








Seán Ó Súilleabháin

Cuntasóirí Cairte & Iniúchóir Cláraithe,

AN CHOMHAIRLE UM OIDEACHAS GAELTACHTA & GAELSCOLAÍOCHTA

TUARASCÁIL AN INIÚCHÓRA NEAMHSPLEÁCH DO NA COMHALTAÍ

Tuairimí agus conclúidí ag eascairt as m’iniúchadh

●

●

Bunús na Tuairime 

  

Tátail a bhaineann le gnóthas leantach

●

●

Leathanach 4

tugann siad léargas fíor cothrom ar na sócmhainní, na dliteanais agus ar staid airgeadais an Chomhairle ar an 31 

Nollaig 2019 agus ar a toradh don bhliain a chríochnaigh ansin; agus

ullmhaíodh iad mar is cuí faoi réir Chaighdeán Tuairiscíochta Airgeadais 102. 

nach bhfuil an úsáid a bhaineann comhaltaí na Comhairle as bonn cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh, agus na 

ráitis airgeadais á n-ullmhú, cuí;  nó

nár nocht comhaltaí na Comhairle sna ráitis airgeadais aon éiginnteachtaí ábhartha aitheanta a d’fhágfadh faoi 

amhras suntasach cumas na Comhairle chun leanúint de bheith ag baint úsáide as bonn cuntasaíochta an ghnó 

leantaigh ar feadh tréimhse dhá mhí déag ar a laghad ón dáta ar a n‑údaraítear eisiúint na ráiteas airgeadais.

I dtaca leis na ráitis airgeadais, i mo thuairimse 

Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Comhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta (“an 

Chomhairle”) don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2019 ar leathanaigh 7 go 10 ar a n-áirítear an Ráiteas ar Ioncam 

agus ar Chaiteachas, an Clár Comhardaithe agus nótaí ar na ráitis airgeadais ar a n‑áirítear achoimre ar na polasaithe 

suntasacha cuntasaíochta mar atá leagtha amach i Nóta 1. Is é an creat tuairiscíochta airgeadais a cuireadh i bhfeidhm 

agus iad á n-ullmhú ná dlí na hÉireann agus Caighdeán Tuairiscíochta Airgeadais 102, a bhfuil feidhm leis i 

bPoblacht na hÉireann agus sa Ríocht Aontaithe.

Stiúraigh mé m’iniúchadh faoi réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (Éire) {CII (Éire)} agus an dlí atá i 

bhfeidhm. Tá cur síos breise ar mo fhreagrachtaí faoi réir na gcaighdeán seo sa chuid de mo thuarascáil dar teideal 

Freagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh a dhéanamh ar an ráitis airgeadais. Táim neamhspleách ar an gComhairle faoi 

réir na gceangaltas eiticiúla a bhaineann le m’iniúchadh ar ráitis airgeadais in Éirinn, ar a n-áirítear Caighdeáin 

Eiticiúla d’Iniúchóirí in Éirinn, a d’eisigh Údarás Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta na hÉireann (ÚMICÉ) 

agus chomhlíon mé mo chuid dualgas eiticiúla eile faoi réir na gceangaltas seo [ar a n-áirítear Alt 6 den Chaighdeán 

Eiticiúil – Forálacha ar fáil d’Aonáin Bheaga (FafAB) (2016)  faoi réir na gcúinsí atá leagtha amach i Nóta 3 ar na 

ráitis airgeadais].

Níl aon ní le tuairisciú agam i dtaca leis na cúrsaí seo a leanas a bhfuil dualgas orm faoi réir CII (Éire) a thuairisciú 

libh nuair:

Creidim go bhfuil an fhianaise iniúchóireachta a fuair mé dóthanach agus cuí le go mbeadh bunús le mo thuairim. 
















