá an Stiúrthóirí ina chomhalta ar ÚMICÉ agus tá an ceart aige dá réir sin comhalta a ainmniú
ar a Bhord Stiúrthóirí. Tá an tUasal Conor O’Mahony, Ceannasaí um Sheirbhísí Dócmhainneachta agus Corparáideacha na
hOifige, sa chomhthéacs sin, ina chomhalta de Bhord Stiúrthóirí an ÚMICÉ.
Bhuail Bord an IAASA le chéile 10 n-uaire le linn na bliana. D’fhreastail ainmní OSFC ar 9 gcinn de na cruinnithe sin. Beidh
Tuarascáil Bhliantúil 2015 an IAASA ar fáil ar a shuíomh gréasáin20 a luaithe is a chuirfidh an tAire faoi bhráid an Oireachtais
í.
Chomh maith leis an gcaidreamh reachtúil seo mar a léirítear thuas, bhí an Oifig páirteach go rialta leis an ÚMICÉ le linn na
bliana ar chúrsaí leasa choitinn.

An Grúpa Athbhreithnithe ar an Dlí Cuideachtaí (“GADC”)
Comhlacht comhairleach don Aire ar chúrsaí a bhaineann leis an dlí cuideachtaí a bunaíodh go reachtúil is ea an GADC21. Tá
an Stiúrthóir ina chomhalta de GADC agus déantar ionadaíocht ar son OSFC ag cruinnithe iomlánacha agus ag cruinnithe
Coistí a mbaineann a gcuid oibre lena sainchúram. Le linn na bliana, chuir an Oifig leis, i measc nithe eile, na ceisteanna seo a
leanas arna mbreithniú ag GADC:

17 Téarma comhchoiteann do Thithe Uachtaracha agus Íochtaracha na Parlaiminte
18 Comhaltaí Theach Íochtarach na Parlaiminte
19 Comhaltaí Theach Uachtarach na Parlaiminte
20 www.iaasa.ie
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21 www.clrg.org
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Ionadaíocht cuideachta roimh na Cúirteanna
Lean GADC dá athbhreithniú ar an ábhar seo le linn na bliana atá faoi athbhreithniú agus, ag deireadh na bliana,
faomhadh go gcoimeádfaí an staid reatha faoin dlí cuideachtaí ag cruinniú iomlánach.
Athbhreithniú ar fhorfheidhmiú an dlí cuideachtaí
Lean GADC dá scrúdú ar an ábhar seo le linn na bliana atá faoi athbhreithniú agus, ag deireadh na bliana, bhí a
bhreithniúcháin fós ar siúl.

An Banc Ceannais
Chuir OSFC agus an Banc Ceannais Meabhrán Tuisceana (“MT”) i bhfeidhm lenar féidir le gach comhlacht, bunaithe ar a
reachtaíocht bhunaithe faoi seach, faisnéis a tharchur chuig an gcomhlacht eile sa chás go bhfuil siad sásta go bhfuil baint ag
an bhfaisnéis sin le sainchúram an chomhlachta eile.

Oifig na gCoimisinéirí Ioncaim
Tá na Coimisinéirí Ioncaim ina chomhpháirtí tábhachtach de chuid na hOifige maidir lena hobair a chur ar aghaidh, go
háirithe maidir le cúrsaí a bhaineann le dócmhainneacht. Sa chomhthéacs sin, tháinig an dá chomhlacht le chéile roinnt
uaireanta le linn na bliana. Ina theannta sin, roinn an dá chomhlacht faisnéis lena chéile maidir le ceithre chúrsa faoi leith
(2014: 29). Mínítear an leibhéal laghdaithe malartaithe seo leis an gcinneadh iarratais úra ar bith ar dhícháiliú i gcoinne
stiúrthóirí cuideachtaí a baineadh den chlár a ghlacadh a chur siar ag feitheamh ar chonclúid achomhairc arna dhéanamh ag
an Oifig chun na Cúirte Achomhairc. Déantar an cúrsaí seo a mhíniú tuilleadh i gCaibidil 3 den Tuarascáil seo.

Gairm na Cuntasaíochta
Tá ról tábhachtach ag gairm na cuntasaíochta chun cuidiú le hobair na hOifige, trí oibleagáidí tuairiscithe na n-iniúchóirí
(a mínítear tuilleadh sa chéad Chaibidil eile) agus tacaíocht níos leithne na gairme do theachtaireacht um chomhlíonadh
na hOifige, agus an teachtaireacht sin a chur in iúl. Mar sin, féachann an Oifig le hoibriú go dlúth leis na comhlachtaí
cuntasaíochta gairmiúla chun tacú leo lena chinntiú go bhfuil a gcomhaltaí ar an eolas go hiomlán faoina n-oibleagáidí
tuairiscithe reachtúla agus iad a chur ar an eolas faoin gcúnamh is féidir leis an Oifig a thabhairt dóibh siúd de chliaint
a gcomhaltaí a bhfuil poist acu mar stiúrthóirí agus oifigigh chuideachta. Thionóil ionadaithe na hOifige dhá chruinniú
fhoirmiúla le lucht bainistíochta sinsearaí na gcomhlachtaí cuntasaíochta le linn na bliana.

Stocmhalartán na hÉireann
Comhlacht eile is ea an Stocmhalartán lena bhfuil MT i bhfeidhm acu le OSFC agus, sa chomhthéacs sin, tionóladh cruinniú
foirmiúil amháin le foireann shinsearach Stocmhalartán na hÉireann ar chúrsaí leasa choitinn le linn na bliana atá faoi
athbhreithniú.

An Comhlachas Idirnáisiúnta Rialtóirí Dócmhainneachta (“CIRD”)
Comhlacht idirnáisiúnta is ea CIRD a thugann le chéile taithí agus saineolas comhchoiteann rialtóirí dócmhainneachta
náisiúnta ó 26 dlínse ar fud an domhain. Fóram luachmhar is ea CIRD, dá bhfuil an Oifig ina comhaltaí ó bhí 2003 ann, chun
idirchaidreamh agus comhar a chur chun cinn idir a chomhaltaí agus chun faisnéis a chomhroinnt i réimsí leasa choitinn agus
dea-chleachtais.

Páirtithe leasmhara eile
Chomh maith leis na grúpaí geallsealbhóirí dá dtagraítear thuas, bhuail an Oifig agus/nó d’oibrigh an Oifig le raon eile
grúpa geallsealbhóirí agus páirtithe leasmhara le linn 2015, lena n-áirítear an Coimisiún um Athchóiriú an Dlí, Cónaidhm
Ghnólachtaí agus Fhostóirí na hÉireann agus Seirbhís Dócmhainneachta na hÉireann.

Na meáin
Déileálann an Oifig le méid suntasach d’fhiosraithe na meán gach bliain de ghnáth. Cé go bhfuil an Oifig eolach faoin ról
tábhachtach a d’fhéadfadh a bheith ag an meáin maidir le díospóireacht ar an dlí cuideachtaí, ceisteanna um chomhlíonadh
agus um rialachas go ginearálta a chur in iúl, agus go ndéanann sí a dícheall nuair is féidir déileáil le fiosruithe ginearálta,
ní mór di a bheith an-chúramach chomh maith sa dóigh a ndéanann sí é. Níl cead ag an Oifig faoina reachtaíocht rialaithe
trácht poiblí ar bith a dhéanamh maidir le stiúradh imscrúduithe, ach amháin i dtaca le faisnéis atá sa réimse poiblí cheana.
Chomh maith leis sin, tá an Oifig eolach faoi chearta daoine aonair agus daoine eile a thagann roimh na Cúirteanna, agus, dá
bhrí sin, ní eisíonn sí tuairiscí um dhul chun cinn nó faisnéis ar bith eile ar a gníomhaíocht forfheidhmiúcháin dá bhféadfadh
sé sin dochar a dhéanamh do chaingne dlí amach anseo.
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STRUCHTÚR NA CAIBIDLE SEO
Tá an Chaibidil seo struchtúrtha ar bhealach ina ndéantar, sna chéad trí Chuid eile, ionchuir, tréchuir agus aschuir na hOifige
a mhionsonrú.

CUID A: IONCHUIR
IONCHUIR SHEACHTRACHA
Cuirtear gníomhaíochtaí na hOifige maidir le haghaidh a thabhairt ar iompraíocht mhídhleathach agus neamfhreagrach chun
cinn go méid substaintiúil, go díreach agus go hindíreach, le hionchuir a fhaightear ó fhoinsí seachtracha. Is é sin feidhm toisc:
• go bhfuil oibleagáidí tuairiscithe reachtúla don Oifig ag líon páirtithe, lena n-áirítear leachtaitheoirí, iniúchóirí,
scrúdaitheoirí agus comhlachtaí gairmiúla áirithe;
• go bhfuil an Oifig ina cuid de chreat reachtúil níos leithne a dhéanann soláthar do tarchuir faisnéise, atá rúnda
seachas sin, idir comhlachtaí rialála agus forfheidhmiúcháin sa chás go meastar go bhfuil faisnéis den sórt sin ábhartha
d’fheidhmeanna na n-eintiteas eile sin; agus
• go bhfaigheann an Oifig líon suntasach gearán ó bhaill den phobal gach bliain.
Sa chomhthéacs sin, is iad seo a leanas na príomh-ionchuir a fuarthas ó fhoinsí seachtracha le linn na bliana:
Tábla 5 Ionchuir ó fhoinsí seachtracha
2015

%

2014

%

Tuairiscí reachtúla
Tuairiscí (tosaigh) ó leachtaitheoirí (a682)

875

973

Tuairiscí (iardain) ó leachtaitheoirí (a682)

394

539

Iomlán tuairiscí ó leachtaitheoirí (a682)

1,269

74.2

1,512

79.0

2

0.1

0

0

100

5.9

121

6.3

Tuairiscí ó scrúdaitheoirí (a534)

3

0.2

n/a22

n/a

Tuairiscí indíotáilte ó Chomhlachais Ghairmiúla
(a931)

4

0.3

2

0.1

40

2.3

43

2.2

290

17.0

236

12.4

1,708

100

1,914

100

Tuairiscí ó leachtaitheoirí ar coiriúileacht
féideartha (a723)
Tuairiscí indíotáilte ó iniúchóirí (a393)

Tarchuir
Tarchuir ó pháirtithe seachtracha

Gearáin
Gearáin ó bhaill den phobal
Líon iomlán ionchuir ó fhoinsí seachtracha

22 Tháinig an fhoráil reachtúil i bhfeidhm i rith 2015 le cuireadh tús leis an Acht na gCuideachtaí 2014
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Tá tuilleadh eolais tugtha thíos ar na príomh-ionchuir sheachtracha a bhrúigh ar aghaidh gníomhaíochtaí na hOifige le linn
na bliana.

TUAIRISCÍ ALT 682 LEACHTAITHEOIRÍ
Réamhrá – forbhreathnú ar chóras tuairiscithe leachtaitheoirí
Mar a fheictear ó Thábla 5 thuas, ba ionann tuairiscí alt 682 leachtaitheoirí agus os cionn 74% go díreach de na hionchuir
sheachtracha ar fad a fuair an Oifig le linn 2015 (2014: 79%). Go hachomair, ceanglaítear ar leachtaitheoirí cuideachtaí atá
faoi leachtú dócmhainneach 23 leis an dlí24 tuairisc a chur ar fáil don Oifig maidir leis na cúinsí lenar theip ar an gcuideachta
agus ar iompar duine ar bith a bhí ina stiúrthóir ar an gcuideachta le linn an dá mhí dhéag sula ndeachaigh an chuideachta
faoi leachtú. Ní mór don leachtaitheoir dul ar aghaidh agus iarratas a dhéanamh leis an Ard-Chúirt ar shrianadh25 gach duine
de na stiúrthóirí, mura dtugann an Oifig faoiseamh dóibh ón oibleagáid sin26.
Is iad seo a leanas aidhmeanna bunúsacha an chórais tuairiscithe reachtúil:
• méid áirithe cosanta a chur ar fáil don phobal trína chinntiú nach mbeidh daoine faoinar chinn an Ard-Chúirt nár
fheidhmigh siad go hionraic agus/nó go freagrach an tréimhse díreach sula ndeachaigh an chuideachta faoi leachtú,
maidir leis an tréimhse éigeantach cúig bliana um shrianadh, ábalta gníomhú ach mar stiúrthóirí ar chuideachtaí eile a
chomhlíonann íoscheanglais um chaipitliú; agus
• a chinntiú gur féidir le daoine a measadh gur fheidhmigh siad, sa tréimhse díreach sula ndeachaigh an chuideachta
faoi leachtú, go hionraic agus go freagrach leanúint le bheith páirteach i ngníomhaíocht fiontraíochta trí chuideachtaí
faoi dhliteanas teoranta gan smachtbhanna nó pionós.
Agus a ról á chomhlíonadh aici maidir leis sin, bíonn an Oifig ag súil le leachtaitheoir an fhaisnéis ar fad atá ábhartha le
cinneadh iomchuí a dhéanamh a chur ar fáil di. Spreagann sé leachtaitheoir chomh maith chun moltaí bunaithe ar fhianaise
a dhéanamh maidir le faoiseamh/gan aon fhaoiseamh faoi threoir thorthaí a n-imscrúduithe.
Breithníonn an Oifig ar fhaoiseamh a thabhairt sa chás go gcuireann leachtaitheoir bonn cirt bunaithe ar fhianaise ar
aghaidh le tacú le héileamh gur fheidhmigh stiúrthóir go hionraic agus go freagrach agus gnóthaí na cuideachta á ndéanamh
aige nó aici. Agus a cinntí á ndéanamh aice, is mian leis an Oifig a chinntiú nach gcaithfidh stiúrthóir dul faoi ualach
éisteacht na hArd-Chúirte gan ghá sa chás go bhfuil iompraíocht ionraice agus fhreagrach léirithe go soiléir aige nó aice agus
gnóthaí an fhiontair ar theip air á ndéanamh aige nó aici. I ngníomh, feidhmíonn an Oifig mar scagaire chun réidh a fháil leis
an ngá le breithniú na hArd-Chúirte ar na cásanna sin a ndealraítear fúthu nach dteastaíonn a haird.
Tá sé tábhachtach a shonrú áfach, nach hionann cinntí OSFC maidir le ‘gan aon fhaoiseamh’ nó ‘faoiseamh páirteach’ agus
go bhfuarthas mí-ionracas nó neamhfreagracht i dtaca leis na stiúrthóirí lena mbaineann, agus bheadh sé iomchuí tátal
nó líomhain dá leithéid a bhaint astu. Is cúrsa don Ard-Chúirt amháin é (i ndiaidh aighneachtaí an leachtaitheora agus an
stiúrthóra (na stiúrthóirí) faoi seach a éisteacht) a chinneadh ar cheart nó nár cheart Dearbhú um Shrianadh a dhéanamh
maidir le stiúrthóir cuideachta áirithe ar bith.

Gealltanais maidir le Srianadh agus Dícháiliú
Tugadh creat reachtúil isteach leis an Acht27 den chéad uair, faoinar féidir le daoine aonair, a d’fhéadfadh a bheith orthu
dul os comhair imeachtaí Cúirte ina áit sin, dul chun na Cúirte a sheachaint trí aontú go deonach le srianadh nó dícháiliú
de réir mar is infheidhme (i.e., trí Ghealltanas dlíthiúil chuige sin a chur ar fáil). I Márta, 2015, d’fhoilsigh OSFC Páipéar
Comhairliúcháin ina leagadh amach a beartas agus a nósanna imeachta beartaithe maidir leis seo. Agus na freagairtí a
fuarthas curtha san áireamh, sholáthair OSFC comhairle don Aire ar fhormáid agus ábhar iomchuí na nGealltanas. An 29
Bealtaine, 2015, shínigh an tAire Ionstraim Reacthúil28 inar bhforordaíodh foirm na nGealltanas.
Go hachomair, cuirtear rogha ar fáil san Acht do OSFC cibé acu Gealltanas a thairiscint nó gan Gealltanas a thairiscint. Sa
chás go ndéanann OSFC tairiscint, ní mór í a dhéanamh san bhfoirm fhorordaithe, an leagan amach agus an t-ábhar atá
ordaithe leis an Ionstraim Reachtúil (agus “Fógra” tugtha ar dhoiciméad na tairisceana). Ní mór breac-chuntas a leagan
amach, inter alia, san Fhógra, maidir leis na cúinsí, na fíricí agus na líomhaintí lena mbunaítear na forais le haghaidh srianadh
nó dícháiliú mar aon le sonraí faoi na héifeachtaí dlíthiúla a bhaineann le Gealltanas don duine a sholáthraíonn é.
23 Bíonn cuideachta dócmhainneach nuair nach bhfuil sí ábalta a fhiacha a íoc nuair atá siad dlite
24 Alt 682 d Acht na gCuideachtaí 2014
25 Sa chás go bhfuil srian ar dhuine aonair faoi alt 819 d Acht na gCuideachtaí 2014, ní fhéadfaidh léi/leis gníomhú ach mar stiúrthóir nó rúnaí cuideachta
ar feadh tréimhse cúig bliana ina dhiaidh sin ar an gcoinníoll go gcomhlíonann an chuideachta lena mbaineann íoscheanglais áirithe um chaipitliú. I gcás
cuideachta poiblí tteoranta teastaíonn scairchaipiteal glaoite íosta €500,000. I gcás cuideachta ar bith eile, is é €100,000 an figiúr comhfhreagrach.
26 Tá próiseas agus raon feidhme tuairiscithe leachtaitheoirí léirithe sna trí phríomhfhoilseachán OSFC, Fógra Cinnidh D/2002/3 arna fhorlíonadh le Fógra
Cinnidh D/2003/1 agus Fógra Eolais I/2009/1. Tá na doiciméid sin ar fáil ag www.osfc.ie
27 Ailt 854 go 849 d Acht na gCuideachtaí 2014
22

28 Rialacháin 2015 (Na Gealltanais um Dhícháiliú agus um Shrianadh) Acht na gCuideachtaí 2014 (I.R. Uimh. 222 de 2015)

Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach Tuarascáil Bhliantúil 2015

Níl oibleagáid ar bith ar fhaighteoir Fógra an tairiscint a ghlacadh (i.e., an Gealltanas a chur ar fáil). Mar sin féin, sa chás go
bhfuil sé beartaithe ag an bhfaighteoir an tairiscint a ghlacadh, caithfidh siad é sin a dhéanamh laistigh de 21 lá (nó laistigh
de cibé tréimhse níos faide a cheadódh OSFC). Le linn na tréimhse tairisceana sin, ní fhéadfaidh OSFC nó duine ar bith eile
atá ar an eolas faoi eisiúint an Fhógra imeachtaí a thionscnamh maidir le srianadh agus dícháiliú fhaighteoir an Fhógra de
bhun na gcúinsí, na bhfíricí agus na líomhaintí arna leagan amach san Fhógra.
Sa chás go gcinneann faighteoir Fógra an tairiscint a ghlacadh agus Foirm um Ghlacadh Gealltanais sínithe go cuí a chur ar
ais, beidh siad faoi réir Dearbhú/Ordú um Shrianadh nó um Dhícháiliú ar an mbonn céanna is dá mba rud é gur fhorchuir an
Ard-Chúirt srianadh nó dícháiliú. Dá bhrí sin, beidh sárú ar bith ina dhiaidh sin ar théarmaí an srianta nó an dícháilithe ina
chion coiriúil agus beidh sé mar an gcéanna le sárú ar shrianadh nó ar dhícháiliú arna bhforchur ag an gCúirt.
In ainneoin go bhféadfadh sé gur sholáthair stiúrthóirí cuideachta nó daoine eile Gealltanais go deonach, féadfaidh siad
fós, mar sin féin, iarratas a dhéanamh leis an gCúirt - ag am ar bith le linn thréimhse an srianta nó an dícháilithe - ag
lorg faoiseamh a fháil, go hiomlán nó i bpáirt, ó théarmaí an srianta nó an dícháilithe, de réir mar is infheidhme. Cé go
mbreithneoidh OSFC iarratais ar bith den sórt sin de réir cáis i gcomhthéacs na bhfíricí agus na gcúinsí faoi leith, ag féachaint
don ghá seasamh le sláine an phróiseas, tá sé tuartha go rachaidh OSFC, i bhformhór na gcásanna, i gcoinne iarratas dá
leithéid.
Agus tagairt á déanamh do dhícháiliú, déantar foráil sa reachtaíocht gurb é cúig bliana an uastréimhse don dícháiliú is
féidir le OSFC a thairiscint trí Ghealltanas. Dá bhrí sin, i gcúinsí ina bhfuil sé de thuairim OSFC go bhfuil gá le tréimhse
dhícháiliúcháin níos mó ná cúig bliana (cinneadh a dhéantar faoi threoir fhíricí agus chúinsí faoi leith gach cáis agus dlíeolaíochta ábhartha ar bith), ní dhéanfar tairiscint. Seachas sin, pléifear leis an gcúrsa trí iarratas a dhéanamh leis an ArdChúirt.

Cuideachtaí ag dul faoi leachtú
Cé go bhfuil sé ar leibhéal laghdaithe, lean mainneachtain cuideachtaí ar leibhéal measartha ard le linn 2015. Faoi mar a
fheictear ón Tábla thíos:
• le linn na bliana, ba ionann an leachtú (i.e. leachtú creidiúnaithe agus leachtú Cúirte le chéile) agus 44% den leachtú
go léir (2014: 50%);
• i ndiaidh na tréimhse dhá bhliain 2011-12, inar sháraigh an leachtú dócmhainneach 1,300 gach bliain, ba í an bhliain
2015 an tríú bliain as a chéile ina raibh laghdú ar an líon - ó os cionn 1,100 in 2013 go dtí os cionn 800 go díreach in
2015; agus
• tháinig laghdú 3% ar an leachtú dócmhainneach (i.e., comhaltaí) le linn 2015 (2014: méadú 18%), ó 1,001 go 1,034.
Tábla 6

Cuideachtaí ag dul faoi leachtú: 2011 - 2015
2011

2012

2013

2014

2015

1,311

1,210

1,043

929

746

99

107

76

78

70

Iomlán leachtuithe dócmhannacha

1,410

1,317

1,119

1,007

816

Leachtuithe Ball

1,054

919

848

1,001

1,034

Iomlán leachtuithe sócmhannacha29

1,054

919

848

1,001

1,034

Leachtuithe iomlán

2,464

2,236

1,967

2,008

1,850

Leachtuithe creidiúnaithe
Leachtuithe Cúirte

29 Cé nach bhfuil ról ar bith ag an Oifig maidir le leachtuithe sócmhainnigh (is é sin leachtuithe ball), áirítear sonraí díobh ar mhaithe comhláine.
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Tuarascálacha alt 682 leachtaitheoirí a fuarthas – 2015
Faoi mar a fheictear ó Thábla 5 thuas, fuarthas 1,269 tuarascáil alt 682 leachtaitheoirí san iomlán le linn na bliana (2014:
1,512), dá raibh:
• 875 díobh ina dtuarscálacha tosaigh30 (2014: 973); agus
• 394 díobh ina dtuarscálacha ina dhiaidh sin30 (2014: 539).
Tá fáilte roimh an laghdú 19% ar an líon de leachtú dócmhainneach i gcomparáid le 2014. Bunaithe ar chomharthaí reatha,
tá laghdú eile, thart ar 17%, tuartha thar an mbliain 2016.
Cuirtear sonraí ar fáil sa Tábla thíos maidir le leithdháileadh earnála na gcuideachtaí i dtaca le tuarascálacha tosaigh na
leachtaitheoirí a fuarthas le linn na bliana.
Tábla 7 Anailís earnálach ar thuairiscí tosaigh alt 682 na leachtaitheoirí a fuarthas - 2015
Earnáil

2015

2014
%

%

Foirgníocht31

208

24

167

17

Mórdhíol & miondíol

181

20

222

23

Óstáin, barrana & lónadóireacht

104

12

105

11

Gnóthas pobail, sósialta & eile

103

12

93

10

Déantúsaíocht & priontáil

93

11

121

12

Margaíodh & bolscaireacht

57

6

80

8

Teicnólaíocht & teileachumarsáid

36

4

34

4

Iompar & dailiúcháin

29

3

47

5

Airgeadais & léasú

24

3

20

2

Éastát réadach & ligean ar cíos

24

3

60

6

Talmhaíocht, mianadóireacht & saothrú mara

9

1

11

1

Earcaíocht & seirbhísí slándála

7

1

13

1

875

100

973

100

Iomlán

Tráthúlacht thuairisciú na leachtaitheoirí
Thar an mbliain, d’eisigh an Oifig 124 (2014: 277) fógra chuig 64 (2014: 124) leachtaitheoir ar leith inar tugadh comhairle
dóibh go raibh siad i mainneachtain a n-oibleagáidí tuairiscithe reachtúla. Tagann an laghdú i líon na bhfógraí le linn 2015 le
roinnt ceisteanna a tháinig chun cinn mar thoradh ar aistriú an Achta úir le héifeacht ón 1 Meitheamh, 2015. Go sonrach, bhí
roinnt ceisteanna trasnáisiúnta ann maidir le foirm úr um thuairiscí leachtaitheoirí lenar cuireadh srian ar chumas na hOifige
fógraí a eisiúint chuig na leachtaitheoirí a bhí mall ag cur isteach a gcuid tuairiscí. Bhí na ceisteanna sin réitithe ag deireadh
na bliana.
Rinneadh formhór na mainneachtana a cheartú go pras mar thoradh ar an ngníomhaíocht sin agus, mar thoradh air sin, bhí
96% de na tuairiscí a bhí dlite le linn na bliana faighte faoi dheireadh na bliana (2014: 96%). Mar sin féin, tugadh faoi deara
30 Is éard is tuarascáil tosaigh ann an chéad tuarascáil a fhaightear ó leachtaitheoir agus ní mór í a chur isteach laistigh de 6 mhí dá cheapachin/ceapachán. I
bhformhór na gcásanna, bíonn an cinneadh cibé acu faoiseamh a thabhairt nó gan faoiseamh a thabhairt bunaithe ar an tuarascáil seo. Mar sin féin, i roinnt
cásanna teastaíonn tuarascáil ina dhiaidh sin a fháil ón leachtaitheoir nuair a bhíonn a imscrúduithe/himscrúduithe curtha ar aghaidh níos faide. Sa chás go
gceaptar go bhfuil gá le tuarascáil ina dhiaidh sin, tugtar 24 faoiseamh an tráth seo maidir leis an tuarascáil tosaigh de ghnáth.
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gur theip ar líon beag leachtaitheoirí cloí lena n-oibleagáidí tuairiscithe arís agus arís eile. Ainmníodh cásanna dá leithéid mar
réimse faoi leith fócais don Oifig agus d’fhéadfadh gníomhaíocht forfheidhmiúcháin chuí, suas go dtí cúiseamh coiriúil agus
é sin san áireamh, a bheith mar thoradh ar sháruithe leanúnacha mar sin ar oibleagáidí reachtúla.

Caighdeán um thuairisciú na leachtaitheoirí
Measadh go raibh caighdeán thuarascálacha na leachtaitheoirí a fuarthas le linn na bliana an-sásúil ar fad. Mar sin féin, ní
raibh cáilíocht an tuairiscithe i gcásanna áirithe den chaighdeán a theastaigh. D’fhéadfadh easpa choibhneasta na taithí ar
thaobh leachtaitheoirí áirithe a bheith ar na fachtóirí a chuir leis sin. Sa chomhthéacs sin, soláthraítear anailís i dTábla 8
thíos ar phróifíl na leachtaitheoirí a thug faoi rannpháirtíocht dócmhainneachta thar an tréimhse 2010 go 2015. Faoi mar a
fheictear ón Tábla, thug 160 leachtaitheoir faoi níos lú ná trí leachtú in 2015 agus thug 42 leachtaitheoirí faoi seacht leachtú
nó níos mó. Bheadh formhór na leachtaitheoirí sin ina gcomhaltaí de Chomhlachtaí Cuntasóireachta Forordaithe.
Bhí gá le hardleibhéal rannpháirtíochta do na ceisteanna thuasluaite leis na leachtaitheoirí ábhartha chun ceanglais na
hOifige a shainiú agus gnéithe de na tuarascálacha a cuireadh isteach a shoiléiriú. I gcásanna faoi leith, measadh go raibh gá
lena iarraidh ar leachtaitheoirí aonair freastal ar an Oifig chun a dtuairiscí a phlé agus chun athbhreithniú a dhéanamh, inter
alia, ar an mbonn leis na conclúidí a bhí leagtha amach iontu.
Tábla 8 Próifíl na leachtaitheoirí a thug aghaidh ar leachtuithe dócmhainneachta de réir líon na ngníomhaíochtaí
2010 – 2015
Líon gníomhuithe
Líon leachtaitheoirí

<3

3-6

7-12

>12

Iomlán

2010

169

48

33

26

276

2011

182

57

30

27

296

2012

187

63

37

22

309

2013

203

46

16

21

286

2014

177

39

19

17

252

2015

160

63

19

23

265

Cáilíocht le haghaidh ceapadh mar leachtaitheoir nó scrúdaitheoir
Tá alt 633 den Acht, lenar tugadh isteach rialacha úra le haghaidh cáilíocht le ghníomhú mar leachtaitheoir, ábhartha i
gcomhthéacs an mhéid thuas chomh maith. Sainítear san Acht cúig chatagóir daoine aonair atá i dteideal gníomhú mar
leachtaitheoir. Is iad sin:
i. comhaltaí Comhlacht Cuntasóireachta Forordaithe a bhfuil deimhniú cleachtais aige nó aici;
ii. aturnaetha a bhfuil deimhniú cleachtais acu;
iii. comhaltaí comhlachtaí gairmiúla ar bith eile atá aitheanta chun na críche sin ag an ÚMICÉ (ceann ar bith faoi láthair);
iv. daoine atá cáilithe le gníomhú mar leachtaitheoir i stát LEE32 eile; agus
v. daoine a bhfuil taithí phraiticiúil acu ar fhoirceannadh agus eolas acu ar an dlí ábhartha roimh thosach feidhme an
Achta atá údaraithe ag an ÚMICÉ. Roimh údarú den chineál sin a thabhairt, caithfidh an ÚMICÉ a bheith sásta, agus iad
téite i gcomhairle le OSFC, gur duine oiriúnach agus cuí é an duine le gníomhú mar leachtaitheoir.
Féadfaidh duine a rinne iarratas leis an ÚMICÉ ar údarú faoi (v) thuas leanúint ag gníomhú ag feitheamh chinneadh a
n-iarratais. Amhail deireadh 2015, chuir an ÚMICÉ ainmneacha na 19 daoine aonair a rinne iarratas ar údarú faoin bhforáil seo
in iúl do OSFC. Tá sé tuigthe go bhfuil na hiarratais sin á mbreithniú ag an ÚMICÉ faoi láthair.
Chomh maith leis na ceanglais um cháilíocht atá forordaithe in alt 633, déantar foráil in alt 634 go gcaithfidh gach
leachtaitheoir árachas slánaíochta gairmiúla (“ASG”) imleor a bheith i bhfeidhm acu. D’eisigh an ÚMICÉ Rialacháin le déanaí
ina bhforordaítear an leibhéal riachtanach ASG a theastaíonn agus tá na Rialacháin sin ar fáil ar shuíomh gréasáin an ÚMICÉ 33.

32 An Limistéar Eorpach Eacnamaíoch
33 http://iaasa.ie/getmedia/1a9c9ab1-994e-4491-8f6c-6d8a40d27f64/S-I-No-127-of-2016.pdf
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Déantar foráil i bhforáil ghaolmhar, alt 519 den Acht, nach féidir le duine gníomhú mar scrúdaitheoir ach amháin má tá siad
cáilithe le gníomhú mar leachtaitheoir.

DÁILEADH EARNÁLA IONCHUR SEACHTRACH EILE (I.E. IONCHUIR
SHEACHTRACHA SEACHAS TUAIRISCÍ ALT 682 LEACHTAITHEOIRÍ)
Mar a fheictear ón Tábla, i gcomhiomlán ba ionann na hionchuir sheachtracha sin seachas tuairiscí alt 682 leachtaitheoirí
agus os cionn 25% (2014: 21%) de na hionchuir sheachtracha a fuarthas le linn na bliana. Sa Tábla thíos soláthraítear anailís
ar dháileadh earnála na n-ionchur seachtrach eile sin.
Tábla 9

Leithdháileadh earnálach ionchur seachtrach cé is moite de thuairiscí 682 na leachtaitheoirí

Earnáil

2015

2014
%

26

%

Éastát réadach & ligean ar cíos

71

16

112

28

Foirgníocht

39

9

37

9

Mórdhíol & miondíol

39

9

35

9

Sláinte & obair shósialta

33

7

12

3

Airgeadais & léasú

30

7

17

4

Déantúsaíocht & priontáil

21

4

32

8

Iompar & dailiúcháin

18

4

11

3

Óstáin, barrana & lónadóireacht

17

4

19

5

Teicnólaíocht & teileachumarsáid

17

4

3

1

Margaíodh & bolscaireacht

14

3

5

1

Gnóthas pobail, sósialta & pearsanta

12

3

32

8

Talmhaíocht, mianadóireacht & saothrú mara

11

3

11

3

Earnáil ghnó eile

5

1

3

1

Earcaíocht & seirbhísí slándála

4

1

2

0

Nach cuideachta ann

108

25

71

17

Iomlán

439

100

402

100
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GEARÁIN
Faigheann an Oifig líonta suntasacha gearán ó bhaill den phobal gach bliain. Le linn na bliana fuarthas 290 gearán ar an
iomlán (2014: 236), arbh ionann é sin agus 17% (2014: 12%) de na hionchuir sheachtracha ar fad a fuarthas. Sa Tábla thíos
soláthraítear anailís ar ábhar na ngearán a fuarthas
Tábla 10

Gearáin a fuarthas (anailísithe de réir thréith na mainneachtana príomha)
2015

%

2014

%

Iompar stiúrthóra

75

26

22

9

Bainteach le iniúchadh/iniúchóir

38

13

28

12

Bainteach le Cruinnithe Cinn Bhliana Ginearálta/Urghnácha

34

12

24

10

Líomhaintí brionnú/faisnéis bhréige a thabhairt

24

8

7

3

Taifid chuntasaíochta míchuí

20

7

8

3

Líomhaintí trádáil mheargánta/chalaoiseach/
dhócmhainneach

20

7

65

28

Bainteach le fiachas gan íoc

18

6

27

12

Clár na gcomhaltaí

13

4

4

2

Seoladh Cláraithe

11

4

0

0

Rochtain ar thaifid chuntasaíochta / miontuairiscí cruinnithe

9

3

3

1

Bainteach le trádáil le linn bheith bainte den Chlár

8

3

10

4

Eisteanna ginearálta cearta scairshealbhóirí

8

3

19

8

12

4

19

8

290

100

236

100

Eile
Iomlán

TUAIRISCÍ FAOI CIONTA INDÍOTÁILTE Ó INIÚCHÓIRÍ
Réamhrá - forbhreathnú ar chóras tuairiscithe iniúchóirí
Déantar foráil in alt 393(1) den Acht, sa chás, agus iniúchadh á dhéanamh acu agus de bhun iniúchadh a bheith á dhéanamh
acu, go bhfaigheann iniúchóirí cuideachta faisnéis óna dtagann siad ar an tuairim go bhfuil forais réasúnta ann lena
chreidiúint go ndearna an chuideachta, nó oifigeach nó gníomhaí de chuid na cuideachta, cion indíotáilte faoin Acht, go
bhfuil ceangal ar na hiniúchóirí an tuairim sin a thuairisciú don Oifig. Rinne an Oifig treoir a fhorbairt agus a fhoilsiú chun
cuidiú le hiniúchóirí cloí lena n-oibleagáidí maidir leis sin34.

Cineál na gcionta amhrasta a tuairiscíodh
Le linn na bliana, fuarthas 100 tuarascáil um chionta indíotáilte ar an iomlán ó iniúchóirí (2014: 121). Sa Tábla thíos
soláthraítear anailís ar chineál na gcionta amhrasta a cuireadh in iúl sna tuarascálacha sin. Ba cheart a shonrú nach dtagann
líon na dtuarascálacha a fuarthas le líon na gcionta amhrasta a tuairiscíodh toisc go raibh tagairt déanta do níos mó ná cion
amhrasta amháin sna tuarascálacha i roinnt cásanna.

34 Fógra Cinnidh D/2006/2 Treoir Leasaithe maidir le Dualgas Iniúchóirí Cionta Indíotáilte Amhrasacha a Thuairisciú don Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú
Corparáideach. Rinneadh é sin a fhorlíonadh le déanaí le Fógra Eolais I/2009/4 - Cionta an Dlí Cuideachtaí a Thuairisciú: Faisnéis d’Iniúchóirí
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TUAIRISCÍ NA SCRÚDAITHEOIRÍ
De bhun alt 534(6) den Acht, sa chás go gceaptar scrúdaitheoir ar chuideachta, soláthróidh sé/sí, a luaithe is féidir i ndiaidh é
a ullmhú, cóip dá t(h)uairisc do OSFC. I ndiaidh thosach feidhme an Achta an 1 Meitheamh, 2015, fuair an Oifig 3 thuarascáil
ó scrúdaitheoirí.
Tábla 11 Anailís ar chionta indíotáilte a rabhthas in amhras orthu a thuairiscigh iniúchóirí
2015

%

2014

%

Sárú iasachta stiúrthóirí

81

75

101

74

Mainneachtain leabhair chuí chuntas a choinneáil

25

23

24

18

Ráitis bhréigeach d’iniúchóirí

2

2

2

1

Easpa cáilíochta chun ceapacháin mar iniúchóir agus ag
feidhmiú mar iniúchóir

0

0

3

2

Falsú doiciméad

0

0

1

1

Cionta eile ilgnéitheach

0

0

6

4

108

100

137

100

Iomlán

TARCHUIR
Faoi mar a luadh níos luaithe sa Chaibidil seo, tá an Oifig ina cuid de chreat reachtúil níos leithne lena gceadaítear malartú
faisnéise rúnda idir comhlachtaí rialála, comhlachtaí forfheidhmiúcháin agus comhlachtaí ábhartha eile, faoi réir cosaintí
agus teorainneacha cuí eile. Sa chomhthéacs sin, faigheann an Oifig seo atreoruithe ó chomhlachtaí reachtúla agus ó eintitis
eile ó am go chéile. Le linn na bliana atá faoi athbhreithniú, fuair an Oifig 40 (2014: 43) tarchuir dá leithéid ó roinnt foinsí.

TUAIRISC FAOI CHIONTA INDÍOTÁILTE Ó COMHLACHTAÍ GAIRMIÚLA
Comhlachtaí Cuntasaíochta Aitheanta (“CCAanna”)35
Sa chás go bhfuil forais réasúnta ag Coiste nó Binse Araíonachta CCA a chreidiúint go bhféadfadh sé go bhfuil cion indíotáilte
faoin Acht déanta ag duine nuair a bhí an duine sin ina chomhalta de CCA, ceanglaítear ar CCA an cheist a thuairisciú don
Oifig36. Fuarthas ceithre thuarascáil den sórt sin le linn na bliana atá faoi athbhreithniú (2014: 2).

Comhlachtaí Forordaithe Gairmiúla (“CFG”)
Mar an gcéanna, sa chás go bhfaigheann Coiste nó Binse Araíonachta CFG nár choinnigh comhalta a bhfuil leachtú37,
scrúdaitheoireacht38 nó glacadóireacht39 ar bun aige nó aici taifid chuí, nó má tá forais réasúnta acu a chreidiúint go bhfuil
cion indíotáilte faoin Acht déanta ag an gcomhalta le inn leachtaithe, scrúdaitheoireachta nó glacadóireachta, ceanglaítear ar
an CFG lena mbaineann an cheist a thuairisciú don Oifig.

35 Is éard is CCA ann comhlacht cuntasaíochta a bhfuil cead aige údarú a thabhairt dá chomhaltaí agus dá bhallghnólachtaí, ar an gcoinníoll gur shásaigh na
comhaltaí sin critéir áirithe, chun gníomhú mar iniúchóirí reachtúla agus gnólachtaí iniúchóireachta faoi seach. Tá sé CCA ann, i.e., an:
Comhlachas na gCuntasóirí Deimhnithe Cairte (CCDC)
Institiúid na gCuntasóirí Deimhnithe Poiblí in Éirinn (ICDP)
Institiúid na gCuntasóirí Cairte i Sasana agus sa Bhreatain Bheag (ICAEW)
Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn (ICCÉ)
Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Albain (ICAS)
Institiúid na gCuntasóirí Corpraithe Poiblí (ICCP)
36 Alt 931(4) den Acht
37 Alt 688 den Acht
38 Alt 558 den Acht
28
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De bhun Rialacháin 2002 an Achta um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí (Alt 58)40, ainmníodh iad seo a leanas mar CFGanna
(tá éifeacht le tabhairt fós d’ainmnithe coibhéiseacha faoi ailt 448, 558 agus 688 d’Acht na gCuideachtaí 2014):
• Comhlachas na gCuntasóirí Deimhnithe Cairte (CCDC);
• Institiúid Chairte na gCuntasóirí Bainistíochta (ICCB);
• Institiúid na gCuntasóirí Deimhnithe Poiblí in Éirinn (ICDPÉ);
• Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn (ICCÉ);
• Institiúid na gCuntasóirí Corpraithe Poiblí (ICCP);
• Foras Cánachais na hÉireann; agus
• Dlí-Chumann na hÉireann.
Ní bhfuarthas tuarascálacha den chineál seo ó CFGanna le linn na bliana (2014: 0).

TUAIRISCÍ LEACHTAITHEOIRÍ MAIDIR LE COIRIÚLACHT FHÉIDEARTHA
Chomh maith lena n-oibleagáidí tuairiscithe faoi alt 682 mar atá sonraithe thuas, de réir alt 723(5) den Acht, ceanglaítear
ar leachtaitheoirí, i gcúinsí ina ndealraítear go raibh iar-oifigeach nó oifigeach reatha ar bith de chuid na cuideachta lena
mbaineann cionta as cion i dtaca leis an gcuideachta, tuarascáil a thabhairt do SIP agus an cheist a chur ar aghaidh chuig
OSFC chomh maith. Baineann an oibleagáid tuairiscithe seo le gach leachtú, sócmhainneach agus dócmhainneach araon,
(i.e. leachtú na gComhaltaí agus leachtú Deonach na gCreidiúnaithe agus leachtú Cúirte araon) mar an gcéanna. Le linn na
bliana, fuair an Oifig dhá thuarascáil den sórt sin (2014: nialas).

IONCHUIR INMHEÁNACHA
INTREOIR
Cé go bhfuil méid na n-ionchur seachtrach a fhaightear a oiread sin, faoi mar a fheicfear ón gcuid thuas den Chaibidil seo,
go ndéantar formhór na gcomhad cáis a osclaítear laistigh den Oifig a oscailt mar fhreagairt ar na n-ionchur seachtrach a
fhaightear, gineann an Oifig ionchuir sheachtracha chomh maith trí chur chuige réamhghníomhach maidir le forfheidhmiú
an Achta. Áirítear ar ionchuir maidir leis seo, mar shampla, tionscnaimh inmheánacha maidir le:
• cuideachtaí dócmhainneacha díscaoilte;
• maoirseacht ar leachtaitheoirí; agus
• imscrúduithe agus fiosrúcháin eile a tionscnaíodh ar a conlán féin.

CUIDEACHTAÍ DÓCMHAINNEACHA DÍSCAOILTE
Tugann an Oifig “cuideachtaí dócmhainneacha díscaoilte” ar na cuideachtaí seo a leanas:
• cuideachtaí a baineadh den Chlár toisc gur theip orthu a dtuairisceáin bhliantúla a chomhdú; agus
• a raibh dliteanais acu an dáta ar baineadh den chlár iad, cibé acu dliteanais iarbhír, theagmhasacha nó ionchasacha.
Is faoin Oifig atá sé iarratas a dhéanamh leis an Ard-Chúirt ar dhícháiliú stiúrthóirí cuideachta dá leithéid a baineadh den
Chlár41. Mar sin féin, foráiltear sa dlí chomh maith42 nach féidir leis an gCúirt duine a dhícháiliú a léiríonn don Chúirt
nach raibh dliteanais ar bith ag an gcuideachta nuair a baineadh den Chlár í nó gur urscaoileadh na dliteanais sin sular
tionscnaíodh an t-iarratas ar dhícháiliú. Agus an smachtbhanna atá le forchur á bhreithniú, féadfaidh an Chúirt ina áit sin
srian a chur ar an stiúrthóir (na stiúrthóirí) sa chás go mbreithníonn sí nach bhfuil gá le dícháiliú faoi na cúinsí faoi leith43.
Sa chás go bhfuil fianaise ann go raibh cuideachta dócmhainneach ar an dáta ar baineadh den Chlár í, is é beartas an
Oifig breathnú ar fhéachaint le stiúrthóirí na cuideachta a dhícháiliú. Is é an fáth leis sin, trí chead a thabhairt chun an
chuideachta a bhaint den Chlár, seachnaíonn na stiúrthóirí an chuideachta a thabhairt chun críche ar an dóigh cheart,
i.e., trí leachtaitheoir a cheapadh. Mura gceaptar leachtaitheoir, seachnaíonn stiúrthóirí na cuideachta mionscrúdú ar a
n-iompraíocht arna sholáthar le halt 682 den Acht.
Sa chás go measann an Oifig go bhfuil stiúrthóir faoi dhliteanas dícháilithe sna cúinsí sin, féadfaidh sí deis a thairiscint don
duine aonair lena mbaineann le Gealltanas um Dhícháiliú a chur isteach ar bhonn deonach.
40 IR 544 de 2002
41 Ailt 842(h) d Acht na gCuideachtaí 2014
42 Ailt 843(3) d Acht na gCuideachtaí 2014
43 Ailt 845(3) d Acht na gCuideachtaí 2014
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I gcomhthéacs an mhéid thuas, rud fiúntacha eile ná, sa chás go mbaintear cuideachta den Chlár, déantar na sócmhainní atá
fágtha aici a dhílsiú san Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe de réir fhorálacha an Achta Maoine Stáit 1954.

MAOIRSEACHT AR LEACHTAITHEOIRÍ
Ceann de príomhfheidhmeanna reachtúla an Stiúrthóra ná:
“...ról maoirseachta a fheidhmiú, a mhéid is a cheapann an Stiúrthóir é a bheith riachtanach nó iomchuí, maidir le
gníomhaíocht leachtaitheoirí agus glacadóirí i gcomhlíonadh a bhfeidhmeanna faoin Acht seo”44.
Cé go dtugtar modh don Oifig le próiseas alt 682, faoi mar a léiríodh níos luaithe sa Chaibidil seo, chun maoirseacht
neamhdhíreach a dhéanamh ar ghnéithe áirithe d’obair na leachtaitheoirí, ó am go chéile breathnaíonn na Oifig go bhfuil sé
cuí nó riachtanach a bheith páirteach i maoirseacht níos dírí ar obair na leachtaitheoirí. Tugtar éifeacht don mhaoirseacht
níos dírí seo trí na cumhachtaí a thugtar le hAlt 653 den Acht45 a fheidhmiú.
Déantar foráil in alt 653 den Acht gur féidir leis an Stiúrthóir an méid seo a leanas a dhéanamh:
• táirgeadh leabhair leachtaitheora a iarraidh, dá chonlán féin nó de bhun gearáin ó chomhalta, ranníocóir nó creidiúnaí
cuideachta, chun iad a scrúdú - maidir le próiseas leachtaithe faoi leith, nó maidir le gach leachtú a rinne an
leachtaitheoir; agus
• freagraí an leachtaitheora ar cheisteanna ar bith a bhaineann le hábhar leabhar dá leithéid a iarraidh, chomh maith leis
a mhéid cuidithe is féidir leis an leachtaitheoir a thabhairt go réasúnta maidir leis an gceist.
Tá cosaintí agus teorainneacha áirithe ag gabháil leis na cumhachtaí a tugadh don Stiúrthóir le halt 653, i.e.:
• ní mór don Oifig an chúis (na cúiseanna) lena bhfuil an t-iarratas á dhéanamh a chur in iúl don leachtaitheoir
freagróra; agus
• ní fhéadfar iarratas a dhéanamh i dtaca le leabhair a bhaineann le leachtú a tugadh chun críche níos mó ná sé bliana
roimh an iarratas.

IMSCRÚDUITHE A TOSAÍODH AR A TIONSCNAMH FÉIN
Faoi mar a léiríodh thuas, tionscnaíonn an Oifig fiosrúcháin agus imscrúduithe ar a conlán féin sa chás go meastar go bhfuil
gá leis sin nó go bhfuil sé riachtanach ag féachaint do na fíricí agus na cúinsí bunaidh. D’fhéadfadh an méid seo a leanas, mar
shampla, a bheith ina spreagthaigh do ghníomhaíochtaí dá leithéid:
• ceisteanna a aithnítear go hinmheánach;
• ceisteanna a tarchurtar go hinmheánach;
• ceisteanna a aithnítear de bhun athbhreithniú ar ábhar a comhdaíodh leis an OCC nó doiciméid ábhartha eile;
• ceisteanna a aithnítear trí mhonatóireacht ar dhlíthíocht;
• ceisteanna a aithnítear trí athbhreithniú ar thuairisciú na bpáipéar, an idirlíon, na meáin shóisialta etc.
Trí shampla léiritheach, tionscnaíodh fiosrúcháin le linn na bliana sa chás go raibh comharthaí ann ag tabhairt le fios:
• go bhféadfadh sé go raibh féimhigh neamh-urscaoilte ag gníomhú mar stiúrthóirí cuideachta; agus
• go bhféadfadh sé go raibh daoine ag gníomhú mar iniúchóirí agus gan údarú acu é sin a dhéanamh.
Ag brath ar chineál na gcúinsí bunaidh, d’fhéadfaí fiosrúcháín agus imscrúduithe na hOifige a chur ar aghaidh tuilleadh trí
úsáid a bhaint as:
• cumhachtaí sibhialta an Stiúrthóra;
• cumhachtaí coiriúla an Stiúrthóra; agus/nó
• na cumhachtaí atá dílsithe sna Gardaí atá tugtha ar iasacht don Oifig trí bhua na n-oifigeach sin a bheith ina mbaill
den Gharda Síochána.

LÍON NA N-IONCHUR INMHEÁNACH - 2015
Le linn 2015, gineadh 6946 (2014: 48) ionchur inmheánach ar an iomlán.

44 Ailt 949(1)(e) d Acht na gCuideachtaí 2014
45 Áirítear ar alt 446 den Acht foráil chomhchosúil a bhaineann le glacadóirí
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CUID B: TRÉCHUIR
Go ginearálta, osclaítear comhad cáis mar thoradh ar ionchuir, bídis ó fhoinsí inmheánacha nó seachtracha. I gcás tuairiscí
alt 682 leachtaitheoirí, tagann cásanna ar chonclúid nádúrtha go ginearálta sa chás go ndearnadh cinneadh cibé acu
faoiseamh a thabhairt don leachtaitheoir nó gan faoiseamh a thabhairt dó nó dí ón oibleagáid srianadh stiúrthóirí na
cuideachta a fháil, agus sa chás go dtugtar faoiseamh, dúntar an comhad de ghnáth.
Sa chás nach dtugtar faoiseamh, nó nach dtugtar ach faoiseamh páirteach (i.e., go dtugtar é maidir le cuid de na stiúrthóirí,
ach ní iad ar fad), tabharfaidh an Oifig cuireadh de ghnáth don stiúrthóir (na stiúrthóirí) ábhartha chun Gealltanas um
Shrianadh (nó Dícháiliú, más infheidhme) a sholáthar. Mura ghlactar tairiscint um Ghealltanas (nó mura bhfuil tairiscint um
Ghealltanas oiriúnach, i measúnú na hOifige), beidh ar an leachtaitheoir iarratas a dhéanamh leis an gCúirt. Déanann an
Oifig monatóireacht ar an dul chun cinn trí na Cúirteanna ar na himeachtaí ábhartha um shrianadh nó um dhícháiliú agus
déantar an toradh a thaifeadadh a luaithe is a chinntear na himeachtaí. Déanann an Oifig athbhreithniú chomh maith, áfach,
ó am go chéile nuair a thugann sí buarthaí faoi deara maidir le, mar shampla:
• moltaí inchreidte maidir le táillí iomarcacha leachtaitheoirí;
• mainneachtain fhollasach maidir le sócmhainní a dháileadh ar bhonn tráthúil; agus
• mainneachtain fhollasach maidir le leachtú a thabhairt chun críche laistigh de thréimhse ama réasúnta.
I gcás ionchur eile, amhail, mar shampla, tuairiscí iniúchóirí, gearáin, tarchuir etc., osclaítear comhad agus déantar
mionscrúdú ar an ábhar lena chinneadh, ar an gcéad dul síos, an cheist í a thagann faoi shainchúram na hOifige nó nach ea.
Ó sin amach, déantar dul chun cinn ar chásanna ar an mbonn a mheastar a bheith is oiriúnaí dá gcúinsí aonair, le modhanna
dul chun cinn lena n-áirítear, mar shampla:
• buaileadh leis an ngearánaí, ag féachaint de ghnáth le tuiscint níos fearr a fháil ar na ceisteanna a bhfuil gearán á
ndéanamh fúthu;
• buaileadh leis na stiúrthóirí (mar shampla, i gcás a bhaineann le hiasachtaí na stiúrthóirí);
• cumhachtaí sibhialta a fheidhmiú, amhail, mar shampla, éilimh a eisiúint chuig:
- cuideachtaí le haghaidh leabhair agus thaifid na cuideachta a tháirgeadh;
- leachtaitheoirí le haghaidh a leabhair agus a dtaifid um leachtú a tháirgeadh;
- daoine a ghníomhaíonn, nó a airbheartaíonn go bhfuil siad ag gníomhú, mar iniúchóirí maidir le táirgeadh fianaise
ar a gcáilíochtaí;
- féimhigh, ag lorg ráiteas faoi mhionn maidir le stádas dócmhainneachta stiúrthóirí agus rúnaithe na gcuideachtaí, a
bhí, ag an am, ina bhféimhigh neamh-urscaoilte;
- leachtaitheoirí a gceanglaítear orthu go gcomhdaíonn siad tuarascálacha alt 682 amuigh;
• cumhachtaí coiriúla a fheidhmiú, amhail, mar shampla, barántais chuardaigh a dhéanamh, cumhachtaí gabhála agus
coinneála a fheidhmiú etc.;
• idirchaidreamh a dhéanamh le húdaráis reachtúla eile a d’fhéadfadh a bheith ábalta cuidiú leis an Oifig ina gcuid
fiosrúchán, mar shampla trí fhaisnéis ábhartha a chomhroinnt.
Nuair a chríochnaítear fiosrúcháin na hOifige, déantar cinneadh maidir leis an ngníomhaíocht is fearr a dhéanfar.
D’fhéadfadh an méid seo a leanas, mar shampla, a bheith san áireamh leis sin:
• an cinneadh gan gníomhaíocht ar bith eile a dhéanamh (mar shampla, sa chás go dtugtar le fios trí fhiosrúcháin
nár sáraíodh an dlí cuideachtaí nó sa chás nach bhfuil i gceist ach mionsárú agus go mbeadh gníomhaíocht
forfheidhmiúcháin, dár réir sin, neamh-chomhréireach;
• cinneadh gan gníomhaíocht forfheidhmiúcháin a dhéanamh an t-am seo ach, seachas sin, rabhadh a eisiúint ina
sonraítear má tharlaíonn sé arís go dtapófar gníomhaíocht forfheidhmiúcháin (mar shampla, sa chás gur ceartaíodh
agus/nó gur feabhsaíodh an sárú chun sástacht OSFC);
• cúrsaí a bhaineann le sainchúraim faoi seach údarás reachtúil nó comhlachtaí gairmiúla a atreorú chucu;
• tionscnamh imeachtaí sibhialta;
• tionscnamh imeachtaí coiriúla.
Tá sonraí leagtha amach sna Táblaí seo a leanas maidir le líonta na gcásanna a chuir an Oifig chun cinn le linn na bliana atá
faoi athbhreithniú. Tá sonraí maidir leis an hionchuir a shreabhann ó phróiseáil líonta na gcásanna éagsúla mionsonraithe sa
chéad roinn eile den Chaibidil seo.
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Tábla 12 Tréchur thuairiscí 682 na leachtaitheoirí - 2015
Tuairiscí alt 682 idir lámha ar 1 Eanáir, 2015

576

Tuairiscí nua a fuarthas i 2015

1,269

Lúide: Tuairiscí ar a rinneadh cinntí i 2015

1,367

Tuairiscí alt 682 idir lámha ar 31 Nollaig, 2015

478

Tá sonraí maidir le cinntí na hOifige um thuairiscí leachtaitheoirí curtha ar fáil níos faide thíos sa Chaibidil seo.
Tábla 13 Tréchur cásanna eile - 2015
Cásanna eile idir lámha ar 1 Eanáir, 2015
Cásanna nua a osclaíodh i 2015

506

Lúide: Cásanna a críochnaíodh i 2015

526

Cásanna eile idir lámha ar 31 Nollaig, 2015
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CUID C: ASCHUIR
ASCHUIR Ó PHRÓISEAS ALT 682
Cinntí arna ndéanamh ar thuairiscí leachtaitheoirí
Rinne an Oifig cinntí cinntitheacha (i.e. cinntí seachas ‘Faoiseamh ag an tráth seo’ a thabhairt) maidir le 1,005 tuairiscí
leachtaitheoirí le linn 2015 (2014: 1,174), agus rinneadh 362 cinneadh eile chun ‘Faoiseamh ag an tráth seo’ a thabhairt
(2014: 527).
As na cinntí cinntitheacha a rinneadh le linn 2015, rinneadh 784 díobh san iomlán maidir le tuairiscí tosaigh (2014: 805),
agus rinneadh 221 ceann eile díobh maidir le tuairiscí ina dhiaidh sin (2014: 369).
Tá anailís déanta ar na cinntí a rinneadh maidir le tuairiscí tosaigh agus tuairiscí ina dhiaidh sin faoi seach sa dhá Thábla seo
a leanas.
Tábla 14 Anailís ar chinntí a rinneadh i ndáil le tuairiscí tosaigh alt 682 na leachtaitheoirí
Cinéal cinnidh

2015

%

2014

%

744

79

753

68

Gan faoiseamh a dhámhadh48

28

3

44

4

Faoiseamh páirteach49

12

1

8

1

Faoiseamh ag an am seo50

156

17

293

27

Iomlán

940

100

1,098

100

Faoiseamh iomlán47

Tábla 15 Anailís ar chinntí a rinneadh i ndáil le tuairiscí ina dhiaidh sin alt 682 na leachtaitheoirí
Cinéal cinnidh

2015

%

2014

%

174

41

250

41

Gan faoiseamh a dhámhadh48

33

8

90

15

Faoiseamh páirteach49

14

3

29

5

Faoiseamh ag an am seo50

206

48

234

39

Iomlán

427

100

603

100

Faoiseamh iomlán47

Tá liosta iomlán de na stiúrthóirí, agus na cuideachtaí gaolmhara, ar tugadh faoiseamh iomlán agus faoiseamh ag an tráth
seo dóibh faoi seach le linn 2015 ar fáil ar www.osfc.ie.

47 Dámhadh faoiseamh iomlán i gcásanna ina ceapann an Oifig tuairim, bunaithe ar eolas le fáil (tuairisc(í) an leachtaitheoir san áireamh), go dealraíonn di
gur ghníomhaigh gach stiúrthóir uile na cuideachta dócmhainní go macánta agus go freagrach agus cúrsaí na cuideachta á stiúradh acu.
48 Níor dámhadh faoiseamh nuair ceapann an Oifig tuairim, bunaithe ar eolas a le fáil (tuairisc(í) an leachtaitheoir san áireamh), nach bhfuil go leor fianaise
gur ghníomhaigh aon cheann de stiúrthóirí na cuideachta dócmhainní go macánta agus go freagrach agus cúrsaí na cuideachta á stiúradh acu
49 Dámhadh faoiseamh páirteach in imthosca ina ceapann an Oifig tuairim, bunaithe ar eolas le fáil (tuairisc(í) an leachtaitheoir san áireamh), go dealraíonn di
gur ghníomhaigh roinnt stiúrthóirí na cuideachta dócmhainní ach nach leo ar fad go macánta agus go freagrach agus cúrsaí na cuideachta á stiúradh acu.
50 Dámhadh ‘Faoiseamh ag an am seo’ i gcásanna ina raibh an Oifig sásta gur theastaigh tuilleadh ama ón leachtaitheoir chun a imscrúdú ar chúis le
forléasadh na cuideachta a dul chun cinn / críochnú. Ar an dul céanna, ó am go ham, síleann an Oifig go bhfuil gá cinneadh cinntitheach a chur ar athlá
mar gheall ar castacht cúrsaí cuideachtaí áirithe agus an riachtanas gaolmhar rannpháirtíocht forlíontach leis an leachtaitheoir bainteach. Agus ‘Faoiseamh
ag an am seo’ dámhaithe, tá ceangal ar a leachtaoiteoir tuairisc nua a thabhairt isteach.
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Gealltanais maidir le Srianadh agus Dícháiliú
Faoi mar atá sonraithe níos luaithe sa Chaibidil seo, i ndiaidh thosach feidhme an Achta seo an 1 Meitheamh, 2015, thug
an Oifig nós imeachta úr isteach lenar féidir cuireadh a thabhairt do na stiúrthóirí sin, maidir lena bhfuil cinneadh déanta
ina leith nár cheart faoiseamh a thabhairt don leachtaitheoir ón oibleagáid iarratas a dhéanamh leis an Ard-Chúirt dá
Srianadh, chun Gealltanas um Shrianadh (nó Dícháiliú, más infheidhme) a chur isteach go deonach. Leagtar amach líon na
dtairiscintí um Ghealltanais a eisíodh le linn na bliana atá faoi athbhreithniú sa Tábla thíos, mar aon le sonraí maidir le líon
na dtairiscintí um Ghealltanais a glacadh agus a diúltaíodh.
Tábla 16 Tairiscintí gealltanais eisithe, ar glacadh leo agus diúltaithe
Srian

Dícháiliú

Cásanna

Stiúrthóirí

Cásanna

Stiúrthóirí

Líon na gcásanna i dteideal tairiscintí Ghealltanais a
eisiúint

26

49

0

0

Líon na gcásanna ina eisíodh go hiarbhír tairiscintí

22

39

0

0

Líon na gcásanna inar glacadh le tairiscintí, i.e., tugadh
Gealltanas nó níos mó

13

22

n/a

n/a

Líon na gcásanna nár glacadh le tairscintí

4

7

n/a

n/a

Líon na gcásanna ina raibh tairiscintí fós á mheas ag
deireadh na bliana

5

10

n/a

n/a

22

39

0

0

Iomlán

Toradh iarratais na leachtaitheoirí leis an gCúirt
Faoi mar a léiríodh níos luaithe sa Chaibidil seo, sa chás nár thug an Oifig faoiseamh agus sa chás nár glacadh cuiridh chun
Gealltanais a chur isteach, ceanglaítear ar leachtaitheoirí iarratas a dhéanamh ar an Ard-Chúirt chun an/na stiúrthóir(í)
cuideachta ábhartha a shrianadh. I gcásanna áirithe, roghnóidh leachtaitheoirí, mar thoradh ar a n-imscrúduithe féin,
féachaint le stiúrthóir a dhícháiliú seachas iad a shrianadh. Tá sonraí leagtha amach sa Tábla thíos ar thoradh iarratais na
leachtaitheoirí leis an gCúirt arna seachadadh ag an Ard-Chúirt le linn na bliana.
Tábla 17 Torthaí iarratais na leachtaitheoirí chuig an gCúirt – 2015
Cásanna

Stiúrthóirí

Dearbhaithe um shrianadh deonta

83

150

Orduithe dícáiliú deonta

10

14

Gan Orduithe nó Dearbhaithe deonta

14

34

10751

198

Iomlán

34

51 Ní comhionann uimhir iomlán le suim na lín thuas mar gheall ar an bhfíric go rinneadh srianadh agus dícháiliú araon ar 5 stiúrthóir.
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De bhun Gealltanas nó Orduithe Cúirte, rinneadh 172 stiúrthóir san iomlán a shrianadh agus rinneadh 14 stiúrthóir a
dhícháiliú. Tá tuilleadh anailíse ar na hOrduithe a rinne an Chúirt de bhun iarratais agus Ghealltanais na leachtaitheoirí
curtha ar fáil in Aguisíní 3 go 5 den Tuarascáil seo.

Fíricí agus cúinsí arna mbreithniú ag an Ard-Chúirt agus Orduithe um Dhícháiliú á ndéanamh
Tá samplaí leagtha amach thíos, chun críocha léiritheacha, de na cineálacha ceisteanna a bhreithnigh an Ard-Chúirt agus
na hOrduithe um Dhícháiliú á ndéanamh aici in Aguisín 4 a ghabhann leis an Tuarascáil seo. Rinneadh na hOrduithe sin de
bhun iarratas ar dhícháiliú arna ndéanamh ag na leachtaitheoirí ceaptha i ndiaidh a dtuarascálacha alt 682 faoi seach a chur
isteach chuig OSFC:
• rinne stiúrthóirí cuideachta lastais a ndliteanais chánach a fhodheimhniú ar feadh tréimhse cúig bliana, rud a raibh
fiacha neamhíoctha €341,000 leis na Coimisinéirí Ioncaim mar thoradh air. Bhí imní ar an leachtaitheoir maidir le
taifid chuntasaíochta chuí a choinneáil, faisnéis mhícheart a chur ar fáil d’iniúchóirí na cuideachta, mainneachtain
Ráiteas cuí um Ghnóthaí a ullmhú, aistriú na sócmhainní agus fianaise ar ghníomhaíocht athchuideachta;
• bhí stiúrthóirí cuideachta infheistíochta ag oibriú scéim Ponzi tríd an gcuideachta, ar a bhfuil imscrúdú á dhéanamh
ag BGIC, an Biúró um Shócmhainní Coiriúla (“BSC”) agus Údarás Seirbhísí Airgeadais na Ríochta Aontaithe. Gearradh
príosúnacht 18 mí ar dhuine de na stiúrthóirí i dTuaisceart Éireann toisc gur theip air cloí le hOrduithe na Cúirte inar
tugadh treoir dó sonraí shócmhainní na cuideachta a nochtadh ach a raibh an dlínse fágtha aige faoin am sin. Cuireadh
iarmhéideanna suntasacha i gcuntais bhainc faoi cheannas an leachtaitheora ceaptha nó chalc na Cúirteanna iad ar
iarratas ó BSC. Tá an leachtaitheoir ag leanúint lena imscrúduithe agus tá sé ag féachaint lena cinntiú go ndéanfar
sócmhainní uile na cuideachta a aithint agus a shlánú;
• chuir na Coimisinéirí Ioncaim achainí faoi bhráid na hArd-Chúirte maidir le foirceannadh cuideachta a raibh líon hallaí
aclaíochta á oibriú aici faoi cheadúnas. Bhí an achainí seo ina freagairt ar dhliteanais chánach charntha mheasta
sa bhreis ar €56,000. Ní raibh rannpháirtíocht nó comhoibriú ar bith ann ag an stiúrthóir ná an leachtaitheoir, nár
cuireadh leabhair nó taifid na cuideachta ar fáil dóibh. Theip ar na stiúrthóirí chomh maith cloí le hOrduithe na hArdChúirte chun faisnéis airgeadais a chur ar fáil;
• chuir na Coimisinéirí Ioncaim achainí faoi bhráid na hArd-Chúirte maidir le foirceannadh cuideachta de bhun éileamh
ar chánacha agus ús neamhíoctha de thart ar €140,000. Bhí an chuideachta, ar theip uirthi cánacha ar bith a íoc
ina dá bhliain dheireanacha trádála, ag trádáil i mótarfheithiclí ardluacha chomh maith le seirbhís páirceála agus
sciomartha a oibriú. Theip ar an gcuideachta taifid chuntasaíochta chuí a choinneáil, bhí teist lag aige maidir le
tuairisceáin a chomhdú leis an CRO, theip uirthi comhoibriú leis an leachtaitheoir agus theip uirthi cloí le hOrduithe
na hArd-Chúirte chun faisnéis airgeadais a chur ar fáil. Níor lóisteáladh fáltais shuntasacha cuideachta (thart ar
€375,000) i gcuntas bainc na cuideachta i ndiaidh go ndearnadh Ordú Astaithe ó na Coimisinéirí Ioncaim i gcoinne an
chuntais ach, ina áit sin, rinneadh iad a atreorú chuig cuntais bhainc eile faoi rialú an stiúrthóra dícháilithe;
• bhí stiúrthóirí cuideachta a bhí bainteach in iompar lastais páirteach i bhfodheimhniú agus gann-íocaíocht chórasach
agus d’aon turas CBL52 ar feadh tréimhse sé bliana ar a laghad, rud a raibh fiacha neamhdheimhnithe sa bhreis ar
€277,000 leis na Coimisinéirí Ioncaim mar thoradh air. Lean na stiúrthóirí ag trádáil agus iad dócmhainneach le linn
na sé bliana sin agus d’oibrigh siad ar feadh 12 mhí gan ceadúnas tarlú bóthair;
• bhí stiúrthóirí cuideachta a bhí bainteach i dteach tábhairne a oibriú páirteach i bhfodheimhniú agus gann-íocaíocht
chórasach agus d’aon turas CBL ar feadh tréimhse cúig bliana ar a laghad, rud a raibh fiacha neamhdheimnithe sa
bhreis ar €248,000 leis na Coimisinéirí Ioncaim mar thoradh air. Lean na stiúrthóirí ag trádáil agus iad dócmhainneach
le linn na gcúig bliana sin. Bhí buarthaí ag an leachtaitheoir faoi thaifid chuntasaíochta chuí a choinneáil agus faoi
fhianaise ar ghníomhaíocht athchuideachta (trí thaifid fosaithe a aistriú go cuideachta úr);
• bhí cuideachta a bhí bainteach le spás fógraíochta a dhíol in irisleabhair scoile agus féilirí páirteach i bhfodheimhniú
suntasach CBL. Cinneadh go raibh an fodheimhniú seo de luach thart ar €165,000 go €270,000, ag brath ar na figiúirí
arna soláthar ag na stiúrthóirí agus ag sonraisc díolachán faoi seach. Ina theannta sin, níor ullmhaíodh ráitis airgeadais
ar bith ó dháta an chorpraithe go dtí an dáta ar a ndeachaigh an chuideachta faoi leachtú;
• rinne Roinn Dlí SAM imscrúdú ar dhá chuideachta a bhí ina gcuid den struchtúr corparáideach ar láithreán cluichíochta
ar líne maidir le cúisimh sciúradh airgid. Mar thoradh air sin shínigh stiúrthóir bunaithe i SAM (an POF chomh maith)
comhaontú socraíochta ar dídhílsíodh na cuideachtaí lena mbaineann faoina théarmaí dá sócmhainní go léir - arbh
ionann é sin agus sa bhreis ar €4 milliún. Fágadh creidiúnaithe tríú páirtithe na cuideachtaí, a raibh thart ar €2
mhilliún go €3 mhilliún le fáil acu gan dóigh ar bith leis na suimeanna airgid a bhí ag dul dóibh a fháil ar ais;
• theip ar chuideachta a bhí bainteach i bhfoilsiú nuachtán réigiúnach saor in aisce taifid chuntasaíochta chuí a
choinneáil. Rinneadh aistarraingtí airgid thirim darbh luach thart ar €538,000 ó chuntas bainc na cuideachta thar
thréimhse dhá bhliain go leath agus ní taifead ar bith ann inar míníodh cad é ar úsáideadh na haistarraingtí sin lena
n-aghaidh. Lena chois sin, bhí fodheimhniú CBL thart ar €50,000 mar thoradh ar tuairisceáin mhícheart CBL. An
52 Cáin Bhreisluacha
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tráth a ndeachaigh an chuideachta faoi leachtú, bhí €254,000 i CBL agus €32,000 eile i ÍMAT/ÁSPC ag dul do na
Coimisinéirí Ioncaim. Bhí na stiúrthóirí bainteach roimhe sin i gcuideachta a bhí ag oibriú san earnáil chéanna agus ón
seoladh céanna agus rinneadh aistrithe thart ar €31,000 ó chuntas bainc na cuideachta chuig duine de na stiúrthóirí
an trí mhí sula ndeachaigh sí faoi leachtú.

Aschuir shibhialta ó phróiseas alt 682
Ar chúiseanna éagsúla, lena n-áirítear neamhleorgacht saineolas cuntasaíochta inti, níor fheidhmíodh cumhacht shibhialta na
hOifige maidir le scrúdú a dhéanamh ar leabhair agus ar thaifid an leachtaitheora le linn na bliana atá faoi athbhreithniú.

Aschuir choiriúla ó phróiseas alt 682
Ó am go chéile sainaithnítear ceisteanna in athbhreithniú na hOifige ar thuairiscí alt 682 leachtaitheoirí a meastar gur gá
gníomh a dhéanamh ina leith sa mhullach ar chinneadh a dhéanamh maidir le cibé ar cheart nó nár cheart faoiseamh a
thabhairt. Áirítear ar na gníomhartha sin de ghnáth:
• tarchuir inmheánacha maidir le cúrsaí a meastar gur gá tuilleadh imscrúdaithe agus/nó gníomhaíocht
forfheidhmiúcháin a dhéanamh ina leith; agus
• tarchuir a dhéanamh chuig comhlachtaí rialála eile.
Linn na bliana atá faoi athbhreithniú, lean an Oifig le dul i ngleic le mainneachtain, ar thaobh líon beag leachtaitheoirí, cloí
lena n-oibleagáidí tuairiscithe ar bhonn tráthúil. Ag tús na bliana, bhí dhá ionchúiseamh ar bun maidir leis sin agus ba é an
toradh orthu sin:
• cuireadh an Acht um Promhadh Ciontóirí 1907 i bhfeidhm ar chionta leachtaitheora amháin, ar phléadáil ciontachta,
agus gearradh fíneáil €1,000 air (mar gheall ar mhainneachtain trí thuairiscí alt 682 ar leith a sheachadadh in am).
Tugadh ordú dó chomh maith costais an ionchúisimh a íoc, agus ba ionann suim na gcostas sin arna dtomhas ag an
gCúirt agus €1,250;
• sa dara cás, ar phléadáil ciontachta, d’aontaigh leachtaitheoir go n-íocfadh sé suim €1,000, arna tomhas ag an gCúirt,
le carthanas ainmnithe (mar gheall ar mhainneachtain an leachtaitheora dhá Thuairisc alt 682 ar leith a sheachadadh).
Tugadh ordú don leachtaitheoir chomh maith costais an ionchúisimh a íoc, agus ba ionann suim na gcostas sin arna
tomhas ag an gCúirt agus €1,250. Ar an sásamh gur urscaoileadh an dá shuim scriosadh na himeachtaí amach.

ASCHUIR NA HOIBRE FORFHEIDHMITHE
Tá roinnt cineálacha éagsúla d’obair forfheidhmithe na hOifige ann, lena n-áirítear;
• oibriú le stiúrthóirí cuideachta agus páirtithe leasmhara eile d’fhonn ceartú/feabhsú deonach a fháil déanta ar
chásanna um neamhchomhlíonadh;
• cumhachtaí sibhialta an Stiúrthóra a fheidhmiú chun comhlíonadh a chinntiú;
• comharthaí maidir le sáruithe féideartha ar fhorálacha rialála seachas na cinn a bhaineann leis an dlí cuideachtaí a
atreorú chuig rialtóirí ábhartha eile (agus tahchur cúrsaí ábhartha chuig comhlachtaí gairmiúla a chuimsiú chomh maith);
• feabhsúcháin shibhialta a lorg san Ard-Chúirt, amhail, mar shampla, iarratas a dhéanamh leis an Ard-Chúirt ar
dhícháiliú stiúrthóirí cuideachta ar na cúiseanna a sonraítear;
• imeachtaí coiriúla achoimre a thabhairt os comhair na Cúirte Dúiche; agus
• sa chás, agus imscrúdú mionsonraithe a bheith déanta agus tugtha chun críche ar bhonn sin go léirítear leis na
comharthaí coiriúlachta amhrasta go bhféadfadh gá a bheith le triail ar díotáil, ag tarchur comhad chuig SIP le
breithniú a dhéanamh cibé an bhfuil gá le hionchúiseamh coiriúil os comhair na Cúirte Cuarda a chur i leith na gcúrsaí
iontu nó nach bhfuil.
Tá sonraí tugtha maidir leis na príomhionchuir a bhaineann le gníomhaíochtaí forfheidhmithe na hOifige thíos.

RÉITEACH/LEASÚCHÁN DEONACH A BHAINT AMACH
I 89 cás (2014: 115) sa chás gur tuairiscíodh sáruithe amhrasta iasachtaí stiúrthóirí, nó gur tháinig siad chun feasa ar dhóigh
ar bith eile, rinneadh ceartúcháin (lena n-áirítear aisíocaíocht/laghdú iasachtaí) darbh luach €21 (2014: €66) mar thoradh
ar ghníomhaíochtaí na hOifige. Áirítear ar ghníomhaíochtaí a rinne an Oifig chun an cuspóir um cheartú a fháil ar bhonn
deonach a bhaint amach cruinnithe a thionól le stiúrthóirí cuideachtaí as seacht (2014: 8) gcuideachta ar leith.
Ar an iomlán, eisíodh rabhaidh chuig 73 cuideachta san iomlán. Áirítear ar na rabhaidh a eisíodh na cinn chuig stiúrthóirí na
13 chuideachta maidir le cúrsaí a bhain le taifid chuntasaíochta chuí a choinneáil.
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COMHLÍONADH A BHAINT AMACH TRÍ CHUMHACHTAÍ SIBHIALTA AN
STIÚRTHÓRA
Baineadh úsáid rathúil as roinnt forálacha reachtacha éagsúla le linn 2015 d’fhonn comhlíonadh an dlí cuideachtaí a bhaint
amach. Áiríodh orthu sin:
• 18 n-éileamh a eisíodh faoi alt 133 den Acht inar éilíodh ráiteas faoi mhionn maidir le stádas dócmhainneachta
stiúrthóir cuideachta nó rúnaí cuideachta sa chás go raibh fianaise ann inar tugadh le tuiscint go bhféadfadh sé go raibh
an duine aonair ina fhéimheach neamh-urscaoilte;
• 2 ordú faoi alt 175(5) den Acht inar ceanglaíodh go dtionólfaí Cruinnithe Ginearálta Bliantúla (“CGB”) cuideachtaí
(2014: 2). Eisíodh na horduithe sin i ndiaidh breathnú ar ghearáin a fuarthas ó bhaill na gcuideachtaí lenar bhain;
• 2 ordú (2014: 2) faoi alt 655(5) den Acht inar ceanglaíodh go dtáirgfí miontuairiscí CGBanna na gcuideachtaí chomh
maith le cruinnithe na stiúrthóirí/Choistí na stiúrthóirí. Mar an gcéanna, eisíodh na horduithe sin i ndiaidh breathnú ar
ghearáin a fuarthas;
• 128 ordú (2014: 277), de bhun alt 797(1) den Acht, inar ceanglaíodh ar leachtaitheoirí cloí lena n-oibleagáidí tuairiscithe
faoi alt 682;
• 4 éileamh (2014: 4) faoi alt 778 den Acht, inar ceanglaíodh go gcuirfí doiciméid na gcuideachtaí ar fáil.

TARCHUIR A DHÉANAMH CHUIG COMHLACHTAÍ GAIRMIÚLA AGUS
RIALÁLA EILE.
Cé go bhfuil oibleagáid ar an Oifig an fhaisnéis a fhaigheann sí a choinneáil faoi rún, tá foráil reachtúil53 ann maidir le
nochtadh faisnéise chuig tríú páirtithe áirithe (lena n-áirítear comhlachtaí rialála eile agus comhlachtaí gairmiúla eile) ar an
gcoinníoll go gcomhlíonfar critéir fhorordaithe áirithe.
De bhun na forála thuas, rinneadh seacht tarchuir (2014: 7) chuig CCAanna le linn na bliana. Ag féachaint dá sainchúram
reachtúil i leith na CCAanna, déantar na tarchuir sin a chóipeáil chuig an ÚMICÉ i gcónaí.
Áirítear ar na gnáthchineálacha ceisteanna a atreoraítear chuig CCAnna:
• cásanna amhrasta maidir le baill a airbheartaíonn go ndéanann siad iniúchtaí nach bhfuil údaraithe ag a gcomhlachtaí
gairmiúla chun é sin a dhéanamh nó nuair atá cosc orthu ó sin a dhéanamh de bhua an dlí nó oibleagáidí gairmiúla;
• neamhthuairisciú, nó tuairisciú moillithe, maidir le cionta indíotáilte amhrasta;
• cúrsaí a bhaineann le cineál na dtuairimí iniúchóireachta a soláthraíodh maidir le cuideachtaí faoi theorainn ráthaíochta;
• mainneachtain freagairt a thabhairt ar fhiosruithe arna n-ardú ag an Oifig i ndiaidh di tuairiscí um chionta indíotáilte a
fháil.
Le cois an mhéid thuas, déanann an Oifig tarchuir chuig comhlachtaí rialála eile de réir mar a mheastar riachtanach nó cuí é.

FORFHEIDHMIÚ SIBHIALTA
Cuideachtaí dócmhainneacha díscaoilte
Faoi mar a léiríodh sa Chaibidil seo, i gcás cuideachtaí a bhí dócmhainneach an tráth ar baineadh den Chlár iad, is é beartas na
hOifige breathnú ar fhéachaint le stiúrthóirí cuideachtaí dá leithéid a dhícháiliú i gcásanna cuí.
Baintear cúpla míle cuideachta a den Chlár i mbliain ar leith ar bith. Ní bheadh ach cuid díobh dócmhainneach, áfach (i.e.,
gan a bheith ábalta a bhfiacha a íoc de réir mar atá siad dlite). Ní bheadh a lán eile díobh i mbun trádála nó d’íocfadh siad
na dliteanais uile amuigh sula mbainfeadh den chlár iad. I gcoinne an chúlra seo, tá an Oifig ag féachaint le cuideachtaí a
shainaithint sa chás go bhfuil fianaise ann go raibh fiacha neamhíoctha ábhartha ann ar an dáta ar baineadh den chlár iad.
Le linn 2014, dhiúltaigh an Chúirt Orduithe um Dhícháiliú a dhéanamh in dhá chás a thug an Oifig os a comhair. Bhí
Breithiúnas na hArd-Chúirte sna cásanna thuasluaite ina ábhar imní don Oifig toisc gur imigh an Chúirt ón treoir a bhí leagtha
síos roimhe sin ag an Ard-Chúirt in “Re Clawhammer Ltd” [2005] 1 I.R.503 (“Breithiúnas Clawhammer”) i dtaca leis na fachtóirí
is ceart don Chúirt a chur san áireamh agus a rogha á feidhmiú cibé acu Ordú a dhéanamh nó gan Ordú a dhéanamh Agus é á
dhiúltú aici na hOrduithe um Dhícháiliú a lorgaíodh sa dhá chás lena mbaineann a dhéanamh, chuir an Ard-Chúirt san áireamh
fachtóirí amhail scála an fhiontair, cáilíochtaí na stiúrthóirí, an comhthéacs ina ndearnadh na cionta (lena n-áirítear an cor
chun donais eacnamaíoch) agus iompraíocht na stiúrthóirí san am a chuaigh thart.

53 Alt 956 d Acht na gCuideachtaí 2014
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I ndiaidh breathnú ar na Breithiúnais thuas, rinne an Oifig an cinneadh:
• cinntí na hArd-Chúirte a achomharc; agus
• déanamh iarratas ar bith leis na Ard-Chúirt a chur siar i bhformhór na gcásanna, ag feitheamh thorthaí na n-achomharc
sin.
De bharr na gné is déanaí den straitéis thuasluaite tharla laghdú suntasach in iarratais dá leithéid le linn na bliana atá faoi
athbhreithniú. Cé gur aistarraingíodh ceann de na hachomhairc thuasluaite, éisteadh an t-achomharc sa chás eile i nDeireadh
Fómhair 2015. Sheachaid an Chúirt Achomhairc a Breithiúnas ina dhiaidh sin in Eanáir 2016 (“An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú
Corparáideach V Walsh & Ors” [2016] IECA 2).
Ina Breithiúnas, chuir an Chúirt Achomhairc cinneadh na hArd-Chúirte ar ceal maidir le diúltú na hOrduithe um Dhícháiliú a
dhéanamh i gcoinne na stiúrthóirí agus chuaigh sí ar aghaidh le Dearbhuithe um Shrianadh a dhéanamh ag cur san áireamh
cúinsí faoi leith an cháis.
Anois agus na prionsabail a bhí leagtha síos roimhe seo i mBreithiúnas Clawhammer dearbhaithe ag an gCúirt Achomhairc, tá
sé beartaithe ag an Oifig tosú arís ag féachaint le cásanna a shainaithint inar lig stiúrthóirí cuideachta do chuideachta a bheith
bainte den Chlár agus dliteanais shuntasacha acu agus chun breathnú ar iarratais leis an gCúirt ar dhícháiliú na stiúrthóirí
lena mbaineann (nó Gealltanais um Dhícháiliú a thairiscint, nuair is cuí). Ina theannta sin, is cosúil go bhfuil na prionsabail atá
athdheimhnithe ag an gCúirt Achomhairc ina dtreoir thábhachtach maidir le breithniú amach anseo ar iarratais ar shrianadh
agus, dá réir sin, cuirfidh an Breithiúnas seo bonn eolais faoi bhreithniú na hOifige um Thuairiscí alt 682 leachtaitheoirí.
Ag cur san áireamh an tábhacht a bhaineann le Breithiúnas na Cúirte Achomhairc d’obair OSFC, tá achoimre ar
phríomhghnéithe an Bhreithiúnais sin leagtha amach thíos.

An Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú Corparáideach V Walsh & Ors - achoimre ar phríomhghnéithe
Bhreithiúnas na Cúirte Achomhairc
Is é Breithiúnas is tábhachtaí na hArd-Chúirte maidir le brí agus cur i bhfeidhm alt 160(2)(h) d’Acht na gCuideachtaí 199054
Breithiúnas Clawhammer, ar cloíonn leis i mórán cásanna agus rinneadh 114 Ordú um Dhícháiliú agus 9 nDearbhú um
Shrianadh faoi seach mar thoradh air thar na blianta i gcoinne stiúrthóirí cuideachta mar gheall ar mhainneachtain Tuairisceáin
Bhliantúla a chomhdú, rud a bhí ina chúis leis na cuideachtaí dócmhainneacha a bhaint den chlár.
Glacann i mBreithiúnas Clawhammer, inter alia, go:
[absent] “any exculpatory evidence to the Court either as to [the directors’] involvement in the company, the circumstances
leading up to the striking off of the company or the outstanding liabilities of the company, an order of disqualification is
probably, in general, justified. In any application where the respondent directors appear and offer evidence to the Court it
will be appropriate to take that evidence into account in determining whether or not to make a disqualification order or a
declaration of restriction.
Where the respondent directors adduce evidence of the likely quantum of the undischarged liabilities of the company or
their role in relation to the company or other circumstances leading to the striking off of the company, it will be appropriate
for the Court to take such facts into account in determining any period of disqualification. Similarly, it will be appropriate
for the Court to take into account any impact on the respondent directors of the making of a disqualification order in the
context of any evidence offered of future proposals to earn a livelihood.”
Agus breithniú déanta aici ar na hargóintí a cuireadh ar aghaidh maidir leis an achomharc, dhiúltaigh an Chúirt Achomhairc
an cur chuige a bhí glactha ag an Ard-Chúirt d’aon ghuth sa chás le déanaí agus d’athdhearbhaigh sí an cur chuige a glacadh
i mBreithiúnas Clawhammer. Trí achomharc OSFC a cheadú agus Breithiúnas na hArd-Chúirte a chur ar ceal, sheas an Chúirt
Achomhairc:
• nár athraigh “maelstrom airgeadais” cuspóir alt 16055, arb é sin rialachas corparáideach cuí a chur chun cinn. Ná níor
athraigh sé na hoibleagáidí ar stiúrthóirí i gcúinsí inar éirigh cuideachtaí faoina rialú dócmhainneach. I gcúinse mar
sin, ba cheart dóibh na bearta is gá a dhéanamh d’fhoirceannadh na cuideachta. Ní féidir leo, mar mhalairt air sin,
mainneachtain a dhéanamh a n-oibleagáidí a chomhlíonadh trí gan tuairisceáin bhliantúla a dhéanamh agus fanacht
leis an gcuideachta a bheith bainte den Chlár. Ní sholáthraíonn dálaí deacra trádála nó brúnna airgeadais cineál
maithiúnais ó na dualgais reachtúla a dhéanann daoine nuair a chinneann siad a bheith ina stiúrthóirí cuideachta;
• ní fachtóirí iad “scála an fhiontair agus cáilíocht na stiúrthóirí” agus an “comhthéacs inar tharla cion an stiúrthóra” a
mbreithneofaí orthu mar a bheith ábhartha d’fheidhmiú rogha na Cúirte agus é á chinneadh aici cibé acu Ordú um
Dhícháiliú a dhéanamh nó gan é a dhéanamh. Is é éirim na forála reachtúla a chinntiú go gcloíonn stiúrthóirí uile
cuideachtaí lena n-oibleagáidí agus beag beann ar cibé stiúrthóirí cuideachtaí teaghlaigh nó stiúrthóirí cuideachtaí le
luachan poiblí iad;
• ní dhéanann cáilíochtaí na stiúrthóirí nó na dúshláin eacnamaíocha a d’fhéadfadh a bheith le sárú ag na stiúrthóirí
difear d’oibleagáidí na stiúrthóirí gníomhú go freagrach i dtaca le cuideachta dhócmhainneach;
54 Ar cuireadh Alt 842(h) d Acht na gCuideachtaí 2014 ina ionad ina dhiaidh sin
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• ní rud é go gcaithfear iompraíocht na stiúrthóirí san am a chuaigh thart a chur san áireamh in iarratais den sórt seo
(agus í tagtha ar an tuairim seo, shonraigh an Chúirt gur cásanna iompair iad na héagóracha uile a sainaithníodh in alt
16056 a dteastaíonn dícháiliú ina leith agus thug sí a barúil go bhfuil an baol ann go mbeifí mífhoighneach le rún an
reachtóra dá gcuirfí oibleagáid ar OSFC fianaise a thabhairt os comhair na Cúirte ar iompraíocht na stiúrthóirí san am a
chuaigh thart ar fad a chur ar fáil); agus
• bheadh sé i gcodarsnacht le nóisean iomlán rialacháin chorparáidigh chuí dá ndéanfaí stiúrthóirí éighníomhacha a
chúiteamh ón dliteanas nó a fhaoiseamh ón dícháiliú nó ón srianadh ar bhonn chineál éighníomhach a róil, ag sonrú go
raibh líon cásanna ann ina soiléiríodh é sin roimhe. Ceanglaítear ar gach stiúrthóir, stiúrthóirí éighníomhacha nó eile, na
bearta réasúnta uile a dhéanamh chun Tuairisceáin Bhliantúla a chomhdú agus níl gá ar bith ann dícháiliú nó srianadh
stiúrthóirí éighníomhacha a theorannú go dtí ceann ina bhfuil “fíor-mhilleán morálta” ar a dtaobhsan.

Imeachtaí forfheidhmiúcháin sibhialta eile
Banc Náisiúnta na hÉireann Teoranta (BNÉ)/Seirbhísí Airgeadais Bhanc Náisiúnta na hÉireann
Teornata (SABNÉ)
Faoi mar a léiríodh i dTuarascálacha Bliantúla roimhe seo, bhí an Oifig páirteach i sraith cásanna sibhialta idirghaolmhara,
ar tháinig siad ar fad ó Thuarascáil na gCigirí (ceaptha faoi, mar a bhí sé an t-am sin, alt 8 d’Acht na gCuideachtaí 1990)
chun imscrúdú a dhéanamh ar ghnóthaí an BNÉ agus SABNÉ57.
I mí Iúil 2005, thionscain an Oifig imeachtaí um Dhícháiliú i gcoinne 9 nduine a bhí ina stiúrthóirí agus/nó oifigigh
de chuid an BNÉ agus/nó an SABNÉ roimhe sin. Ag tús na bliana 2015 ba é an staid go raibh ocht gcinn de na
cásanna tugtha chun críche go hiomlán agus bhíothas ag feitheamh ar dháta éisteachta na Cúirte Uachtaraí maidir le
hachomharc58 amháin ó chinneadh níos luaithe de chuid na hArd-Chúirte
Le Linn na bliana atá faoi athbhreithniú, tháinig an t-achomharc eile os comhair na Cúirte Uachtaraí. Trí thoiliú, rinne an
Chúirt Uachtarach inar diúscraíodh Ordú ón Ard-Chúirt (lenar fhorchuireadh dícháiliú ar feadh tréimhse naoi mbliana)
agus, in aonad é sin, rinne sí Ordú lenar dícháilíodh an Freagróir ar feadh tréimhse ceithre bliana go leith ag tosú an 7
Meitheamh, 2011, mar aon le hOrdú ina dtugadh ordú don Fhreagróir cion a íoc i leith chostais OSFC.

Iarratais ar fhaoiseamh faoi Alt 152 d’Acht na gCuideachtaí 1990
Rinneadh foráil in Alt 152 d’Acht na gCuideachtaí 199059, inter alia go:
• féadfaidh duine atá faoi réir Dearbhú um Shrianadh, laistigh de bhliain amháin den Dhearbhú á dhéanamh ag an
gCúirt, iarratas a dhéanamh leis an gCúirt ar fhaoiseamh, go hiomlán nó i bpáirt, ón Srianadh agus féadfaidh an
Chúirt, má cheapann sí cóir agus cothrom amhlaidh a dhéanamh, an faoiseamh sin a thabhairt ar cibé téarmaí agus
coinníollacha is cuí léi; agus
• ar fhógra a fháil maidir leis an rún iarratas dá leithéid ar fhaoiseamh a dhéanamh, cuirfidh an leachtaitheoir in iúl
láithreach do chreidiúnaithe agus ranníocóirí sin na cuideachta gur cuireadh in iúl dó/di nó gur tháinig sé chun a
fheasa/a feasa go bhfuair sé/sí fógra dá leithéid.
I ndeireadh 2014, tháinig sé chun feasa na hOifige go raibh sé beartaithe iarratas ar fhaoiseamh a dhéanamh faoi alt 152.
Bhí an Oifig i gcomhairle le haturnaetha na nIarratasóirí agus thug sí comhairle dóibh maidir leis an bhfaisnéis is ceart,
dar leis an Oifig, a thabhairt ar aird na Cúirte. I mí na Bealtaine 2015, aistarraingíodh an t-iarratas.

FORFHEIDHMIÚ COIRIÚIL
Forbhreathnú
Le linn na bliana atá faoi athbhreithniú lean an Oifig lena cinneadh straitéiseach a chur chun feidhme (faoi mar atá
mionsonraithe i dTuarascálacha roimhe seo) cion níos mó dá hacmhainní imscrúdaitheacha foriomlána a leithdháileadh i
dtreo cásanna ina léirítear comharthaí níos tromchúisí d’éagóir.
Tá dhá iarmhairt ag baint leis an aistriú straitéiseach seo, viz:

56 Ar cuireadh Alt 842 d Acht na gCuideachtaí 2014 ina ionad ina dhiaidh sin
57 Cheap an Ard-Chúirt na Cigirí i mí an Mhárta 1998 agus rinne siad a n-imscrúduithe thar thréimhse beagáinín níos faide ná 6 bliana. Foilsíodh a dTuarascáil
le hOrdú ón Ard-Chúirt a rinneadh i mí Iúil 2004.
58 Bhain ceann de na hachomhairc le ceann a rinne an Oifig i gcoinne chinneadh na hArd-Chúirte ag diúltú achrann na hOifige gur cheart na freagróirí
ábhartha a dhícháiliú. Rinne freagróirí trí cinn de na hachomhairc sin i gcoinne chinntí na hArd-Chúirte ag athdhearbhú achrannaí na hOifige gur cheart na
freagróirí a dhícháiliú.
59 Ar cuireadh Alt 852 d Acht na gCuideachtaí 2014, ina ionad ina dhiaidh sin, le héifeacht ón 1 Meitheamh, 2015
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• laghdú ar líon na gcásanna a tugadh os comhair na Cúirte Dúiche, i.e., imeachtaí achoimre. In 2015 ba ionann líon
iomlán na gcásanna agus trí (2014: 10); agus
• méadú suntasach i líon na gcásanna atá á n-imscrúdú chun iad sin a atreorú chuig SIP le breithniú cibé ar cheart
cúisimh a ordú ar díotáil nó nár cheart. Bhunaigh an Oifig córais faisnéise bainistíochta ina ndéantar gcásanna dá
leithéid a ghabháil agus a mhaoirsiú astu féin agus, ag deireadh na bliana, bhí 18 nduine aonair agus gcuideachta faoi
imscrúdú ag féachaint d’ionchúiseamh féideartha ar díotáil.

Cásanna a tarchuireadh chuig SIP le breithniú cibé ar cheart cúiseamh ar díotáil a dhéanamh nó nár
cheart
Cé gur féidir leis an Stiúrthóir ionchúisimh achoimre a thionscnamh os comhair na Cúirte Dúiche, is faoin SIP amháin atá sé
ionchúiseamh ar díotáil (i.e. os comhair giúiré sa Chúirt Chuarda) a thionscnamh.
Le linn 2015, cuireadh comhad amháin faoi bhráid SIP. I ndiaidh breithniú ar an gcomhad sin, thug SIP le fios gur cheart, i
bprionsabal, ionchúisimh a ordú i gcoinne an duine aonair lenar bhain. Bunaithe ar an gcinneadh sin, bhí an Oifig, ag deireadh
na bliana, i mbun ionchúisimh chóiriúla a dhréachtú lena mbreithniú ag SIP.

Imscrúduithe coiriúla eile
Faoi mar a luadh thuas, bhí an Oifig bainteach le líon eile imscrúduithe coiriúla le linn 2015 ag féachaint le comhaid a
chur ar aghaidh chuig SIP. Ag deireadh na bliana, bhí líon de na cásanna sin beagnach réidh lena gcur faoi bhráid SIP lena
mbreithniú.

An Iar-Banc-Chorparáid Angla–Éireannach (“Anglo”)
Tugadh sonraí i dTuarascálacha Bliantúla roimhe seo ar chineál ginearálta na gceisteanna a ndearna an Oifig imscrúdú orthu
thar roinnt blianta agus an méid ar cuireadh na comhaid a bhí mar thoradh orthu sin faoi bhráid SIP.
Ag tús na bliana 2015 ba é an staid gur ordaigh an SIP:
• Gur cheart an tUasal Sean FitzPatrick, a thriail ar díotáil i dtaca le sáruithe líomhnaithe ar fhorálacha alt 197 d’Acht na
gCuideachtaí 1990 (“Acht 1990”); agus
• Gur cheart an tUasal William McAteer agus an tUasal Patrick Whelan, a thriail ar díotáil i dtaca le sáruithe líomhnaithe
ar alt 297 d’Acht na gCuideachtaí 1963.
Maidir leis an gcéad cheann de na ceisteanna sin, cuireadh tús le triail an Uasail Fitzpatrick an 14 Aibreán, 2015. Tugadh
giúiré isteach faoi mhionn, ar tugadh an tUasal Fitzpatrick os a chomhair os comhair na Cúirte maidir le 21 sárú líomhnaithe
ar alt 197 agus 6 shárú líomhnaithe ar alt 242 agus 1990 den Acht. I ndiaidh argóint shuntasach dlí, in easnamh an ghiúiré,
sheachaid Breitheamh na trialach rialú ar raon ceisteanna an 2 Meitheamh, 2015, d’fhuascail sé an giúiré agus shocraigh
sé dáta do thriail úr i nDeireadh Fómhair, 2015. Ina dhiaidh sin, i mí Lúnasa, 2015, d’ordaigh an Ard-Chúirt (in imeachtaí
Athbhreithnithe Bhreithiúnaigh arna dtabhairt ag an Uasal Fitzpatrick) gur cheart dáta na trialach a chur siar go dtí an 25
Bealtaine, 2016.
Maidir leis an dara ceann de na ceisteanna sin, tá triail an Uasail Patrick Whelan agus an Uasail William McAteer beartaithe le
tosú i gCúirt Chuarda Choiriúil Bhaile Átha Cliath an 16 Eanáir, 2017.
Le linn 2015, d’oibrigh oifigigh OSFC go dlúth le hOifig SIP i dtaca le hionchúisimh ar eiseachadadh an tUasal David Drumm
ina dhiaidh sin dá mbarr ó Stáit Aontaithe Mheiriceá go hÉireann an 13 Márta, 2016. As na 33 ionchúiseamh a ordaíodh, tá
31 ceann díobh bunaithe ar chúrsaí ar ábhar imscrúduithe iad a rinne OSFC. Is féidir na 31 ionchúiseamh thuasluaite lena
mbaineann a achoimriú mar a leanas:
• 1 shárú líomhnaithe ar Rialachán 76(2) & (4) de na Rialacháin Trédhearcachta (Treoir 2004/109/CE) 2007, arna gcur i
bhfeidhm le halt 21 den Acht um Chistí Infheistíochta, Cuideachtaí agus Forálacha Ilghnéitheacha 2006;
• 7 sárú líomhnaithe ar alt 25 den Acht um Cheartas Coiriúil (Cionta Gadaíochta agus Calaoise) 2001;
• 7 sárú líomhnaithe ar alt 243(1) d’Acht na gCuideachtaí 1990 agus alt 240(1)(b) d’Acht na gCuideachtaí 1990, arna
chur isteach le halt 104 den Acht um Fhorfheidhmiú Dlí Cuideachtaí 2001;
• 16 shárú líomhnaithe ar alt 60(1) agus (15) d’Acht na gCuideachtaí 1963, arna leasú le halt 15 d’Acht na gCuideachtaí
(Leasú) 1982 agus alt 240(8) d’Acht na gCuideachtaí 1990, arna chur isteach le halt 104 den Acht um Fhorfheidhmiú
Dlí Cuideachtaí 2001.
Níor socraíodh dáta ar bith fós d’éisteacht thriail an Uasail Drumm maidir leis na hionchúisimh sin.
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Ionchúisimh achoimre
De réir fhorálacha an Achta, is féidir leis an Stiúrthóir ionchúisimh achoimre a thionscnamh os comhair na Cúirte Dúiche.
Le linn na bliana atá faoi athbhreithniú thug agus chúisigh an Oifig imeachtaí achoimre trí huaire (2014: 10), a raibh mar
thoradh orthu:
• 7 gciontú (2014: 19), lenar cuireadh i bhfeidhm Probation of Offenders Act 1907 maidir le trí ionchúiseamh eile i gcás
breise;
• fíneálacha comhiomlána darbh luach €8,500 (2014: €27,500) á ngearradh; agus
• costais á gcúiteamh leis an Oifig darbh luach €2,500 (2014: €4,750).
Tá sonraí tugtha maidir leis na hionchúisimh sin sa Tábla thíos.
Tábla 18

Ionchúisimh achoimre a cinneadh - 2015
An Chúirt Dúiche

An Chúirt Dúiche

Cás

éisteacht, dáta & ionad

Ionchúisimh

ODCE v John
O’Connell

23 Feabhra 2015

3 chion contrártha d’Alt 56(1) agus
(3) den Acht um Fhorfheidhmiú Dlí
Cuideachtaí Acht 2001

Ar phléadáil ciontachta
forchuireadh Alt 1(1) den Acht um
Promhadh Ciontóirí 1907 ar an
gCosantóir i ndáil le gach ceann de
na trí ionchúiseamh agus ordaíodh
don chosantóir suim de €1,000
a íoc le Clann Shíomóin agus a
aontú costais ionchúisimh €1,250
a íoc

2 chion contrártha d’Alt 187(6) agus
(9) d’Acht na gCuideachtaí 1990

Ar phléadáil ciontachta maidir
le trí ionchúiseamh chiontaigh
an Chúirt an cosantóir as dhá
ionchúiseamh de bhun Alt 242(1)
d’Acht na gCuideachtaí 1990
agus d’fhorchuir sí príosúnacht sé
mhí ar gach ceann agus cuireadh
ar fionraí dhá mhí dhéag iad.
Cuireadh an t-ionchúiseamh as
gníomhú mar iniúchóir reachtúil
san áireamh.

Cúirt Dúiche
Chathrach Bhaile Átha
Cliath

ODCE v
Thomas
Colton

22 Aibreán 2015
Cúirt Dúiche
Chathrach Bhaile Átha
Cliath

3 chion contrártha d’Alt 242(1)
d’Acht na gCuideachtaí 1990
3 chion contrátha do Rialachán
21 agus 23 de Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Iniúchtaí
Reachtúla) (Treoir 2006/43/CE) 2010
Ionstraim Reachtúil Uimh. 220 de
2010

ODCE v Brian
Scannell
of Brian
Scannell &
Co

20 Bealtaine 2015

ODCE v Jerry
Beades

8 Deireadh Fómhair
2015

Cúirt Dúiche Chorcaí

4 chion contrártha d’Alt 242(1)
d’Acht na gCuideachtaí 1990
1 chion contrártha do Rialachán
21 agus 23 de Rialacháin na
gComhphobal Eorpach (Iniúchtaí
Reachtúla) (Treoir 2006/43/CE) 2010
Ionstraim Reachtúil Uimh. 220 de
2010

Cúirt Chuarda
Bhaile Átha Cliath

Achomharc chun na Cúirte Cuarda

Toradh

Ar phléadáil ciontachta maidir le
cúig ionchúiseamh chiontaigh an
chúirt na daoine ciontacha as na
5 ionchúiseamh agus ghearr sí
fíneálacha €8,500 ar an iomlán.
Costais ionchúisimh €1,250 le
híoc ag an gcosantóir.

Seasamh leis na ciontuithe a
forchuireadh sa Chúirt Dúiche an
10 Samhain 2014 agus laghdaíodh
na fíneálacha lenar bhain ó
€10,500 go €3,750 ar achomharc.
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SEIRBHÍS ARDCHAIGHDEÁIN DO CHUSTAIMÉIRÍ A CHUR AR FÁIL DO
PHÁIRTITHE LEASMHARA SEACHTRACHA
Caighdeáin um sheirbhís do chustaiméirí
Le linn na bliana atá faoi athbhreithniú, bhí an Oifig fós tiomanta do sheirbhís ardchaighdeáin do chustaiméir a sholáthar
dá foireann féin agus do gach ball den phobal lena mbíonn sí ag déileáil. Tá an t-aiseolas agus na seirbhísí um ghearáin
fhoirmiúla, faoi mar a sholáthraítear ar shuíomh gréasáin na hOifige, lárnach don tiomantas sin.
Le linn 2015, fuarthas gearán foirmiúil amháin maidir leis an tSeirbhís do Chustaiméirí. Rinneadh an gearán a imscrúdú de
réir na nósanna imeachta arna leagan amach i ndoiciméid cúram custaiméirí na hOifige a bhí ann an tráth sin. Cuireadh
toradh an imscrúdaithe sin in iúl don ghearánaí ina dhiaidh sin, agus níor iarr sé go ndéanfaí athbhreithniú ar an gcinneadh.

Cairt Custaiméirí
D’fhoilsigh an Oifig dréachtaí de dhoiciméid leasaithe in 2015, chun críche cleachtadh comhairliúcháin phoiblí. Foilsíodh na
doiciméid deiridh a bhí mar thoradh air sin ar shuíomh gréasáin OSFC ó shin. Cuirtear sonraí ar an méid seo a leanas, i measc
nithe eile ar fáil sna doiciméid sin:
• caighdeáin seirbhíse na hOifige;
• na caighdeáin a bhféadfadh custaiméirí a bheith ag súil leo ón Oifig;
• príomhphointí teagmhála.

Cineál na bpríomhtheagmhálacha le páirtithe leasmhara
Áiríonn príomhtheagmhálacha60 na hOifige le páirtithe leasmhara:
i. treoir agus ábhar gaolmhar a sholáthar;
ii. gníomhaíochtaí for-rochtana;
iii. déileáil le fiosruithe agus le gearáin ó dhaoine den phobal;
iv. caidrimh le páirtithe leasmhara seachtracha a bhainistiú agus a fhorbairt; agus
v. láithreán gréasáin/na meáin shóisialta.
Tugtar tuilleadh mionsonraí i gCaibidil 2 den Tuarascáil seo ar ghníomhaíochtaí a bhaineann le (i), le (ii) agus le (iv) thuas, a
thagann, den chuid is mó, faoi shainchúram Ceannasaí um Fhorfheidhmiú. Cé is moite de ghearáin, a bpléitear leo i gCaibidil
3, tugtar tuilleadh mionsonraí thíos ar na gníomhaíochtaí a bhaineann le (iii) agus le (v) thuas, a thagann faoi shainchúram
Ceannasaí um Fhorfheidhmiú freisin.

Fiosruithe poiblí
Soláthraíonn an Oifig, a mhéid is indéanta, faisnéis do pháirtithe leasmhara ar cheisteanna ginearálta a bhaineann le dlí na
gcuideachtaí.
D’fhonn tuilleadh cabhrach a thabhairt don lucht déanta fiosruithe, chuir an Oifig sraith Ceisteanna Coitianta (CCanna),
agus freagraí ar na ceisteanna sin, le chéile, agus tá na nithe seo ar fáil ar an láithreán gréasáin61. Déantar athbhreithniú ar
an rannán CCanna ar bhonn rialta, agus cuirtear nithe leis an méid is gá. Go sonrach, le linn na bliana atá faoi athbhreithniú,
rinneadh athbhreithniú cuimsitheach ar an roinn ceisteanna coitianta agus tugadh chun dáta í le teacht le forálacha an
Achta. Chomh maith le dul i gcomhairle leis an láithreán gréasáin, is féidir fiosruithe a sheoladh chuig seoladh ríomhphoist
faisnéise na hOifige (info@odce.ie), agus is féidir fiosruithe a dhéanamh ar an teileafón freisin.
Cé go ndéileálann an Oifig le formhór na bhfiosruithe trí threoir na seirbhísí atá léirithe thuas, teastaíonn freagairt níos
mionsonraithe agus níos breithnithe do roinnt fiosruithe agus déileálann an Oifig leis an iliomad fiosruithe gach bliain.
Ní féidir leis an Oifig, áfach, comhairle dlí a sholáthar do dhaoine a ndéanann fiosrú maidir leis ach, i gcúinsí ina tugtar
le tuiscint leis an gcineál fiosraithe gurb é sin mar atá sé, moltar do dhaoine a rinne an fiosrú gur cheart dóibh comhairle
ghairmiúil neamhspleách a lorg.

Láithreán gréasáin
Liostaítear sa Tábla thíos codanna an láithreáin ghréasáin a mheall an trácht is mó i rith na bliana atá faoi bhreithniú. Ba é
líon na gcuairteanna ar an suíomh gréasáin ina n-iomláine ó gléasanna soghluaiste níos mó ná 2,700.

60

Is é sin seachas páirtithe a bhfuiltear i dteagmháil leo i gcás shainchúram forfheidhmithe na hOifige

61

http://www.odce.ie/ga-ie/cfm.aspx
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Tábla 19

Na 20 codanna gréasáin a dtugadh an méid is mó cuairteanna orthu – www.osfc.ie

Leathanach

Amhairc

Publications (Béarla)

44,114

Company Law and You (Béarla)

40,154

Court Decisions (Béarla)

32,638

About the ODCE (Béarla)

13,873

FAQs (Béarla)

13,619

Trí thuilleadh mínithe a thabhairt, tugtar mionsonraithe sa Tábla thíos ar na 20 leathanach aonair ba mhó ar tugadh cuairt
orthu (i.e., seachas na ranna) ar an suíomh gréasáin le linn na bliana (gan leathanach baile an tsuímh san áireamh). Faoi
mar a bhí sé i mblianta roimhe seo, bhí roinn na gCeisteanna Coitianta bainteach go minic ar na leathanaigh ba mhó ar
bhféachadh orthu. Ag cur leathanaigh na CC ar fad le chéile, mheall siad os cionn 13,600 cuairt le linn na bliana.
Tábla 20 Na 20 leathanaigh a amharc orthu - www.osfc.ie
Leathanach
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Amhairc

Directors’ & Secretaries’ Responsibilities (Béarla)

12,698

Company Law Guidance - Information Books (Béarla)

10,645

Publications (Béarla)

7,838

Company Law Guidance - Quick Guides (Béarla)

6,987

Company Law & You (Béarla)

5,828

About the ODCE (Béarla)

5,133

Company Law Guidance Publications (Béarla)

4,510

FAQ - Directorship of a Company (Béarla)

4,251

ODCE’s Functions (Béarla)

3,764

Court Decisions (Béarla)

2,853

Prosecution Cases 2014 (Béarla)

2,836

Contact Us (Béarla)

2,751

Directors & Secretaries (Béarla)

2,662

FAQ - Membership of a Company (Béarla)

2,614

Liquidators’, Receivers’ & Examiners’ Responsibilities (Béarla)

2,601

Company Law & You - Corporate Governance (Béarla)

2,573

Prosecution Cases 2015 (Béarla)

2,553

FAQ - Winding Up & Liquidations (Béarla)

2,519

About the ODCE - Our Role (Béarla)

2,501

Publications Relating to Liquidations (Béarla)

2,427
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Lena chois sin, baineadh leas as saoráid chuardaigh an tsuímh ghréasáin 9,600 uair le linn na bliana. Ag deireadh na bliana,
bhí thart ar 923 duine cláraithe chun fógraí suímh gréasáin a fháil le ríomhphost. Soláthraíonn an Oifig leagan Gaeilge dá
suíomh gréasáin chomh maith agus bhí díreach os cionn 0.2% de thrácht an tsuímh ghréasáin chuig an leagan Gaeilge
(www.osfc.ie).

Na meáin shóisialta
Lean an Oifig ar aghaidh le leas a bhaint as na meáin shóisialta chun a teachtaireacht a chur in iúl. Oibríonn an Oifig ar
cheithre ardán: Facebook, Twitter, LinkedIn agus Google+. Úsáidtear iad chun aird a tharraingt ar ghníomhaíochtaí tathanta
agus forfheidhmithe na hOifige faoi seach agus chun na gníomhaíochtaí sin a chur chun cinn, agus chun eolas a thabhairt do
leantóirí faoi fhorbairtí ar réimsí níos leithne dhlí na gcuideachtaí. Faoi dheireadh na bliana, bhí 1,547 leantóir meallta ag an
Oifig ar fud na bhfóram éagsúil sin (2014: 1,156).

Taighde ar éifeachtacht na hOifige
I mblianta roimhe seo, bhain an Oifig leas ar bhonn tréimhsiúil as seirbhísí na gcomhairleachtaí taighde margaidh chun
cabhrú léi measúnú a dhéanamh ar a héifeachtacht i gcomhlíonadh dhlí na gcuideachtaí a chur chun cinn agus a éascú agus
in iompar neamhchomhlíontach a dhíspreagadh faoi seach. Mar gheall ar an gcosc ginearálta ar chaiteachas comhairleachta,
níor coimisiúnaíodh aon taighde den sórt sin le linn roinnt bliana. Cé go bhféachann an Oifig lena héifeachtacht a mheas
ar bhealaí éagsúla, déanann an neamhábaltacht chun taighde den sórt sin a choimisiúnú ar bhonn tréimhsiúil difear don
chumas atá ag an Oifig measúnú a dhéanamh ar a héifeachtacht, ag féachaint do shonraí a bailíodh go neamhspleách.

SEIRBHÍS ARDCHAIGHDEÁIN DO CHUSTAIMÉIRÍ A CHUR AR FÁIL DO
PHÁIRTITHE LEASMHARA INMHEÁNACHA
Oiliúint agus forbairt foirne
Tá Bainistíocht Feidhmíochta i gceist ar fud gach Roinne agus Oifige Rialtais agus cuireann an Oifig chun feidhme í gach
bliain. Féachann sí lena chinntiú go bhfuil róil na mball foirne aonair soiléir agus go bhfuil siad ar aon dul le cuspóirí
corparáideacha foriomlána, agus athbhreithniú agus bainistíocht feidhmíochta á n-éascú aici ag an am céanna. Ina theannta
sin, nascann sí cláir oiliúna agus caiteachas na hOifige go díreach le ról gach baill foirne. A mhéid is indéanta, tacaíonn an
Oifig baill foirne ina riachtanais oiliúnt agus forbairt.
Cuireadh 102 lá oiliúna ar an iomlán (2014: 116.5) ar 33 comhalta foirne den Oifig in 2015, lena n-áirítear:
• oiliúint a chuir acmhainní intí ar fáil – 42 lá, a bhain le 17 comhalta foirne; agus
• oiliúint a chuir an Roinn ar fáil – 60 lá, a bhain le 27 comhalta foirne.
Le linn 2015, chabhraigh an Oifig le baill foirne tabhairt faoin oiliúint agus faoin bhforbairt seo a leanas:
• Oiliúint Éifeachtúil Finnéithe;
• Príomhforálacha Acht na gCuideachtaí 2014
• ceanglais FGL62 bhaill den fhoireann cuntasaíochta; agus
• ceanglais FGL bhaill den fhoireann aturnaetha.

Córais TF
Taifeadann an Oifig a cásobair i mbunachar sonraí trínar féidir cásanna a rianú agus staitisticí a bhaint as. Feabhsaíodh na
bogearraí seo in 2015 chun freastal ar an forálacha úra sa dlí cuideachtaí a tháinig i bhfeidhm le tosach feidhme an Achta an
1 Meitheamh.

COMHLÍONADH OIBLEAGÁIDÍ DE BHUN AN DLÍ, RIALACHÁIN AGUS
STÁDAS NA HOIFIGE MAR AONÁN EARNÁLA POIBLÍ ARNA BHUNÚ LE
REACHT
Ceisteanna Parlaiminte (“CP”)
Iarrtar ar an Oifig go rialta faisnéis/ábhar a chur ar fáil don Roinn chun cabhrú léi freagraí de chuid Airí a ullmhú ar CPanna ó
Theachtaí. Ina theannta sin, bíonn an Oifig féin ina hábhar do CPanna ó Theachtaí ó am go chéile. Le linn na bliana, chuir an
Oifig ábhar ar fáil mar fhreagra ar 31 CPanna (2014: 37).
62 Forbairt Ghairmiúil Leanúnach
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An tAcht um Íoc Pras Cuntas 1997
Déantar foráil san Acht um Íoc Pras Cuntas d’íocaíocht úis le soláthraithe nár íocadh a sonraisc faoi dháta forordaithe (de
ghnáth 30 lá i ndiaidh an sonrasc a fháil). Sa timpeallacht gheilleagrach reatha ina mbaineann ríthábhacht le sreabhadh
airgid don ghnó, tá sé mar chuid de bheartas an Rialtais soláthraithe a íoc laistigh de 15 lá tar éis sonrasc a fháil. Mar is
léir ón bhfíric go ndearnadh gach íocaíocht in am, cloíodh le beartas na hOifige chun gach sonrasc a réiteach laistigh de na
hamfhrámaí forordaithe le linn na bliana faoi athbhreithniú.

Plean Gníomhaíochta Bainistíochta Riosca
I rith na bliana, rinne an OSFC athbhreithniú agus uasghrádú ar a plean bainistíochta riosca i gcomhairle leis an Roinn.

Saoráil Faisnéise (SF)
Tá an chuid is mó taifead na hOifige (i.e. gach taifead seachas taifid a bhaineann le riarachán ginearálta na hOifige)
díolmhaithe ó na hAchtanna SF. Le linn 2015, bhí in iarratais a bhfuair dhá chomhlachas eile (an Roinn agus Oifig um
Sholáthar Rialtais) taifid a bhí ag OSFC agus sholátraíodh an t-eolas ar a iarraíodh do na comhlachtaí i gceist. Tharraingaíodh
siar dhá iarratas ar taifid nach clúdaíodh an tAcht agus dhiúltaíodh iarratas amháin breise bainteach le taifid díolmhaithe.
Ina theannta, fuarthas dhá cheist faoi taifid na hOifige, agus dhéileál Oifigeach SA na hOifige leo lasmuigh den Acht.
I nDeireadh Fómhair 2015, tháirg an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe an Scéim Foilseacháin Samhla le leanúint ag
gach comhlachas atá faoi réir SA. Bhí dréacht-Scéim Foilseacháin SA na hOifige go maith chun cinn ag deireadh na bliana.

Na hAchtanna um Chosaint Sonraí
I rith na bliana, choimeád an Oifig a clárúchán mar rialtóir sonraí le hOifig an Choimisinéara Cosanta Sonraí. Déanann
na hAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 go 2003, agus na hIonstraimí Reachtúla lena mbaineann, cosaint i leith úsáid
mhícheart nó nochtadh mícheart aon fhaisnéise atá á coimeád faoi dhuine. Tá na hoibleagáidí seo comhsheasmhach le
diancheanglais féin na hOifige um rúndacht, mar a leagtar síos in alt 956 den Acht.
Le linn na bliana atá faoi athbhreithniú, rinneadh dhá iarratas ar fhaisnéis leis an Oifig faoi na hAchtanna um Chosaint Sonraí.
B’éigean an dá iarratas sin a dhiúltú i ngeall ar chineál na dtaifead atá i seilbh na hOifige, de réir na reachtaíochta faoina
n-oibríonn an Oifig.
Bhreithnigh an Oifig an tríú iarratas, ar shonraí pearsanta a bhaint de shuíomh gréasáin OSFC. I gcúinsí faoi leith an cháis,
comhaontaíodh gan ainm a lua leis na sonraí a foilsíodh ar an suíomh gréasáin. Sa chomhthéacs sin, bhí sé tábhachtach a
shonrú nach bhfoilsítear na sonraí ach nuair a thagann siad isteach san fhearann poiblí. Go dtí an méid sin, bíonn sonraí dá
leithéid ar thaifead poiblí cheana agus d’fhéadfadh sé nach ndéanfadh sé mórán difear iad a bhaint de shuíomh gréasáin
OSFC. Mar shampla, beidh na sonraí fós i dtéacs Thuarascálach Bliantúla roimhe sin, agus ní féidir iad a leasú i ndiaidh iad a
fhoilsiú.

Úsáid fuinnimh
Comhroinneann an Oifig a n-áitreabh le roinnt áitritheoirí eile, agus is ionann an chomhréir spáis a leithdháiltear don Oifig
ná 45.62%, beagán faoi bhun leath den spás iomlán. Ar mhaithe le soilsiú agus trealamh oifige is ea thart ar leath den
leictreachas go léir a úsáidtear, agus úsáidtear an fuílleach ar mhaithe le téamh agus aerchóiriú. Úsáidtear gás, go príomha,
chun uisce a théamh a úsáidtear i gcóras téimh an fhoirgnimh.
B’ionann an úsáid gháis (a úsáidtear go príomha do théamh aeir agus uisce) don bhliain agus 517,000 cileavatuair (kwh)
(2014: 543,000 kwh), as a raibh an Oifig freagrach as thart ar 236,000 kwh. B’ionann an úsáid leictreachais agus 553,000
kwh (2014: 662,000 kwh), agus bhí an Oifig freagrach as thart ar 253,000 kwh.
I rith na bliana, lean an Oifig le monatóireacht a dhéanamh ar a n-úsáid fuinnimh. Trí bheith rannpháirteach i “bhFoireann
Ghlas” ina bhfuil ionadaithe d’áitritheoirí na fhoirgnimh, leanann an Oifig le tabhairt faoi thionscnaimh a cheapadh chun an
úsáid fuinnimh a laghdú níos mó. Thit dhá sheisiún faisnéise don fhoireann amach le linn na bliana ar conas úsáid fuinnimh
a laghdú sa bhaile agus san oifig. Rinne an Foireann Ghlas athbhreithniú ar uaireanna ina úsáidtear an córas teasa, ag
cothromú compord foirne agus laghdú ar úsáid fuinnimh. Tá cairteacha úsáide gáis agus leictreachais don tréimhse idir 2013
agus 2015 leagtha amach thíos.
Ba ionann an sprioc le haghaidh laghdú ar ídiú fuinnimh in 2015 agus 5%. Ba é toradh na feidhmíochta fuinnimh laghdú
11% in úsáid leictreachais agus laghdú 5% in úsáid gáis, arb ionann sin agus coigilteas 8% ar an iomlán.
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Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003
Rinne an Oifig dréachtú ar dhara Scéim faoin Acht i 2011 agus tá sí ag feitheamh ar chomhaontú an Choimisinéara Teanga i
leith na Scéime sin. Idir an dá linn, tá an Scéim dheiridh i bhfeidhm go fóill, mar aon le ceanglais reachtúla an Achta. Dá bhrí
sin, lean an Oifig ar aghaidh le faireachán a dhéanamh ar an dóigh a gcomhlíonann sí an tAcht agus a Scéim féin.

An tAcht um Nochtadh Cosanta 2014
Ceanglaítear an reacht seo ar gach comhlacht poiblí tuarascáil maidir leis an mbliain díreach roimhe sin a ullmhú agus a
fhoilsiú, i bhformáid nach gcuireann aitheantas in iúl, ina mionsonraítear líon na nochtuithe cosanta a tugadh dó agus an
beart, más ann, a rinne an comhlacht poiblí mar fhreagairt do na nochtuithe cosanta sin. Le linn 2015, rinneadh trí nochtadh
dá leithéid leis an Oifig mar dhuine forordaithe faoi alt 7 den Acht. Déileáladh leis na cásanna sin ar fad ar mhodh a bhí
comhsheasmhach le cur chuige na hOifige maidir le déileáil le líomhaintí éagóra, lena n-áirítear trí thagairt d’oibleagáidí na
hOifige i ndáil le rúndacht. Ní bhfuair an Oifig tuarascálacha ar bith mar fhostóir faoi alt 6 den Acht, nó i gcás ar bith faoi alt
10.
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AGUISÍN 1
CAITEACHAIS ARNA CHIONROINNT I GCOINNE CHAITEACHAS: 2013 –
2015
2013
€000anna

2014

€000anna

€000anna

2015

€000anna

€000anna

€000anna

Cionroinnt
Deontas ón Státchiste

5,330

Costais Dlí Eiseachtúil

50

4,672
5,380

50

5,091
4,722

50

5,141

Caiteachas
Tuarastail

2,394.4

2,215.8

2,156

31.8

23.6

23.0

Áitreabh Oifige

299.0

308.0

346.8

Costais Dlí

124.5

239.8

131.8

Seirbhísí Sainchomhairle

120.6

85.8

245

Ríomhraireacht

28.0

25.2

26.5

Priontáil

29.0

13.9

64

6.3

7.9

8

Taisteal & Cothabháil

17.0

24.3

15.8

Teileachumarsáid

36.8

34.5

37

Seirbhísí Postais / Teachtaire

12.4

13.1

4.9

9.5

5.5

3

Fógraíocht & Poiblíocht

Fochostais

Trealamh Oifige &
Fótócóipeáil
Forbairt Acmhainne Daonna

Suim a géilleadh

14.2

3,123.5

2, 256.5

15.0

3,012.4

1,709.6

8.6

3,072

2,068.5
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AGUISÍN 2
FOILSEACHÁIN EISITHE – 2015

50

Dáta

Ainm an Foilseacháin

Márta 2015

Tuarascáil Bhliantúil 2014

Bealtaine 2015

Príomhdhualgais agus Príomhchumhachtaí Cuideachtaí faoi Acht na gCuideachtaí

Bealtaine 2015

Príomhdhualgais agus Príomhchumhachtaí Stiúrthóirí Cuideachta faoi Acht na gCuideachtaí

Bealtaine 2015

Príomhdhualgais agus Príomhchumhachtaí Rúnaithe Cuideachta faoi Acht na gCuideachtaí

Bealtaine 2015

Príomhdhualgais agus Príomhchumhachtaí Chomhaltaí agus Scairshealbhóirí faoi Acht na
gCuideachtaí

Bealtaine 2015

Príomhdhualgais agus Príomhchumhachtaí Iniúchóirí faoi Acht na gCuideachtaí

Bealtaine 2015

Príomhdhualgais agus Príomhchumhachtaí gCreidiúnaithe faoi Acht na gCuideachtaí

Bealtaine 2015

Príomhdhualgais agus Príomhchumhachtaí Leachtaitheoirí, Glacadóirí & Scrúdaitheoirí faoi Acht
na gCuideachtaí

Meitheamh 2015

An Chuideachta - Dualgais agus Cumhachtaí - Treoir Ghairid

Meitheamh 2015

Stiúrthóirí – Dualgais agus Cumhachtaí - Treoir Ghairid

Meitheamh 2015

An Rúnaí Cuideachta – Dualgais agus Cumhachtaí - Treoir Ghairid

Meitheamh 2015

Comhaltaí agus Scairshealbhóirí - Dualgais agus Cearta - Treoir Ghairid

Meitheamh 2015

Iniúchóirí - Dualgais agus Cearta - Treoir Ghairid

Meitheamh 2015

An Creidiúnaí – Dualgais agus Cumhachtaí - Treoir Ghairid

Meitheamh 2015

Leachtaitheoirí, Glacadóirí agus Scrúdaitheoirí – Dualgais agus Cumhachtaí - Treoir Ghairid

Meitheamh 2015

An Coiste Iniúchta – Treoir Ghairid

Meitheamh 2015

An Cruinniú Ginearálta Bliantúil – Treoir Ghairid

Meitheamh 2015

Taifid Cuntasaíochta Leordhóthanacha a Choimeád – Treoir Ghairid

Meitheamh 2015

Idirbhearta a Bhaineann le Stiúrthóirí – Treoir Ghairid

Meitheamh 2015

Leachtú Cuideachta agus an Coiste Cigireachta – Treoir Ghairid

Meitheamh 2015

Fógra Eolais I/2015/1 Láithreáin Ghréasáin agus R-phoist Cuideachta

Deireadh Fómhair
2015

Fógra Eolais I/2015/2 Ainmneacha Stiúrthóirí a Chló ar Ceann Litreach Cuideachta
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LÁITHREOIREACHTAÍ A D’FHUASCAIL – 2015
Tionscnóir

Ábhar

Ionad Coinne

Cainteoir

CGFE

Forfheidhmiú agus Acht na
gCuideachtaí

Óstan Bewley, Droichead na
Dothra, Baile Átha Cliath

Kevin
Prendergast

Coláiste Marino

An OSFC – ag leagann síos an
caighdeán

Coláiste Marino, Baile Átha Cliath

Eileen McManus

Dlí-Chumann na hÉireann

Ról & Feidhmeanna an
Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú
Corparáideach

Plás Blackhall, Baile Átha Cliath

Adrian Brennan

Dlí-Chumann na hÉireann

Ról & Feidhmeanna an
Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú
Corparáideach

Plás Blackhall

Adrian Brennan

Institiúid Teicneolaíochta

Róil & Freagrachtaí Stiúrthóra
Cuideachta

I.T. Bhaile Bhlainséir

Eileen McManus

Mazars

Forfheidhmiú faoi bhun Acht na
gCuideachtaí - Cuir chun dáta
OSFC

Óstan Meyrick, Gaillimh

Kevin
Prendergast

Comhlachas Barra
Aturnaetha Bhaile Átha
Cliath

Forfheidhmiú faoi bhun Acht na
gCuideachtaí - Cuir chun dáta
OSFC

Oifig Arthur Cox, Baile Átha Cliath

Kevin
Prendergast

OSFC

Acht na gCuideachtaí 2014

Oifig OSFC, Baile Átha Cliath

Kevin
Prendergast

OSFC

Acht na gCuideachtaí 2014

Oifig OSFC, Baile Átha Cliath

Kevin
Prendergast

CCDC – Comhaltaí
Laighean

Forálacha Nua Fhorfheidhmiú
faoi bhun Dlí na gCuideachtaí

Óstán Hilton, Plás Charlemont,
Baile Átha Cliath

Kevin
Prendergast

Institiúid Teicneolaíochta

An OSFC – Ag Spreagadh
Comhlíonadh, ag Forfeidhmiú
an Dlí

I.T. Leitir Ceanainn

Kevin
Prendergast

Cumman Onórach na
Cúirte Rí

Cóireacht Bhóna Bán
Corparáideach

Na Cúirte Rí, Baile Átha Cliath

Kevin O’Connell
& Cigire
Bleachtaire Ray
Kavanagh

CCDC

Forfheidhmiú faoi bhun Acht na
gCuideachtaí - Cuir chun dáta
OSFC

Ostan An Grianan, Dún na nGall

Kevin
Prendergast

Comhlachas Barra Cumann
an Láir Tíre

Forfheidhmiú faoi bhun Acht na
gCuideachtaí - Cuir chun dáta
OSFC

Óstán Tullamore Court, Tulach
Mhór

Kevin
Prendergast

An Coláiste Ollscoile, Baile
Átha Cliath

An OSFC – Ag Spreagadh
Comhlíonadh, ag Forfeidhmiú
an Dlí

COBÁC

Kevin
Prendergast
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Tionscnóir

Ábhar

Ionad Coinne

Cainteoir

CGFE

Scrúdú Sláinte Corparáideach
do Stiúrthóirí Cuideachta

Oifig CGFE, Baile Átha Cliath

Kevin
Prendergast

Institiúid Chairte na
gCuntasóirí Bainistíochta

Deich bPeacaí Marfach

Oifig ICCB, Baile Átha Cliath

Kevin
Prendergast

Comhairle Cathair Átha
Cliath

Forfheidhmiú agus Acht na
gCuideachtaí

Oifig OSFC, Baile Átha Cliath

Kevin
Prendergast

FGL Dlí

Forfheidhmiú faoi bhun Acht na
gCuideachtaí - Cuir chun dáta
OSFC

Óstán Radisson, Lána an Óir, Baile
Átha Cliath

Kevin
Prendergast

An Foras Riaracháin

Obair OSFC

Oifig an Foras Riaracháin, Baile
Átha Cliath

Kevin
Prendergast

An Foras Riaracháin

Obair OSFC

Oifig an Foras Riaracháin, Baile
Átha Cliath

Kevin
Prendergast

CGFE

Forfheidhmiú agus Acht na
gCuideachtaí

CGFE Offices, Baile Átha Cliath

Kevin
Prendergast

An Garda Síochána

Dlí na gCuideachtaí

Ionad Chomhdhála Bhaile an
Bhaspailigh

BleachtaireSháirsint Brian
Mahon &
BleachtaireSháirsint Mick
Prendergast

ITBAC Scoil Bhainistíochta
Fáilteachais &
Turasóireachta

Rialachas Corparáideach – Cén
Fáth?

DIT, Sráid Cathal Brugha

Kevin
Prendergast

KPMG

Forfheidhmiú agus
Ionchúiseamh an OSFC

Óstán Conrad, Baile Átha Cliath

Kevin
Prendergast

Institiúid Mater Dei

Cur i Láthair do Máistreachta
in Eitic

Institiúid Mater Dei, Baile Átha
Cliath

Kevin
Prendergast

Coláiste Oilscoile Corcaigh

Forbairtí Nua in
Dócmhainneachta in Acht na
gCuideachtaí

COC

Kevin
Prendergast &
Ann Keating

Institiúid Teicneolaíochta

Róil & Freagrachtaí Stiúrthóra
Cuideachta

ArcLabs, West Campus,
Carriganore, Port Lairge

Kevin
Prendergast

An Garda Síochána

Cúrsa Frithsciúrtha Airgid

Ceannceathrú Garda, Páirc an
Fionnuisce, Baile Átha Cliath

Bleachtaire
Garda Gary
Callinan

Sustainable Projects Ireland

Róil & Freagrachtaí Stiúrthóra
Cuideachta

The Resilience Centre, Cloch
Shiurdáin, Co. Tiobraid Árainn

Kevin
Prendergast

O’Neill Foley Chartered
Accountants

Forbairtí Nua in
Dócmhainneachta in Acht na
gCuideachtaí

Óstán Ormond, Cill Chainnigh

Kevin
Prendergast
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Tionscnóir

Ábhar

Ionad Coinne

Cainteoir

Comhlachas Barra
Aturnaetha Bhaile Átha
Cliath

Forfheidhmiú faoi bhun Acht na
gCuideachtaí

Óstán Brooks, Baile Átha Cliath

Kevin
Prendergast

Cuntasóirí Cairte in Éirinn

Forbhreathnú Acht na
gCuideachtaí do Cuntasóirí

Oifig Cuntasóirí Cairte in Éirinn,
Sraid an Phiarsigh, Baile Átha
Cliath

Kevin
Prendergast

Cuntasóirí Cairte in Éirinn

Forbhreathnú Acht na
gCuideachtaí do Cuntasóirí

Ostán Clarion, Corcaigh

Kevin
Prendergast

Ag Tabhairt Aire do Ghnó

Ag Cabhair le do Ghnó

Óstán Tower, Port Lairtge

Kevin
Prendergast

Comhlachas Barra
Aturnaetha Bhaile Átha
Cliath

Forfheidhmiú faoi bhun Acht na
gCuideachtaí - Cuir chun dáta
OSFC

Óstan Radisson, Lana an Óir, Baile
Átha Cliath

Kevin
Prendergast

Tipperary Tourism Company

Róil & Freagrachtaí Stiúrthóra
Cuideachta

Ballingarrane House, Cluain Meala

Kevin
Prendergast

Cumman Suirbhéiri Cairte
in Éirinn

Acht na gCuideachtaí agus
Cuideachtaí Bainistíochta
Úinéirí

Óstán Herbert Park, Baile Átha
Cliath

Kevin
Prendergast

Dlí-Chumann na hÉireann

Ról OSFC

Plás Blackhall, Baile Átha Cliath

Aoife Raftery

An Chomhairle Ealaíon

Acht na gCuideantaí Nua agus
Eagraíochtaí Ealaíon

Cearnóg Mhuirfean, Baile Átha
Cliath

Kevin
Prendergast

Omnipro

Forfheidhmiú faoi bhun Acht na
gCuideachtaí - Cuir chun dáta
OSFC

Óstán Citywest, Baile Átha Cliath

Kevin
Prendergast

Oifig an Stiúrthóra um
Ionchuisimh Poiblí

Ról & Feidhmeanna an
Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú
Corparáideach

Oifig an SIP, Baile Átha Cliath

Adrian Brennan

Elsa Ireland Summer Law
School

Ról OSFC i Rialachán Airgeadais

COBÁC

Ian Drennan

Institiúid Teicneolaíochta

Róil & Freagrachtaí Stiúrthóra
Cuideachta

Rubicon Centre, Corcaigh

Kevin
Prendergast

Irish Times (MSc
i gCeannaireacht
Feidhmiúcháin)

An OSFC – Ag Spreagadh
Comhlíonadh, ag Forfeidhmiú
an Dlí

Foirgneamh Irish Times, Baile Átha
Cliath

Kevin
Prendergast

Cumann Cuntasóirí Cairte
Siar ó Thuaidh

Dualgais Stiúrthóirí,
Forfheidhmiú &
Dócmhainneacht faoi Acht na
gCuideachtaí

Óstán Harlequin, Caisláin an
Bharraigh

Kevin
Prendergast
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Tionscnóir

Ábhar

Ionad Coinne

Cainteoir

Seirbhíse Spóirt Náisiúnta

Cúrsa Imscrúdaitheoirí
Airgeadais

Cearnóg Harcourt, Baile Átha
Cliath

Bleachtaire
Garda Gary
Callinan &
Bleachtaire
Garda Glenn
Mackessy

Omnipro

Forfheidhmiú faoi bhun Acht na
gCuideachtaí - Cuir chun dáta
OSFC

Ostán Crowne Plaza, Baile
Bhlainséir

Kevin
Prendergast

Cumann Cuntasóirí Cairte
Siar ó Thuaidh

Dualgais Stiúrthóirí,
Forfheidhmiú &
Dócmhainneacht faoi Acht na
gCuideachtaí

Óstán Station House, Leitir
Ceanainn

Kevin
Prendergast

Comhlacha Tráchtála Bhinn
Eadair Chill Fhionntain
Bhaile Dúill

Dlí na gCuideachtaí

Cumman Ghailf Chill Fhionntain,
Baile Átha Cliath

Kevin
Prendergast

Ag Tabhairt Aire do Ghnó

Ag Cabhair le do Ghnó

Óstán Westcourt, Droichead Átha

Kevin
Prendergast

Biúró an Garda um
Imscrúdú Calaoise

Cúrsa Imscrúdú Calaoise

Ionad Chomhdhála Bhaile an
Bhaspailigh

BleachtaireSháirsint Brian
Mahon &
BleachtaireSháirsint Michael
Prendergast

Ollscoil Luimnigh

An OSFC – Ag Spreagadh
Comhlíonadh, ag Forfeidhmiú
an Dlí

Ollscoil Luimnigh

Kevin
Prendergast

Cumann Cuntasóirí Cairte
Siar ó Thuaidh

Dualgais Stiúrthóirí,
Forfheidhmiú &
Dócmhainneacht faoi Acht na
gCuideachtaí

Óstán Glasshouse, Sligeach

Kevin
Prendergast

Eversheds

OSFC – Forbairtí Reatha

Ardán Earlsfort, Baile Átha Cliath

Ian Drennan

Institiúid Teicneolaíochta

Róil & Freagrachtaí Stiúrthóra
Cuideachta

GMIT Innovation Hub, Galway

Kevin
Prendergast

Na Coimisinéirí Ioncaim

Faisnéisiú dlí na gCuideachtaí
do Foireann Ioncam

Teach D’Olier, Baile Átha Cliath

Kevin
Prendergast

Dlí-Chumann na hÉireann
(1)

Ról & Feidhmeanna an
Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú
Corparáideach

Plás Blackhall, Baile Átha Cliath

Adrian Brennan

Dlí-Chumann na hÉireann
(2)

Ról & Feidhmeanna an
Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú
Corparáideach

Plás Blackhall, Baile Átha Cliath

Adrian Brennan
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Tionscnóir

Ábhar

Ionad Coinne

Cainteoir

Ollscoil Catharach Bhaile
Átha Cliath

Cur i Láthair do Mhic Léinn
MBS Cuntasaíochta

OCBÁC

Kevin
Prendergast

Aonad Garda, OSFC

Acht na gCuideachtaí 2014

Oifig OSFC, Baile Átha Cliath

Adrian Brennan

KPMG

Acht na gCuideachtaí –
Peirspictíocht OSFC

Óstán G, Gaillimh

Kevin
Prendergast

Institiúid Teicneolaíochta

Róil & Freagrachtaí Stiúrthóra
Cuideachta

I.T. Cheatharlach

Kevin
Prendergast

Ollscoil na hÉireann, Maigh
Nuad

Cur i Láthair do Ollscoil Mhaigh
Nuad

Ollscoil na hÉireann, Maigh Nuad

Kevin
Prendergast

Banc Ceannas na hÉireann

Ionchúisimh Achoimre Cionta
agus Imeachtaí Sibhialta na
hArdchúirte

Iveagh Court, Bóthar Harcourt,
Baile Átha Cliath

Dermot Morahan

OSFC

Acht na gCuideachtaí 2014

Oifig OSFC, Baile Átha Cliath

Kevin O’Connell

ACCA

Acht na gCuideachtaí –
Peirspictíocht OSFC

Áth Luain

Kevin
Prendergast

Dlí-Chumann na hÉireann

Cur i Láthair do Mhic Léinn
ag déanamh an Teastas i
Dlí & Cleachtas Rúnaíochta
Cuideachta

Plás Blackhall, Baile Átha Cliath

Kevin
Prendergast

Dlí-Chumann na hÉireann

Ról & Feidhmeanna an
Stiúrthóir um Fhorfheidhmiú
Corparáideach

Plás Blackhall, Baile Átha Cliath

Adrian Brennan

JP McDowell

Ceachtanna ó Imscrúduithe

Óstán Merrion, Baile Átha Cliath

Kevin
Prendergast
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AGUISÍN 3
CÁSANNA INA RINNE AN ARD-CHÚIRT DEARBHUITHE SRIANADH NÓ
INA GHLAC STIÚRTHÓIRÍ LE GHEALLTANAIS SRIANADH TOILIÚ DE BHUN
ALT 683 D’ACHT NA GCUIDEACHTAÍ 2014
Nóta: Maidir lena cuideachta marcáilte le réaltín (*), ag deireadh 2015, bhí ag an Cúirt a héisteachtaí maidir le stiúrthóirí
áirithe a críochnú, nó shrian nó dhícháiligh sí duine nó daoine ach nach iad go leor de na stiúrthóirí a bhunaigh an
leachtaitheoir imeachtaí srianta nó dícháiliú in aghaidh leo de bhun altanna 819 nó 842 d Acht na gCuideachtaí 2014 (agus
níor scaoil an Oifig an leachtaitheoir faoi alt 683 d Acht na gCuideachtaí 2014).
Uimhir
Cuideachta

Ainm Cuideachta

Ainm Stiúrthóra

266076

1-800-Flowers Limited

Foley

Sherlock

03-Sam-15

Foley

Eleanor

03-Sam-15

Enright

Pat

16-Már-15

O'Shea

Tony

09-Már-15

Maguire

Ronan

20-Aib-15

Richardson

Patrick

20-Aib-15

Richardson

Theresa

20-Aib-15

Conroy

John

14-Nol-15

Conroy

Pascal

14-Nol-15

Neil

Loughrey

28-Iúil-15

Patrick

Loughrey

28-Iúil-15

Lynch

Mark

22-Mei-15

Lynch

Ivan

22-Mei-15

Lynch

Allegra

22-Mei-15

Bajaj

Akshay

06-Iúil-15

Bajaj

Kiran

06-Iúil-15

Platt

Michael

22-Mei-15

Platt

Nicholas Paul

22-Mei-15

Kevin

MacCarthy

16-Nol-15

Paul

O'Sullivan

16-Nol-15

391989

301127

187260

240178

379831

490910

121566

485543
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Abbeyleix (P M) Services Limited

Acewalk Limited

Albion Enterprises Limited

All- Purpose-Stone Limited

Authentic Ireland Travel Limited

Bajaj Restaurants Limited

Bayfield Supplies Limited

Billy O'Brien & Paul O'Sullivan
Construction Limited

Dáta Srianta
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Uimhir
Cuideachta

Ainm Cuideachta

Ainm Stiúrthóra

479463

Boutique Restaurant Concepts Limited

Gallagher

Evelyn

11-Bea-15

Gallagher

Candice

02-Már-15

Gallagher

Conrad

02-Már-15

Boyle

Jean

09-Fea-15

Boyle

Lisa

09-Fea-15

Carolan

Lorraine

19-Ean-15

Carolan

Edwin

19-Ean-15

Conway

Tanya

19-Ean-15

Bracken Jnr

Paul

08-Mei-15

Bracken Snr

Paul

08-Mei-15

Marron

Vincent

16-Már-15

Marron

Philip

16-Már-15

493716

511227

222194

144949

Boyle Architects Limited

Brinks Retailing Limited

Car Park Security Limited

Corduff Construction Limited

Dáta Srianta

270516

Cork Tie & Badge Company Limited

Kelly

Peter

19-Ean-15

490841

Corporate Staffing Solutions Limited

Connolly

Alan

27-Iúil-15

Nolan

Conor

27-Iúil-15

Boras

Bernard

13-Iúil-15

Jurilj

Zeljko

13-Iúil-15

Hanly

Shane

16-Fea-15

Hollywood

Darren

11-Bea-15

Lavery

Paul

30-Aib-15

Lavery

Owen

30-Aib-15

Roche

Marie

13-Iúil-15

Sheridan

Raymond

13-Iúil-15

Walsh

Elaine

13-Iúil-15

Geary

Declan

08-Mei-15

Geary

Marie

08-Mei-15

Boucher

James

11-Bea-15

Whelan

Conor

09-Már-15

417379

473350

204261

186695

221768

464524

Croatian Spectrum Limited

Cross BS Management Limited

Dalmelvin Limited

Danny Sheridan Services Limited

Declan Geary (Tractors) Limited

Dilettante Bathrooms Limited
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Uimhir
Cuideachta

Ainm Cuideachta

Ainm Stiúrthóra

492575

DMG Hotels Limited

Geoghegan

Martin

10-Sam-15

Geoghegan

Darren

10-Sam-15

King

Michelle

19-D.Fó-15

King

Dermot

19-D.Fó-15

David

Doherty

11-M.Fó-15

Donohoe

Francis

15-Mei-15

390999

496716

Doherty Wholesale Roscommon Limited

440255

Donohoe Logistics Limited

Donohoe

Jeanne Marie

15-Mei-15

309673

E.I.K. Engineering Limited

McCormack

Bryan

11-M.Fó-15

401671

Eoinandy Limited

Sharkey

Eoin

20-Iúil-15

Sharkey

Brid

20-Iúil-15

Farrell

Paul

09-Fea-15

Rizi

Dorota

09-Fea-15

O'Neill

Deirdre

07-D.Fó-15

O'Neill

Eugene

07-D.Fó-15

Evan

Doherty

03-Nol-15

Miriam

McNabb

09-Nol-15

406791

247530

491603

Euro Frozen Foods Limited

Euro-Plant Hire (Ireland) Limited

Evan Doherty Limited

522188

F&R Hospitality Limited

John

Fahy

09-Nol-15

476113

Fabgem Limited

Karen

Garvey

23-Nol-15

Karl

Garvey

23-Nol-15

254158

Fabra Catering Limited

Toland

Brendan

09-Már-15

364656

Fernwave Ireland limited

Bradley

Conor

02-Már-15

Bradley

Gloria

02-Már-15

Maguire

Ciaran

09-Már-15

Maguire

Christopher

09-Már-15

444956

Flash Developments Limited

397583

Forbairt MBB Teoranta

Breathnach

Micheal

09-Már-15

486818

Fortwilliam Catering Limited

Sharma

Geeta

13-Ean-15

Sharma

Shiv Kumar

13-Ean-15

Geoghegan

Martin

10-Sam-15

409782
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DMK Property Management Limited

Dáta Srianta

Geoghegans Public House Limited
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Uimhir
Cuideachta

Ainm Cuideachta

Ainm Stiúrthóra

422007

George & Susan Bourke Limited

Bourke

Susan

15-Mei-15

Bourke

George

15-Mei-15

Dáta Srianta

411451

Gilson Motor Co. Limited

Gilson

Glenda

13-Sam-15

431593

Glenquin Developments Limited

Shine

Ann

27-Aib-15

Shine

Liam

27-Aib-15

Paul Michael

Preston

11-M.Fó-15

Theresa

Preston

11-M.Fó-15

520377

HNM Retail Limited

206811

Howley Distribution Services Limited

Howley

Noel Edward

23-Sam-15

508032

Hushmo Limited

El Nasher

Mohamed

30-Sam-15

Elouabhi

Hichom

30-Sam-15

Mohamed

Saffa

30-Sam-15

Delaney

David

10-Iúil-15

Kavanagh

Bernard

10-Iúil-15

Russell

Wayne

10-Iúil-15

Carey

Enda

23-Már-15

Carey

Gerard

23-Már-15

Harrington

Siobhan

23-Fea-15

Harrington

Donncha

23-Fea-15

467133

474307

479595

I.T.D. Irish Tile Distributors Limited

Ideal Prospect Retail Limited

Ipal Limited

515572

J & S Carpets & Flooring Limited

Bermingham

John

02-D.Fó-15

468613

Jiminez & Jiminez Limited

Jiminez

Alex

27-Iúil-15

Jiminez

Adam

27-Iúil-15

Jiminez

Manuel

27-Iúil-15

Mc Quaid

Michael John

29-Mei-15

O'Flanagan

Geraldine

29-Mei-15

272184

JJN Transport Limited

327438

JP Transpeed Express Portlaoise Limited

Thomas

Lawless

16-Nol-15

403192

Kate's Cottage Limited

Moore

Philomena

02-Fea-15

425085

Killerk Construction Limited

Woodlock

Michael

02-Már-15

Woodlock

Noreen

02-Már-15
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Uimhir
Cuideachta

Ainm Cuideachta

Ainm Stiúrthóra

298967

Lance Homes Limited

Macanna

Peadar

13-Aib-15

Walsh

Josephine

13-Aib-15

Macanna

Peadar

13-Aib-15

Walsh

Josephine

13-Aib-15

Macanna

Peadar

13-Aib-15

Walsh

Josephine

13-Aib-15

McGoldrick

Michael

22-Mei-15

McGoldrick

Darran

22-Mei-15

Dowling

Anthony

20-Iúil-15

Dowling

Angela

20-Iúil-15

Dowling Jnr

Michael

20-Iúil-15

Ahamed

Iqbal

18-Bea-15

Haque

Anowarul

18-Bea-15

Muhit

Abdul

18-Bea-15

Maye

Liam

08-Mei-15

Maye

Paul

08-Mei-15

236016

232329

396762

432036

411907

289566

Lance Properties Limited

M G Audion Limited

M.E. Dowling & Sons Limited

Mama Bagena Joint Venture Limited

Mayeform Limited

420745

McGee Service Station & Oil Distribution
Limited

McGee

John

16-Iúil-15

485752

Meaghers Bakery (Finglas) Limited

Meagher

Laurence

12-D.Fó-15

314480

Melcarne Developments Limited

Walsh

Liam

09-Már-15

Walsh

Michael

09-Már-15

McMahon

Pearse

11-Bea-15

McMahon

Tracey

11-Bea-15

Shaw

Patricia

11-Bea-15

Shaw

Sean

11-Bea-15

457349
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Lance Investments Limited

Dáta Srianta

Mise Beauty Limited
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Uimhir
Cuideachta

Ainm Cuideachta

Ainm Stiúrthóra

353720

Mount Pleasant Stores (Youghal) Limited

Galvin

Barry

28-Lún-15

Galvin

Frank

28-Lún-15

Galvin

Gerard

28-Lún-15

Doherty

Brendan

09-Fea-15

O'Brien

Declan

20-Aib-15

254658

Mountview Foods Limited

Dáta Srianta

322934

Mourne Ceilings Limited

Colhoun

Trevor

27-D.Fó-15

350230

Nail and Beauty Bar Limited

Flanagan

Louisa

09-Fea-15

Kassam

Zainil

09-Fea-15

466323

Noel Flanagan Refrigeration Limited

Brady

Deirdre

09-Sam-15

476429

Northwest Bars (Carrick on Shannon)
Limited

Maye

Anne-Marie

08-Mei-15

Maye

Liam

08-Mei-15

54184

Oriel Oil Company Limited

Bellew

William

13-D.Fó-15

112045

Peter O'Loughlin Limited

O'Loughlin

Peter

08-Nol-15

Slevin

Christopher

08-Nol-15

479029

Phoenix Journals Limited

Hilhorst

Matthijs

29-Mei-15

415256

Pocket Kings Limited

Lindquist

Ephraim

27-Iúil-15

499009

Pregos Restaurants Limited

Barone

Danilo

11-Bea-15

Paduano

Lucio

11-Bea-15

Campbell

Shane

19-D.Fó-15

Hoyne

Paul

19-D.Fó-15

Murtagh

Alan

19-D.Fó-15

Barry

Alan

19-D.Fó-15

Deaton

Acquelino

19-D.Fó-15

486362

457156

Pubs R Us Limited

Pyrascaf Safe Solutions Limited

483311

Rekop Limited

Lindquist

Ephraim

27-Iúil-15

407595

Slattery Ventures Limited

Slattery

William

13-Aib-15

Slattery

Niall

13-Aib-15

Slattery

Jonathan

13-Aib-15
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Uimhir
Cuideachta

Ainm Cuideachta

Ainm Stiúrthóra

303070

Stephen Cummins Limited

Cummins

Stephen

12-Sam-15

Travers

Jane

12-Sam-15

McFeely

Thomas

23-Már-15

Wilson

William

23-Már-15

Gallagher

Evelyn

11-Bea-15

Gallagher

Candice

02-Már-15

Gallagher

Conrad

02-Már-15

O'Neill

Deirdre

07-D.Fó-15

O'Neill

Eugene

07-D.Fó-15

Quinn

John Snr

27-Sam-15

Seale

John

27-Sam-15

O’Callaghan

Thomas

11-Nol-15

O’Callaghan

Frances

11-Nol-15

358382

488829

367116

488075

335212

Super Potato Limited

Swift Structures Limited

T.M.H. Interiors Limited

T.O.C. Flooring Limited

471978

Thenet Ireland Limited

Lawless

David

12-D.Fó-15

51448

Thomas N.Forkan Limited

Forkan

Ellen Mary

16-Fea-15

Forkan

Thomas

16-Fea-15

207950

Tom Dempsey Carpets & Bedding Limited

Dempsey

Thomas

19-Ean-15

181677

Traffic Control Services Limited

Davis

Ann

13-Aib-15

Davis

David

13-Aib-15

Mazza

Amerigo

15-Mei-15

Mazza

Donald

15-Mei-15

Mazza

Donald

15-Mei-15

Mazza

Amerigo

15-Mei-15

Russo

George

15-Mei-15

Gill

Shane

10-Már-15

Halitchi

Vasile

10-Már-15

350730

330544

339095

62

Sugarbowl Holdings Limited

Dáta Srianta

Travelhelpline Limited

Travelsavers Educational & Marketing
Services Ltd

Ukase Systems Limited
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Uimhir
Cuideachta

Ainm Cuideachta

Ainm Stiúrthóra

475307

Westguard Care & Facilities Limited

Cruise

Gerard

02-Már-15

Cruise

Rebecca

02-Már-15

Dáta Srianta

311528

Wheelmont Limited

O'Toole

Kevin

19-Ean-15

207227

Whelans Limestone Quarries (Contracts)
Limited

McConway

Thomas

13-Aib-15
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AGUISÍN 4
CÁSANNA INA RINNE AN ARD-CHÚIRT ORDUITHE DÍCHÁILITHE NÓ INA
GHLAC STIÚRTHÓIRÍ LE GHEALLTANAIS DÍCHÁILITHE TOILIÚ DE BHUN
ALT 683 D’ACHT NA GCUIDEACHTAÍ 2014
Uimhir
Cuideachta

Ainm Cuideachta

Ainm Stiúrthóra

Dícáilithe ó

Dícáilithe go dtí

459950

CCR Distribution Limited

Claire

Teggart

19-Ean-15

18-Ean-21

John

Teggart

19-Ean-15

18-Ean-21

Severine

De Dietrich

09-Fea-15

08-Fea-22

Francois

De Dietrich

09-Fea-15

08-Fea-30

Yvonne

Uuldersma

23-Sam-15

22-Sam-21

Christopher

Fleming

23-Sam-15

22-Sam-24

430830

370709
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ETIC Solutions Limited

Featherweight Limited

411451

Gilson Motor Co. Limited

Damien

Gilson

13-Sam-15

12-Sam-23

262440

JP Flynn Transport
Limited

Margaret

Flynn

19-D.Fó-15

18-D.Fó-20

Paul

Flynn

19-D.Fó-15

18-D.Fó-20

403192

Kate's Cottage Limited

Robert

Moore

02-Fea-15

01-Fea-20

479029

Phoenix Journals Limited

Jacqui

Moriarty

29-Mei-15

28-Mei-22

415256

Pocket Kings Limited

Raymond

Bitar

27-Iúil-15

26-Iúil-25

483311

Rekop Limited

Raymond

Bitar

27-Iúil-15

26-Iúil-25

495383

Worldwide Exchange
Limited

Edel

Williams

07-Nol-15

06-Nol-18

Dermot

Williams

07-Nol-15

06-Nol-19
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AGUISÍN 5
CÁSANNA INA NACH DHEARNA AN ARD-CÚIRT ORDUITHE SRIANADH
NÓ DÍCHÁILIÚ DE BHUN ALT 683 D ACHT NA GCUIDEACHTAÍ 2014
Uimhir
Cuideachta

Ainm Cuideachta

Dáta Ordaithe Cúirte

Líon na Stiúrthóirí

434200

5 Peas Restaurant Limited

23/11/2015

2

269059

AD Displays Limited

20/04/2015

2

459055

Be Good Limited

06/07/2015

2

322923

Eyecom Technologies Limited

29/10/2015

3

448821

Fusion Nutraceuticals Limited

19/10/2015

2

412071

GP Helicopter Pilot Services Limited

02/11/2015

2

341772

Lyons Plant & Gravel Limited

20/07/2015

2

135482

Mc Sweeney Civil Engineering Limited

03/11/2015

2

20628

Patrick Brock & Sons Limited

22/06/2015

6

356458

Pink Stone Limited

02/11/2015

2

22907

Salesprint & Display Ireland Limited

20/01/2015

2

280638

Sean & Francis Mullen Limited

17/06/2015

2

322222

Tadhg O Conaill Heating & Plumbing
Limited

13/01/2015

2

85682

The Dublin Tourist Hostel Limited

11/05/2015

3

Nótaí:
1. Baineann an colún “Líon na Stiúrthóirí” leis na stiúrthóirí siúd ar glacadh imeachtaí in a leith. D’fhéadfadh seo bheith
éagsúil ó líon na stiúrthóirí a bhfuil taifead orthu amhail tráth an leachtú, mar gheall go bhféadfadh go ndearna an
Oifig roinnt díobh a dhíolmhiú ó imeachtaí agus d’fhéadfadh nár cuireadh stiúrthóirí eile i dtaifead leis an gClár
Cuideachtaí, e.g. daoine a bhí ag ghíomhú mar scáthstiúrthóirí.
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GLUAIS

66

Acht

Acht na gCuideachtaí 2014

Acht GÉCS

Acht fá Ghléasanna Eireannacha um Chomhbhainistiú Sóchmhainní

Aire

An tAire Post, Fiontar agus Nuálaíochta

Anglo

An tIarBhanc-Chorparáid Angla-Éireannach cpt

ÁSG

Árachas Slánaíochta Gairmiúla

ÁSPC

Árachas Sóisialta Pá-Choibhneasa

BGIC

Biúró an Gharda um Imscrúdú Calaoise

BSC

Biúró um Shócmhainní Coiriúla

CBL

Cáin Bhreisluacha

CCanna

Ceisteanna Coitianta

CCA

Comhlacht Cuntasóireachta Aitheanta

CCI

Cáin Chonarthaí Iomchuí

CFG

Comhlacht Forordaithe Gairmiúil

CGB

Cruinniú Ginearálta Bliantúil

CIRD

Comhlachas Idirnáisiúnta na Rialtóirí Dócmhainneachta

CL

Coibhéis Lánaimseartha

CLAN

Comhlachas Litearthachta Aosaigh Náisiúnta

Clár

Clár na gCuideachtaí a choimeádann an OCC

CP

Ceist Pharlaiminte

FGL

Forbairt Ghairmiúil Leanúnach

GADC

An Grúpa Athbhreithnithe Dlí Cuideachta

GÉCS

Gléasanna Éireannach um Chomhbhainistiú Sóchmhainní

IMAT

Íoc Mar a Thuillir

IR

Ionstraim Reachtúil

MT

Meabhrán Tuisceana

OCC

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí

Oireachtas

Téarma comhchoiteann do Theach Uachtarach agus do Theach Íochtarach na Parlaiminte

OSFC/Oifig

Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach

Roinn

An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

SF

Saoráil Faisnéise

SIP

An Stiúrthóir Ionchúiseamh Poiblí

Stiúrthóir

An Stiúrthóirum Fhorfheidhmiú Corparáideach

ÚMICÉ

Údarás Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta na hÉireann

Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach
16 Cearnóg Pharnell,
Baile Átha Cliath 1.
Guthán: 01 858 5800
Íosghlao: 1890 315 015
Facs: 01 858 5801
Ríomhphoist: info@odce.ie
Suíomh Gréasán: www.osfc.ie

