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Faisnéis Ghinearálta 

Comhalta Boird Ceapachán Deireadh téarma oifige 

Essene Cassidy Athcheapadh i Nollaig 2017 Nollaig 2022 
Nollaig 2015 Nollaig 2020 
Athcheapadh i Nollaig 2015 Nollaig 2020 
Athcheaptha in Iúil 2016 Nollaig 2020 
Athcheaptha in Iúil 2016 Nollaig 2020 
Athcheaptha in Iúil 2016 Nollaig 2020 
Nollaig 2015 Nollaig 2020 
Nollaig 2015 Nollaig 2020 
Nollaig 2015 Nollaig 2020 
Nollaig 2015 Nollaig 2020 
Athcheapadh i Nollaig 2017 Nollaig 2022 
Athcheapadh i Nollaig 2017 Nollaig 2022 
Athcheaptha in Iúil 2018 Nollaig 2022 
Nollaig 2017 Nollaig 2022 
Nollaig 2017 Nollaig 2022 
Nollaig 2017 Nollaig 2022 
Nollaig 2017 Nollaig 2022 
Feabhra 2018 Nollaig 2022 
Meitheamh 2018 Nollaig 2022 
Lúnasa 2018 Nollaig 2022 
Meán Fómhair 2018 Nollaig 2022 
Márta 2019 Nollaig 2020 

Louise Kavanagh McBride 
Killian McGrane 
Dermot Manning 
Martin Higgins 
Pat Dolan 
Breda Liston 
Karen Canning 
Liam Minihan 
Lorraine Clarke-Bishop 
Denise Lawler 
Mark Blake-Knox 
Denis Murphy 
Catherine Cocoman 
Eileen Kelly 
Liam Hamill 
Mary Gorman 
Kathleen Lombard 
Colm O'Herlihy 
Anne Horgan 
Laura Sahm 
Karen Greene 
John Horan Aibreán 2019 Nollaig 2022 

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Sheila McClelland 
(Ceaptha ar an 24 Meitheamh 2019)

Seoladh

18/20 Ascaill Dhún Charúin, An 
Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath

Uimhir ghutháin Uimhir Facs

01 639 8500 01 639 8595

Iniúchóirí

An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste,
3A Sráid an Mhéara Uachtarach, Baile 
Átha Cliath 1

Dlíodóirí

Beauchamps, Cois Abhann II,
Cé Sir John Rogerson, Baile Átha Cliath 2

Baincéirí

Banc na hÉireann, Sráid Bhagóid, Baile 
Átha Cliath 2

KBC Bank Ireland, Sráid Sandwith,
Baile Átha Cliath 2
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• dearbhú leasanna,
• tuarascálacha ó choistí,
• tuarascálacha airgeadais/cuntais bainistíochta,
• tuarascálacha feidhmíochta, agus
• cúrsaí forchoimeádta.

Tá sé riachtanach ag Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann, de réir Alt 34 d’Acht 
na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011, na cuntais go léir is cuí agus is gnách ar an airgead 
faighte agus caite acu a choimeád, i cibé foirm a cheadóidh an tAire Sláinte le toiliú an Aire 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 

• Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú, ní foláir do Bhord Altranais agus
Cnáimhseachais na hÉireann an méid seo a leanas a dhéanamh:

• polasaithe cuntasaíochta cuí a roghnú agus a chur i bhfeidhm go i rith an ama,
chomh maith le breithiúnais agus meastacháin réasúnta agus stuama a dhéanamh,

• na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthas leantaigh, ach amháin sa chás nach
mbeadh sé ciallmhar a cheapadh go leanfar leis ag feidhmiú, agus

• a lua ar cloíodh le caighdeáin chuntasaíochta chuí, faoi réir aon eisceachtaí
ábharthacha a nochtadh agus a míníodh sna ráitis airgeadais.

Tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, faoi threoir an Bhroid, freagrach as taifid 
chuntasaíochta leordhóthanacha a choinneáil, ina nochtar, le cruinneas réasúnta tráth ar 
bith, a staid airgeadais agus lena gcuirtear ar a chumas a chinntiú go gcomhlíonann na 
ráitis airgeadais Alt 34 d’Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011. Tá an Bord freagrach 
as cothabháil agus ionracas na faisnéise corparáide agus airgeadais curtha ar shuíomh 
gréasáin de chuid Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. 

Ráiteas maidir le Rialachas agus Tuarascáil na 
gComhaltaí Boird 

Rialachas 
Bunaíodh Bord Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann faoi Acht na nAltraí agus 
na gCnáimhseach 2011. Tá feidhmeanna an Bhoird leagtha amach i alt 9 den Acht sin. Tá an 
Bord cuntasach don Aire Sláinte agus tá sé freagrach as dea-rialachas a áirithiú déanann 
sé an tasc sin trí chuspóirí agus spriocanna straitéiseacha a leagan síos agus trí chinntí 
straitéiseacha a ghlacadh maidir leis na príomhcheisteanna gnó go léir. Is faoi fhreagracht 
an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin (POF) agus na foirne bainistíochta sinsearaí atá 
bainistíocht, rialú agus treoir rialta laethúil Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na 
hÉireann. Ní mór don POF agus don fhoireann bainistíochta sinsearaí cloí leis an treoir 
straitéiseach leathan arna leagan síos ag an mBord, agus ní mór dóibh a chinntiú go bhfuil 
tuiscint shoiléir ag na gcomhaltaí Boird ar fad ar na gníomhaíochtaí agus cinntí móra a 
bhaineann leis an eintiteas, agus maidir le rioscaí suntasacha ar bith a d’fhéadfadh teacht 
chun cinn. Gníomhaíonn an POF mar idirchaidreamh díreach idir an Bord agus an lucht 
bainistíochta de Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. 

Freagrachtaí an Bhoird 
Tá obair agus freagrachtaí an Bhoird leagtha amach sna Buanorduithe ina bhfuil cúrsaí a 
fhorchoimeádtar go sonrach le haghaidh cinneadh an Bhoird. I measc na mbuanmhíreanna 
a mheasann an Bord tá siad seo a leanas: 
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Comhalta Boird Ról Dáta an Cheapacháin 

Essene Cassidy Uachtarán Athcheaptha 06/12/2017 
Louise Kavanagh McBride Leas-Uachtarán Athcheaptha 06/12/2015 
Killian McGrane* Comhalta Boird Athcheaptha 06/12/2015 
Dermot Manning Comhalta Boird Athcheaptha 12/07/2016 
Martin Higgins Comhalta Boird Athcheaptha 12/07/2016 
Pat Dolan Comhalta Boird Athcheaptha 12/07/2016 
Breda Liston Comhalta Boird Athcheaptha 06/12/2015 
Karen Canning Comhalta Boird Athcheaptha 06/12/2015 
Liam Minihan Comhalta Boird Athcheaptha 06/12/2015 
Lorraine Clarke- Bishop Comhalta Boird Athcheaptha 06/12/2015 
Denise Lawler Comhalta Boird Athcheaptha 06/12/2017 
Mark Blake- Knox Comhalta Boird Athcheaptha 06/12/2017 
Denis Murphy Comhalta Boird Athcheaptha 15/02/2018 
Catherine Cocoman Comhalta Boird Athcheaptha 06/12/2017 
Eileen Kelly Comhalta Boird Athcheaptha 06/12/2017 
Liam Hamill Comhalta Boird Athcheaptha 06/12/2017 
Mary Gorman Comhalta Boird Athcheaptha 06/12/2017 
Kathleen Lombard Comhalta Boird Athcheaptha 15/02/2018 
Colm O'Herlihy Comhalta Boird Athcheaptha 19/06/2018 
Anne Horgan Comhalta Boird Athcheaptha 20/08/2018 
Laura Sahm Comhalta Boird Athcheaptha 30/09/2018 
Karen Greene Comhalta Boird Athcheaptha 25/03/2019 
John Horan Comhalta Boird Athcheaptha 17/04/2019 

Rinneadh meastóireacht sheachtrach an Bhoird ar an 25 Samhain 2020. 

*D’éirigh Killian McGrane as a phost ón Bhord i mí na Nollag 2019. Tháinig a éirí as i
bhfeidhm nuair a bhuail an Bord le chéile don chead uair i mí Eanáir 2020.

Tá an Bord freagrach as an bplean bliantúil agus buiséad a cheadú. Meastóireacht a 
dhéanamh ar fheidhmíocht Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann de thagairt 
an phlean bhliantúil agus buiséid mar chuid de mhír an chláir le linn cruinnithe an Bhoird. 
Tá an Bord freagrach chomh maith as a shócmhainní a chosaint agus dá bhrí sin as bearta 
réasúnta a dhéanamh chun calaois agus neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath. 

Measann an Bord go dtugann ráitis airgeadais Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na 
hÉireann léargas fíor agus cothrom ar fheidhmíocht airgeadais agus ar staid airgeadais 
Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann amhail an 31 Nollaig 2020, seachas le 
haghaidh neamh-chomhlíonadh ceanglais FRS102 i ndáil le teidlíochtaí sochar scoir arna 
ordú ag an Aire Sláinte. 

Struchtúr an Bhoird 
Tá Uachtarán, Leas-Uachtarán, agus 21 gnáthchomhalta ar an mBord. Ceapann an tAire 
Sláinte na comhaltaí ar fad. Ceaptar na comhaltaí Boird ar feadh tréimhse cúig bliana agus 
tagann siad le chéile, ar an meán, ar bhonn míosúil. Leagtar amach sa tábla an tréimhse 
cheapacháin do na comhaltaí reatha: 
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Bhunaigh an Bord ocht gcoiste mar seo a leanas: 

1. An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca: comhdhéanta de thrí bhall Boird agus dhá
bhall chomhalta neamhspleácha. I mí an Mhárta 2020, d’athraíodh téarmaí tagartha an
choiste a fhad is go raibh trí bhall Boird agus trí bhall neamhspleácha ann. Is é ról an
Choiste um Iniúchóireacht agus Riosca (CIR) tacú leis an mBord maidir lena chuid
freagrachtaí i ndáil le saincheisteanna a bhaineann le riosca, rialú agus rialachas, agus
árachas gaolmhar. Tá an CIR neamhspleách ó bhainistíocht airgeadais na
heagraíochta. Go sonrach, cinntíonn an Coiste go ndéantar monatóireacht ghníomhach
agus neamhspleách ar na córais rialaithe inmheánaigh, lena n-áirítear gníomhaíochtaí
iniúchóireachta. Tuairiscíonn an CIR don Bhord i ndiaidh gach cruinniú agus go foirmiúil i
scríbhinn go bliantúil. Bhí naoi gcruinniú ag an CIR in 2020.

2. An Coiste Oideachais, Oiliúna agus Caighdeán: comhdhéanta de shé bhall Boird agus
cúig bhall neamhspleácha. Déanann an Coiste Oideachais, Oiliúna agus Caighdeán
(COOC) monatóireacht ar chomhlíonadh caighdeán agus critéar maidir le hoideachas
agus oiliúint na n-altraí agus na gcnáimhseach thar ceann Bord Altranais agus
Cnáimhseachais na hÉireann. Bhí ceithre chruinniú ag an COOC in 2020.

3. An Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtadh (COC) (1985)*: comhdhéanta de shé bhall
neamhspleácha déag agus baill Bhoird ar bith. Bhí na comhaltaí ar fad den Choiste seo
ina gcomhaltaí Boird roimh 2011 agus is é a ról fiosrú a dhéanamh ar ghearáin a
atreoraíodh roimh Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011. Bhí ceithre lá fiosraithe
roimh an COC 1985 in 2020.

4. An Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtaidh (2011)*: Tá an Coiste um Oiriúnacht chun
Cleachtadh (COC) (Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach, 2011) comhdhéanta de 24
bhall in 2020, agus bhí 11 díobh ina mball Boird. Is é ról an Choiste um Oiriúnacht chun
Cleachtadh fiosrú a dhéanamh ar ghearáin a atreoraíonn an Coiste Réamhimeachtaí
chuige faoi Alt 61 d’Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach, 2011. Nuair a bhíonn fiosrú
déanta, cuireann an Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtadh a thuarascáil faoi bhráid an
Bhoird de bhun alt 67 den Acht. Bhí 39 lá fiosraithe ann, 6 lá éisteachta réamhiarratas
(ina dtugtar “cruinnithe glao” orthu) agus lá cruinnithe amháin in 2020, ag déanamh
iomlán de 46 lá.

5. An choiste um Straitéis, Gnó agus Airgeadais (tugadh an Coiste Rialaithe agus
Airgeadais ar roimhe seo): comhdhéanta de chan níos mó ná seacht mball Boird san
iomlán. Bhí sé bhall ag an Choiste in 2020. Déanann an Coiste um Straitéis, Gnó agus
Airgeadais (an CSGA) athbhreithniú agus tugann sé moltaí do Bhord Altranais agus
Cnáimhseachais na hÉireann i ndáil le gach ceist a bhaineann le feidhmeanna rialachais
Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Bhí sé chruinniú ag an CSGA in 2020.

6. Coiste na gCnáimhseach: comhdhéanta de thrí chomhalta Boird agus cúig chomhalta
neamhspleácha. Is é ról an Choiste Cnáimhseach comhairle a thabhairt don Bhord i
ndáil le gach réimse a bhaineann le cleachtas an chnáimhseachais. Bhí ceithre chruinniú
den Choiste Cnáimhseach ann in 2020.

* Faoi alt 6(1)(b) d’Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach, leanfaidh an Coiste um Oiriúnacht chun Cleachtadh a
bunaíodh faoi Acht na nAltraí 1985 ag feidhmiú go dtí go mbeidh gach cás a rinneadh faoi Acht 1985 curtha i
gcrích. Bhí sé de rún go dtarlóidh sé sin faoi dheireadh 2020; le sin ráite, bhí tionchar ag tosca nach raibh neart ag
Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann orthu, agus tá roinnt ceisteanna gan toradh. Éisteann an Coiste
um Oiriúnacht chun Cleachtadh a bunaíodh faoi bhun alt 24(2)(b) d’Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011
cásanna faoi Acht 2011.
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7. An Coiste Réamhimeachtaí: comhdhéanta de chúig bhall Boird agus sé bhall
neamhspleácha. Is é ról an Choiste Réamhimeachtaí breithniú tosaigh a dhéanamh ar
ghearáin. Bhí aon chruinniú déag ag an gCoiste Réamhimeachtaí in 2020.

8. An Coiste Clárúcháin: comhdhéanta de cheithre bhall Boird agus ceithre bhall
neamhspleácha. Breithníonn an Coiste Réamhimeachtaí achomhairc ó iarratasóirí ar
chlárú nár deonaíodh clárú díreach orthu agus cinneann sé torthaí na n-achomharc sin.
Déanann sé cinntí agus tugann sé comhairle agus moltaí don Bhord i ndáil leis na
ceisteanna uile bhaineann le clárú. Breithníonn sé gach cúrsa a bhaineann le clárú a
atreoraíonn an Bord nó an feidhmeannach chuige. Bhí sé chruinniú ag an Choiste
Clárúcháin in 2020.
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Bord CIR ETC COC* 
2011 

BSF MC PPC RC Táillí an 
Choiste 
2020** 

Táilli 
2020 

Caiteachas 
2020 

Líon na gcruinnithe 21 9 4 46 6 4 11 6 € € € 

Essene Cassidy 19 6 - - 6 - - - - - 4,203 

Louise Kavanagh 
McBride 

10 - 2 1 2 - - - - - 2,464 

Killian McGrane - - - - - - - - - - - 

Dermot Manning 17 - 4 - - - - 6 - 5,985 149 

Martin Higgins 16 9 - - - - - 4 - 5,985 544 

Pat Dolan 11 - - 20 4 - - - 10,500 5,985 7,018 

Breda Liston 14 - - - - 3 10 - - - - 

Karen Canning 18 - - 10 6 - - - 8,400 5,985 - 

Liam Minihan 10 2 - 16 - - - - 13,200 5,985 6,996 

Lorraine Clarke- 
Bishop 

12 - - 3 - - - - - - - 

Denise Lawler 11 - 3 4 - 4 - - - - - 

Mark Blake- Knox 13 9 - 5 - - - - 5,400 5,985 201 

Denis Murphy 9 - - - 6 - 9 - 4,500 5,985 12 

Catherine Cocoman 12 - - - - - - - - - - 

Eileen Kelly 9 - 3 7 - - - - - - 1,720 

Liam Hamill 6 - - 2 - - - 2 - - - 

Mary Gorman 7 - - - - 3 8 - - - - 

Kathleen Lombard 11 - - - 6 - - - - - - 

Colm O'Herlihy 9 - - 12 - - - - 6,300 5,985 - 

Anne Horgan 11 - - - - - 8 - - - - 

Laura Sahm 14 - 3 2 - - - - - - 925 

Karen Greene 6 - - - - - 2 - - - 88 

John Horan 19 - 4 - - - - 6 - 5,985 - 

48,300 53,865 24,320 

Ní bhfuair ceithre chomhalta dhéag den Bhord táille Boird faoin bprionsabal Aon Duine Aon Tuarastal (OPOS). 

*Líon iomlán laethanta (lena n-áirítear laethanta fiosraithe, cruinnithe glao agus cruinnithe FTPC)

**Clúdaítear méideanna de mhéid €29,400 ó 2019 i dtáillí an choiste tar éis an DPER na méideanna seo a cheadú.

Sceideal Tinrimh, Táillí agus Costas 
Tá an sceideal tinrimh ag cruinnithe an Bhoird agus na gCoistí le haghaidh 2020 leagtha 
amach thíos, lena n-áirítear na táillí agus na speansais a fuair gach comhalta: 
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2020 2019 
€ € 

Comhairle dhlíthiúil 55,212 35,123 
Comhairle soláthair ad hoc 20,000 15,000 
Comhairle faoi Phinsin 9,888 8,806 
Feabhas ar an bpróiseas gnó 90,033 192,838 
Comhairleoir TF 106,065 75,882 
Forbairt faoi Bheartas Oideachais 21,000 2,710 

Costais sainchomhairleoireachta iomlána 302,198 330,359 

Costais Chomhairleachta Caipitlithe 114,830 81,494 
Costais chomhairleachta arna gcur de mhuirear ar Ioncam 
agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Choinnithe 

187,368 248,865 

Iomlán 302,198 330,359 

Athruithe ar an bPríomhphearsanra 
D’éirigh bhall Boird amháin as a bpost faoi dheireadh 2019. Tháinig an t-éirí as sin i 
bhfeidhm ón chéad chruinniú beartaithe eile ar thit amach i mí Eanáir 2020. Críochnaíodh 
téarmaí oifige na mball Bord ar an 5 Nollaig 2020. Ceapadh daoine chun an aon phost 
déag seo a chomhlíonadh i MÍ Eanáir 2021. 

D’éirigh Ursula Byrne as a cuid poist mar Stiúrthóir Rialaithe i mí na Nollag 2020. Ceapadh 
Colm O’Leary mar Stiúrthóir Oiriúnacht chun Cleachtadh don bhliain 2020. 

Ceapadh Aoibhin De Burca mar Stiúrthóir Oibríochta agus ceapadh Nadia Dagash mar 
Stiúrthóir Clárúcháin agus Digitiú i mí na Samhna 2020 araon. 

Nochtadh arna Cheangal leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit 
a Rialú (2016) 
Tá an Bord freagrach go gcomhlíonann Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann 
na bunriachtanais a ghabhann leis an Chód Cleachtais le haghaidh rialú d’fhorais an Stáit 
(tugtar “an Cód” ar seo), de réir mar a bhí foilsithe ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe i mí Lúnasa 2016. Ceanglaítear an nochtadh seo a leanas leis an gCód: 

Costais Sainchomhairleoireachta 
Áirítear costais comhairleoireachtaí gach costas de chomhairle sheachtrach roimh an 
bhainistíocht agus ní chlúdaítear feidhmeanna seachfhoinsithe ‘ina dtugtar gnó mar is gnáth 
orthu’. 
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2020 2019 
€ € 

Táillí dlíthiúla - Oiriúnach chun cleachtadh 2,579,182 2,442,225 
Socraíochtaí 

Iomlán 2,579,182 2,442,225 

Caiteachas Taistil agus Cothaithe 
Tá caiteachas taistil agus cothaithe catagóirithe mar a leanas: 

2020 2019 
€ € 

Intíre 
- Bord 20,620 53,568 
- Fostaithe 2,954 10,272 
Idirnáisiúnta
- Bord 3,699 4,970 
- Fostaithe 2,959 9,780 
Iomlán 30,232 78,590 

Caiteachas Taistil agus Cothaithe a íocadh go díreach leis na comhaltaí Boird €19,208 (2019 
€53,568) agus a íocadh thar ceann Boird Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann €5,109 
(€2019 € 4,970). 

Caiteachas Fáilteachais 
Áirítear ar an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coimeádta an 
caiteachas fáilteachais seo a leanas: 

2020 2019 
€ € 

Fáilteachas an Bhoird agus na Foirne 786 312 
Fáilteachas client 1,086 
Iomlán 786 1,398 

Costais Dhlíthiúla agus Socraíochtaí 
Sa tábla thíos soláthraítear miondealú ar mhéideanna a aithníodh mar chaiteachas sa 
tréimhse tuairiscithe i ndáil le costais dhlíthiúla, socraíochtaí agus imeachtaí idir-réitigh agus 
eadráin i ndáil le conarthaí le tríú páirtithe. Ní áirítear leis sin caiteachas a tabhaíodh i ndáil 
le comhairle dhlíthiúil ghinearálta a fuair Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann 
atá nochta sna costais Sainchomhairleoireachta thuas. 
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Ráiteas um Chomhlíonadh 
Chloígh Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann le ceanglais an Chóid Chleachtais 
chun Comhlachtaí Stáit a Rialú, arna fhoilsiú ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe i mí Lúnasa 2016. 
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Ráiteas maidir le Rialú Inmheánach 

Scóip na Freagrachta 
Rinneadh an ráiteas seo i gcomhréir leis an gceanglas atá leagtha amach i gCód 
Chleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) na Roinne Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe. 

Thar ceann Boird Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann, admhaímid go bhfuilimid 
freagrach ar deireadh as an gcóras Rialaithe Inmheánaigh, as athbhreithniú a dhéanamh ar 
a n-éifeachtacht agus as a chinntiú go ndéanfar é a chothabháil agus a oibriú. 

Cuspóir an Chórais de Rialú Inmheánach 
Tá an córas ceaptha chun deimhniú réasúnta seachas deimhniú iomlán a thabhairt go 
bhfuil sócmhainní á gcaomhnú, idirbhearta á n-údarú agus á dtaifeadadh i gceart, agus go 
bhfuil earraí nó mírialtachtaí á gcosc nó á mbrath i dtréimhse thráthúil. 

Bhí an córas rialaithe inmheánaigh, a thagann leis an treoir arna heisiúint ag an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, i bhfeidhm ar Bhord Altranais agus Cnáimhseachais 
na hÉireann don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020 agus suas go dtí dáta fhaomhadh na 
ráiteas airgeadais. 

An Cumas Riosca a Láimhseáil 
Tá Coiste Iniúchóireachta agus Riosca (CIR) ag Bord Altranais agus Cnáimhseachais na 
hÉireann atá comhdhéanta de thrí bhall Boird, a bhfuil duine díobh ina Chathaoirleach agus 
dhá bhall neamhspleácha. Tháinig an CIR le chéile naoi n-uaire in 2020. 

Rinneadh na bearta seo a leanas chun timpeallacht rialaithe chuí a chinntiú: 
• Déanann an Roinn Airgeadais ullmhú Buiséid bhliantúil a fhaomhann an Bord a

chomhordú agus a bhainistiú.
• Ullmhaíonn an Roinn Airgeadais tuarascálacha míosúla caiteachais athraithis ina

gcuirtear caiteachas iarbhír i gcomparáid le caiteachas buiséadaithe. Déantar iad
sin a thuairisciú don Fhoireann Bainistíochta Sinsearaí, don Bhord agus don Choiste
Straitéis, Gnó agus Airgeadais ar bhonn rialta.

• Tagann an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca agus an Coiste um Straitéis, Gnó
agus Airgeadais an Bhoird le chéile ar bhonn rialta chun comhairle a thabhairt don
Bhord maidir le stóinseacht na socruithe agus stádas rialachas corparáideach,
bhainistíochta airgeadais agus riosca agus iniúchóireachta inmheánach an Bhoird.

• Soláthraíonn soláthraí seirbhíse seachtrach feidhm iniúchóireachta inmheánaí an
Bhoird. Comhaontaítear an clár oibre leis an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca.

• Tá córais ann atá dírithe ar shlándáil na gcóras teicneolaíochta faisnéise agus
cumarsáide a chinntiú

• Tá córais i bhfeidhm chun na sócmhainní a chosaint.
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• taifeadadh nósanna imeachta le haghaidh na bpríomhphróiseas gnó,
• tá freagrachtaí airgeadais sannta ar leibhéal bainistíochta agus cuntasachta dá réir

i gceist,
• tá córas cuí buiséadaithe ann le buiséad bliantúil atá á choinneáil faoi athbhreithniú

ag an lucht bainistíochta sinsearaí,
• tá córais ann atá dírithe ar shlándáil na gcóras teicneolaíochta faisnéise agus

cumarsáide a chinntiú,
• tá córais i bhfeidhm chun na sócmhainní a chosaint.

Tionchar na paindéime Covid-19 ar an Timpeallacht Rialaithe 
Bhí cur i bhfeidhm na paindéime Covid-19 go luath in 2020, agus an chomhairle sláinte 
poiblí a tháinig leis, ina n-athruithe móra gasta agus bunúsacha i gcoinne na cleachtaidh 
oibre de chuid an BACÉ agus cianobair agus obair fhíorúil ag teacht chun cinn do bhaill 
fhoirne an BACÉ. 

Bhreathnaigh BACÉ go cúramach ar chúrsaí agus forbairtí na paindéime, agus iad ag 
iarraidh rioscaí a mhaolú, rioscaí a fhéadfaidh dul i ngleic le hoibríochtaí gnó, baill fhoirne 
nó páirtithe leasmhara ar bith de chuid BACÉ. Seo liosta de na bearta ar ghlac BACÉ: - 

• Múnla Gnó mar is Iondúil (an BAU) a thosú agus oibríochtaí gnó de chuid BACÉ a
aistriú go dtí timpeallacht oibre cianda a fhad is gur féidir an chuid is mó de chúrsaí
gnó titim amach de réir mar a bhí.

• Measúnacht leanúnach de na rioscaí móra maidir leis an phaindéim Covid-19 agus
lúfaireacht BACÉ maidir le freagairtí éifeachtacha a chur chun cinn.

• Clár riosca Covid-19 ar leith a fhorbairt chun rioscaí na paindéime a bhainistiú. Bhí
cruinnithe an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca ag titim amach gach coicís ag an
tús chun an chláir riosca a bhainistiú agus a athrú de réir a chéile.

• Tá scaradh láidir na ndualgas fós i bhfeidhm mar aon le clúdach cuí i gcás nach
mbeidh údaráis ceadaithe ar fáil.

• Cinnte a dhéanamh go gcomhlíonann cosaint sonraí agus polasaithe nó gnásanna
bainistíocha taifid atá ann cheana féin na dualgais a bhí acu agus iad ag feidhmiú i
dtimpeallacht oibre cianda agus go mbreathnófar orthu mar is gnáth.

Creat Riosca agus Rialaithe 
Tá beartas agus ceart um bainistíocht riosca i bhfeidhm ina leagtar amach inghlacthacht 
riosca Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann. Tá próiseas bainistíochta i 
bhfeidhm agus leagtar amach na róil agus freagrachtaí maidir le riosca sa doiciméad um 
beartas bainistíochta riosca. 

Déantar rioscaí a shainaithint agus a bhainistiú trí chlár riosca na heagraíochta ina 
sonraítear na príomhrioscaí agus luaitear na rialuithe atá ann chun an riosca a mhaolú. 
Déantar na rioscaí a mheasúnú agus cuirtear in ord tosaíochta iad tríd an seans go 
dtarlóidh an teagmhas agus an tionchar a bhféadfadh a bheith ag teagmhas dá leithéid ar 
an eagraíocht a chur san áireamh. Cuirtear plean gníomhaíochta i bhfeidhm chun an riosca 
a mhaolú agus sanntar úinéir chun an plean a chur chun feidhme. 

Sonraíonn an clár riosca na rialuithe agus na gníomhartha is gá chun rioscaí a mhaolú, 
chomh maith leis an bhfreagracht a shanntar don fhoireann ar leith maidir le hoibriú 
rialuithe. Deimhním go bhfuil timpeallacht rialaithe i bhfeidhm ina bhfuil na gnéithe seo a 
leanas: 
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• Ag cinntiú go raibh baill fhoirne in ann Líonra BACÉ a úsáid trí threalamh ceadaithe
de chuid BACÉ mar is ceart agus go raibh an trealamh TFC cuí ag na baill fhoirne
agus iad ag obair go cianda.

• Faoi thús na paindéime Covid-19, chuir BACÉ bearta scaradh sóisialta i bhfeidhm
chomh maith le glantóireacht agus prótacail maidir le sláinteachas lámh chomh
maith le casachtach agus sraothanna sular thug an rialtas an chomhairle chéanna
amach, sláinte agus sábháilteacht ár mbaill fhoirne a chosaint. Lean Acmhainní
Daonna (AD) ar aghaidh le seirbhís iomlán s’acu ó thús na paindéime.

• Féidearthachtaí le haghaidh laigí ó thaobh rialaithe inmheánacha de mar gheall ar
Covid-19 a mheas agus ghlac siad bearta chun rialaithe inmheánacha a uasdátú
agus a choimeád de réir mar is cuí.

Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach 
Cuireadh nósanna imeachta foirmiúla ar bun le monatóireacht a dhéanamh ar phróisis 
rialaithe agus cuirtear easnaimh rialaithe in iúl dóibh siúd atá freagrach as gníomh 
ceartaitheach a ghlacadh agus don bhainistíocht agus don Bhord, nuair is cuí, ar bhealach 
tráthúil. Deimhnímid go bhfuil na córais mhonatóireachta leanúnacha seo a leanas i 
bhfeidhm: 

• sainaithníodh príomhrioscaí agus rialuithe lena mbaineann agus cuireadh próisis i
bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh ar oibriú na bpríomhrialuithe sin agus
easnaimh ar bith a shainaithnítear a thuairisciú,

• bunaíodh socruithe tuairiscithe ar gach leibhéal inar sannadh freagracht as
bainistíocht airgeadais, agus

• déanann an lucht bainistíochta sinsearaí athbhreithnithe rialta ar thuarascálacha
tréimhsiúla agus bliantúla feidhmíochta agus airgeadais ina léirítear feidhmíocht
airgeadais os coinne buiséad/réamh-mheastachán.

Soláthar 
Tá Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann tiomanta do na treoirlínte agus 
rialacha maidir le soláthar a chomhlíonadh go hiomlán. Déanann BACÉ maoirseacht ar an 
tsoláthar a ghabhann leis an Choiste um Straitéis, Gnó agus Airgeadais . Faomhann an Bord 
gach conradh os cionn €50,000. Fostaíonn Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na 
hÉireann seirbhísí comhairleacha seachtracha soláthair chun tacú leis an eagraíochtaí leis 
an treoirlínte agus rialacha maidir le soláthar a chomhlíonadh. 

D’Atairiscint conradh le haghaidh Seirbhísí Bainistíochta Tionscadail a tháinig chuig deireadh 
a gcaiteachais. Tháinig dúshlán roimh mheicníocht scórála maidir le hIarratas do Chuireadh 
chun cinn. Chinn BACÉ próiseas an tairisceana a chaitheamh ar shiúil mar gheall ar 
chomhairle chun an dúshlán a réiteach. Críochnaíodh tairiscint eile ina dhiaidh sin. 
Caitheamh €75,438 ar sheirbhísí idir Meitheamh 2020 agus Meitheamh 2021. 

Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht 
Deimhnímid go bhfuil nósanna imeachta ag BACÉ chun monatóireacht a dhéanamh ar 
éifeachtacht a nósanna imeachta bainistíochta riosca agus rialaithe. Trí obair na n-iniúchóirí 
inmheánacha agus seachtracha, arb é an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca a dhéanann 
maoirseacht ar a gcuid oibre, cuirtear bonn eolais faoi mhonatóireacht agus athbhreithniú 
Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe 
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airgeadais inmheánaigh, agus tá an bhainistíocht shinsearach laistigh de Roinn Altranais 
agus Cnáimhseachais na hÉireann freagrach as an gcreat rialaithe airgeadais inmheánaigh 
a fhorbairt agus a chothabháil. 

Deimhnímid go ndearna an Bord athbhreithniú bliantúil ar éifeachtacht na rialuithe 
inmheánacha do 2020 ar an 25 Márta 2021. 

Ceisteanna maidir le Rialú Inmheánach 
In 2020 rinneadh ceithre shárú dhéag ar shonraí a thuairisciú don Choimisiún Cosanta 
Sonraí (CCS) agus aicmíodh trí cinn déag díobh mar sháruithe lenar bhain riosca íseal. 
Aicmíodh ceann de na sáruithe mar riosca mheán leibhéal. Dhún an Coimisiúin Cosanta 
Sonraí gach cás in 2020. 

Laghdaíodh sáruithe sonraí in 2020 i gcomparáid le 2019 mar thoradh dhíreach ón MyNMBI 
a chur i bhfeidhm, beart a chuidiú leis an phróiseas iarratas a dhigitiú, agus mar sin an 
riosca a ísliú maidir le sonraí a bheith curtha leis an chuntas mhícheart. Bhí páirt ag seisiúin 
traenála agus cruinnithe faisnéise rialta chomh maith maidir leis an laghdú seo a bhaint 
amach. 

Faomhadh ón mBord 
Rinneadh an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca agus an Bord athbhreithniú ar an Ráiteas 
ar an gCóras Rialaithe Inmheánach lena chinntiú go dtagann sé go beacht leis an gcóras 
rialaithe a bhí i bhfeidhm le linn na tréimhse tuairiscithe. 

Rinneadh gnóthas seachtrach athbhreithniú ar an rialú inmheánach in 2020 agus chuir an 
Bord a ainm leis in 2021. 

Thar ceann Bhord Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann: 
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Nóta 2020 2019 
IONCAM € € 
Táille Bhliantúil Choinneála 2 7,454,777 7,163,170 
Táille Chlárúcháin 3 2,094,800 2,136,293 
Táille um Dheimhniú 3 88,560 123,360 
Ranníocaíocht FSS don Ionad Gairmeacha 
Altranais 

4 200,000 200,000 

Ranníocaíochtaí Aoisliúntas 66,036 71,312 
Ús Bainc agus Infheistíochtaí 75 1,108 
Ioncam Eile 5 274,947 178,191 
Ioncam Iomlán 10,179,195 9,873434 

CAITEACHAS 
Costais ar Chóiríocht 6 351,561 472,337 
Costais Foirne 7/8 4,033,212 3,556,392 
Costais Riaracháin 9 2,261,377 2,322,055 
Oiriúnacht chun Cleachtaidh 10 2,663,972 2,543,813 
Leabharlann 11 8,901 9,739 
An tIonad Gairmeacha Altranais 12 20,977 29,160 
Dímheas 13 443,434 351,952 
Caiteachas Iomlán 9,783,434 9,285,448 

Barrachas don bhliain 395,761 587,986 

Iarmhéid Tugtha ar Aghaidh amhail an 1 
Eanáir 

10,016,797 9,428,811 

Iarmhéid Tugtha ar Aghaidh ag an 31 
Nollaig 

10,412,558 10,016,797 

Tá ioncam cúlchistí mar aon le gnóthachain agus caillteanais na bliana ar fáil i ráiteas an 
ioncaim agus caiteachais. 

Tá an Ráiteas ar Shreafaí Airgeadais agus na Nótaí ó 1 go 20 ina gcuid de na Ráitis 
Airgeadais seo. 

Thar ceann Bhord Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann: 

An Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí 
Ioncaim Coimeádta 
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Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais 

Amhail an 
31 Nollaig 

Amhail an 
31 Nollaig 

Nóta 2020 2019 
SÓCMHAINNÍ SEASTA € € 
Maoin, Gléasra agus Trealamh 13 11,774,780 10,585,309 
Sócmhainní atá á bhforbairt 13 - 690,414

11,774,780 11,275,723 
SÓCMHAINNÍ REATHA 
Earraí infhaighte 15 179,299 144,990 
Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim 14 4,023,185 6,213,112 

4,202,484 6,358,102 
DLITEANAIS REATHA (MÉIDEANNA ATÁ DLITE 
LAISTIGH DE BHLIAIN AMHÁIN) 
Suimeanna iníoctha 16 (4,091,031) (5,901,476) 

(4,091,031) (5,901,476) 

GLANSÓCMHAINNÍ REATHA 111,453 456,626 

DLITEANAIS FHADTÉARMACHA (MÉIDEANNA 
ATÁ DLITE I nDIAIDH BLIAIN AMHÁIN) 
Suimeanna iníoctha 16 (1,473,675) (1,715,552) 

GLANSÓCMHAINNÍ IOMLÁNA 10,412,558 10,016,797 

AG LÉIRIÚ 
Ciste Carntha 10,412,558 10,016,797 

10,412,558 10,016,797 

Tá an Ráiteas ar Shreafaí Airgeadais agus na Nótaí ó 1 go 20 ina gcuid de na Ráitis 
Airgeadais seo. 

Thar ceann Bhord Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann: 
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2020 2019 
€ € 

395,761 587,986 
443,434 351,952 
(34,309) 20,661 

(1,810,445) 425,774 
(75) (1,108)

5,787 6,411

(999,847) 1,391,676 

(942,491) (54,793) 
(454,943) 

(942,491) (509,736) 

75 1,108 
(5,787) (6,411) 

(241,878) (241,931) 

(247,590) (247,234) 

(2,189,928) 634,707 

6,213,113 5,578,405 

4,023,185 6,213,113 

Ráiteas ar Shreafaí Airgeadais 

Glansreafaí Airgid Thirim ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin 
Barrachas Ioncaim thar Chaiteachas 
Dímheas sócmhainní seasta 
(Méadú) ar shuimeanna infhaighte 
(Laghdú) i gcuntais iníoctha 
Ús bainc a fuarthas 
Ús bainc a íocadh 
Glansreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin 

Sreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistithe 
Íocaíocht chun maoin, gléasra agus trealamh a cheannach 
Íocaíocht le forbairt sócmhainne 
Glansreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistithe 

Sreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Maoiniúcháin 
Ús bainc a fuarthas 
Ús bainc a íocadh 
Aisíocaíocht iasachta 
Glansreafaí Airgid Thirim ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe 

Glanmhéadú/(Glanlaghdú) in Airgead Tirim agus Coibhéisí 
Airgid Thirim 

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim amhail an 1 Eanáir 

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim amhail an 31 
Nollaig 
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

1. Beartais Chuntasaíochta
Tá bunús na cuntasaíochta agus na beartais shuntasacha chuntasaíochta arna nglacadh ag an
Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann leagtha amach thíos. Rinneadh iad a chur i
bhfeidhm go comhsheasmhach i rith na bliana agus i rith na bliana roimhe sin.

a) Faisnéis Ghinearálta
Bunaíodh Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann faoi Acht na nAltraí agus
na gCnáimhseach 2011, agus tá a ceannáras acu ag 18/20 Ascaill Dhún Charúin, an
Charraig Dhubh, Co. Bhaile Átha Cliath, Éire. Is é cuspóir an Bhoird an pobal a
chosaint agus iad ag déileáil le haltraí agus cnáimhseacha agus ionracas
chleachtas an altranais agus an chnáimhseachais a chosaint trí ardchaighdeán
oideachais, oiliúna agus iompair ghairmiúil a chur chun cinn i measc altraí agus
cnáimhseach.
Tá príomhchuspóirí an Bhoird Altranais agus Cnáimhseachas leagtha amach in alt 8
agus 9 d’Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach 2011 agus is seo a leanas iad:

• Clár na n-altraí agus na gcnáimhseach a choinneáil.
• measúnú a dhéanamh ar iarratais ó iarratasóirí Éireannacha agus ó

iarratasóirí thar lear ar mian leo cleachtadh mar altraí agus
cnáimhseacha in Éirinn.

• tacaíocht a thabhairt d’altraí agus do chnáimhseacha chun cúram a
sholáthar trí chaighdeáin agus trí threoir a fhorbairt ar féidir leo iad a
úsáid ina ngnáthchleachtadh laethúil.

• ceanglais a leagan síos le haghaidh cláir oideachais altranais agus
cnáimhseachais in Institiúidí Ardleibhéil

• imscrúdú a dhéanamh ar ghearáin ó othair, óna dteaghlaigh, ó
ghairmithe cúraim sláinte, ó fhostóirí agus fiosruithe um oiriúnacht chun
cleachtaidh a dhéanamh

b) Ráiteas um Chomhlíonadh
Ullmhaíodh ráitis airgeadais de chuid Boird Altranais agus Cnáimhseachais na
hÉireann don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021 i gcomhréir le FRS 102, an
caighdeán tuairiscithe airgeadais atá i bhfeidhm sa RA agus in Éirinn arna eisiúint
ag an Chomhairle Tuairiscithe Airgeadais (CTA), agus arna mhionathrú ag an Aire
Sláinte i ndáil le hAoisliúntas. Agus orduithe an Aire Sláinte á gcomhlíonadh aige, ní
thugann an Bord cuntas ar na costais ar na teidlíochtaí Aoisliúntais ach nuair a
thagann siad chun bheith iníoctha (féach i). Ní hionann an bonn cuntasaíochta agus
an FRS 102, beart a chuireann i bhfeidhm go gcaithfear costais na bliana a aithint
nuair a thuillfear an teidlíocht a ghabhann leo.
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c) Bonn an Ullmhúcháin
Rinneadh na ráitis airgeadais a ullmhú faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil,
seachas le haghaidh sócmhainní agus dliteanais áirithe a thomhaistear ag
luachálacha córa mar atá mínithe sna beartais chuntasaíochta thíos. Tá na ráitis
airgeadais san fhoirm a d’fhaomh an tAire Sláinte le toiliú ón Aire Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe faoi alt 34 d’Acht na nAltraí agus na gCnáimhseach, 2011.
Cuireadh na beartais chuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go comhsheasmhach
maidir le láimhseáil míreanna a meastar iad a bheith ábhartha i ndáil leis ráitis
airgeadais an Bhoird Altranais agus Cnáimhseachais.

Agus na ráitis airgeadais a n-ullmhú don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2020,
rinneadh an lucht bainistíochta measúnú ar chumas Roinn Altranais agus
Cnáimhseachais na hÉireann leanúint ag feidhmiú mar ghnóthas leantach. Ar bhonn
na dtorthaí airgeadais tuartha agus an sreafa airgid thirim don 2021 agus 2022, is
féidir gur féidir le Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann a léiriú nach
raibh neamhchinnteacht ábhartha ar bith ann maidir lena cumas a dliteanais a íoc
de réir mar a bheidh siad le híoc.

Measann Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann gur iomchuí é ráitis
airgeadais a ullmhú ar bhun an ghnóthais leantaigh. Dá réir sin, ní chuimsítear sna
ráitis airgeadais sin coigeartuithe ar bith ar na suimeanna glanluacha agus aicmiú
na sócmhainní agus na ndliteanas a d’fhéadfadh teacht chun cinn mura mbeadh
Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann ábalta leanúint ar aghaidh mar
ghnóthas leantach.

d) Ioncam

Táille Bhliantúil Choinneála 
Tugtar fáltais na dtáillí bliantúla coinneála ar fad sa tréimhse ó Eanáir go Deireadh
Fómhair chun cuntais mar ioncam sa bhliain reatha. Taispeántar ioncam a fuarthas
i mí na Samhna agus mí na Nollag i ndáil le táillí an bhliain dár gcionn mar ioncam
iarchurtha ar an ráiteas maidir leis an staid airgeadais agus aithnítear é mar
ioncam an bhliain dár gcionn.

Ioncam Eile ó Tháillí 
Tugtar cuntas ar ioncam ó tháillí eile ar bhonn fáltais airgid thirim.

Ranníocaíochtaí agus Deontais Stáit 
Tugtar cuntas ar Ranníocaíochtaí ó bFeidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ar bhonn
fáltais airgid thirim. Leithdháiltear deontais ón Roinn Sláinte ar an tréimhse
cuntasaíochta ina dtarlaíonn an caiteachas gaolmhar.
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e) Sócmhainní Seasta
Sonraítear maoin, gléasra agus trealamh ag an gcostas lúide dímheas carntha,
agus coigeartaítear é le haghaidh soláthar ar bith le haghaidh bearnú. Cuirtear
dímheas ar fáil ar an maoin, gléasra agus trealamh ar fad, seachas talamh ruílse,
ag rátaí a ríomhtar chun an costas lúide luach iarmharach measta gach
sócmhainne a dhíscríobh thar a saolréanna ionchais measta, faoi mar a leanas:

Áitreabh Ruílse Méid cothrom thar 50 bliain 

Talamh Ruílse Gan Dímheas 

Trealamh agus Daingneáin 33.33% ar Mhéid Cothrom 

Trealamh Ríomhairí 33.33% ar Mhéid Cothrom 

Bogearraí Ríomhairí 33.33% ar Mhéid Cothrom 

Trealamh Teileafóin 33.33% ar Mhéid Cothrom 

Córas Clárúcháin 20.00% ar Mhéid Cothrom 

Léiríonn luach iarmharach an méid measta a gheofaí faoi láthair ó dhiúscairt 
sócmhainne, i ndiaidh costais mheasta na diúscartha a asbhaint, amhail is go raibh 
an tsócmhainn den aois agus sa riocht a mbeifí ag súil leis ag deireadh a saolré 
fónta. 

Má bhíonn fianaise oibiachtúil ar bhearnú luach na sócmhainne ann, aithnítear 
caillteanas um bearnú sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim 
Coimeádta sa bhliain. 

f) Dliteanas Airgeadais
Ar an 23 Meán Fómhair 2007, tharraing Bord Altranais agus Cnáimhseachais na
hÉireann morgáiste de €4.5 milliún anuas. Is morgáiste ó shaoráid iasachta le
téarma 20 bliain é an morgáiste. Tá na suimeanna ar fud le haisíoc faoin 23 Meán
Fómhair 2027. Déantar aisíocaíochtaí ar bhonn ráithiúil. Is é Euribor +0.03% an t-ús a
ghearrtar.

Aithnítear luach tugtha anonn an mhorgáiste ag an gcostas amúchta ag baint úsáid
as modh an ghlanráta úis.

g) Ús ar iasachtaí
Aithnítear an costas úis ar bhonn mhodh an ghlanráta úis agus cuimsítear é sna
costais airgeadais.

h) Sochair Ghearrthéarmacha
Aithnítear sochair ghearrthéarmacha amhail pá saoire mar speansas sa bhliain,
agus cuimsítear sochair a thabhaítear ag deireadh na bliana i bhfigiúr na
Suimeanna iníoctha sa Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais.
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i) Ranníocaíochtaí Aoisliúntas
Riarann Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann Scéim Aoisliúntais i
gcomhréir le rialacha Scéim Aoisliúntais an Rialtais Áitiúil. Le hordú ón Aire Sláinte, ní
dhearnadh soláthar ar bith i ndáil le sochair amach anseo atá iníoctha faoin scéim.
Cuirtear ranníocaíochtaí fostaithe chun sochair an Ráitis ioncaim agus caiteachais
agus cúlchistí ioncaim coimeádta nuair a fhaightear iad. Cuirtear íocaíochtaí pinsin
faoi scéim ar an  Ráiteas ioncaim agus caiteachais agus cúlchistí ioncaim
coimeádta nuair a íoctar iad. Cuirtear íocaíochtaí pinsin faoi scéim ar an Ráiteas
ioncaim agus caiteachais agus cúlchistí ioncaim coimeádta nuair a íoctar iad.

Feidhmíonn Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann Scéim Pinsean
Seirbhíse Poiblí Aonair (“Scéim Aonair”) chomh maith, ar scéim le sochar sainithe í le
haghaidh fostaithe sa tseirbhís phoiblí a ceapadh an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh sin.
Déantar ranníocaíochtaí  bhaill na scéime aonair agus ranníocaíochtaí fostóirí a íoc
leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

j) Ranníocaíochtaí Aoisliúntais Bhreise
Ón 1 Eanáir 2019 ar aghaidh, bhí ar baill na seirbhíse poiblí ag úsáid na scéimeanna
pinsin liúntas ranníocaíocht aoisliúntais bhreise (RAB) a íoc agus íoctar chuig an
Roinn Sláinte iad.

k) Dliteanais Theagmhasacha
Déanann Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann soláthar iomlán dá
meastachán is fearr maidir le costais dhlíthiúla agus costais eile a mbítear ag súil
go dtiocfaidh siad chun cinn i ndáil le cásanna ina mbíonn sí páirteach. Mar sin féin,
tá Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann páirteach i roinnt imeachtaí
dlíthiúla i gcás nach féidir toradh nó éifeacht fhéideartha airgeadais na gcásanna
ábhartha a thuar le cinnteacht ar bith. Mar thoradh air sin, ní dhearnadh soláthar ar
bith le haghaidh na gcásanna sin.

l) Soláthairtí
Aithnítear soláthairtí sa chás go bhfuil oibleagáid reatha dhlíthiúil nó inchiallaithe ag
an mBord i ngeall ar eachtra san am a chuaigh thart agus is dóigh go dteastóidh
aistriú tairbhí eacnamaíocha chun an oibleagáid a shocrú agus gur féidir
meastachán iontaofa a dhéanamh le haghaidh mhéid na hoibleagáide.

m) Cinntí agus meastacháin maidir leis an gCuntasaíocht Chriticiúil
Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú ceanglaítear ar an lucht bainistíochta
breithiúnais, meastacháin agus boinn tuisceana a dhéanamh a théann i gcion ar
mhéideanna a thuairiscítear le haghaidh na sócmhainní agus na ndliteanas ag dáta
an ráitis maidir leis an staid airgeadais agus ar na méideanna a thuairiscítear le
haghaidh ioncam agus speansas le linn na bliana. Ciallaíonn an cineál meastacháin,
áfach, go bhféadfadh difear a bheith idir na torthaí iarbhír agus na meastacháin
sin. Níor theastaigh breithiúnais ar bith a raibh éifeacht shuntasach acu ar
mhéideanna a aithníodh sna ráitis airgeadais le haghaidh 2020.
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2020 2019 

Clárú Éireannach 1,474 1,397 
Clárú AE 466 483 
Clárú neamh-AE 1,776 1,819 

Iomlán 3,716 3,699 

4. Ranníocaíochtaí Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte/Deontas na
Roinne Sláinte

Ranníocaíocht Fheidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte: Tugadh suim de mhéid €200,000 
(2019 - €200,000) ó Fheidhmeannach na Seirbhíse Sláinte (FSS), ag gníomhú dóibh ar 
orduithe na Roinne Sláinte, mar ranníocaíocht i gcomhair an Ionaid Gairmeacha Altranais a 
reáchtáil (féach Nóta 12). 

5. Ioncam Eile
2020 2019 

€ € 
Táillí maidir le cur ar ais ar an gclár* 260,500 159,250 
Deimhniúcháin Dhúblacha 7,725 10,125 
Táillí um Achomharc Clárúcháin 4,785 8,700 
Ilghnéitheach/ioncam eile 1,937 116 

Iomlán 274,947 178,191 

*D’íoc an Roinn Sláinte táillí athchóirithe de mhéid €205,000 mar bheart chun cuidiú le cúrsaí na
paindéime Covid-19.

6. Costais ar Chóiríocht
2020 2019 

€ € 
Ús ar Mhorgáiste 5,787 6,411 
Árachas 58,971 56,208 
Solas agus Teas 45,416 45,675 
Deisiúcháin agus Cothabháil 241,387 364,043 

Iomlán 351,561 472,337 

2. Táille Bhliantúil Choinneála (ARF)
Íocaíocht bhliantúil is ea an ARF a dhéanann gach altra agus cnáimhseach chun a n-ainm a 
choinneáil ar an gclár gníomhach a choinníonn Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na 
hÉireann. In 2020, b’ionann an ARF agus €100 (2019: €100). 

3. Clárú
Altraí & Cnáimhseacha a chláraíonn den chéad uair 
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7. Costais Foirne

2020 2019 
€ € 

Sochair ghearrthéarmacha na mball foirne 2,323,639 2,218,987 
Ranníocaíochtaí fostóirí le leas sóisialach 204,905 177,183 
Ranníocaíochtaí pinsin fostóirí* 150,011 94,721 
Íocaíochtaí pinsean 535,389 417,626 

Iomlán Chostais Foirne Roinn Altranais agus 
Cnáimhseachais na hÉireann 

3,213,944 2,908,517 

Costais Gníomhaireachtaí 819,268 647,875 

Iomlán na gCostas Foirne 4,033,212 3,556,392 

* Íocadh ranníocaíochtaí fostóirí de mhéid €150,011,i dtaobh an SPSPS, ar ais chuig an Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

a) Ranníocaíochtaí aoisliúntais bhreise
Rinneadh ranníocaíochtaí aoisliúntais bhreise de mhéid €53,475 (2019: €63,573) ó
thuarastail na foirne agus tarchuireadh chuig an Roinn Sláinte iad.

b) Sochair Fostaithe
B’ionann líon na bhfostaithe ar tháinig iomlán a sochar fostaí laistigh de gach banna
agus €10,000 ó €60,000 agus níos mó agus:

Raon shochair iomlána na bhfostaithe Líon na bhFostaithe 
Ó     Go 2020 2019 

€60,000 – €69,999 0 1 
€70,000 – €79,999 1 1 
€80,000 – €89,999 5 4 
€90,000 – €99,999 1 1 

€100,000 – €109,999 1 - 

€110,000 – €110,999 - - 

Níos mó ná €120,000 - - 

Iomlán 8 7 

Nóta: Chun críocha an nochta sin, áirítear ar shochair ghearrthéarmacha fostaithe i 
ndáil le seirbhísí a rinneadh le linn na tréimhse tuairiscithe tuarastal, liúntais ragoibre 
agus íocaíochtaí eile a rinneadh thar ceann an fhostaí, ach ní áirítear air ÁSPC an 
fhostóra. 
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c) Tuarastal agus Sochair an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin
Is é seo a leanas pacáiste luacha saothair an POF don tréimhse airgeadais:

2020 2019 
Bunphá: € € 
POF 105,601 49,596 
POF Eatramhach (12/9/18 - 23/6/19) 42,015 
Speansais taistil agus cothú 3,693 6,283 

109,294 97,894 

Tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ina ball den scéim pinsean Roinn Altranais 
agus Cnáimhseachais na hÉireann, agus ní théann a teidlíochtaí i ndáil leis sin thar 
théarmaí scéim pinsean eiseamláirí na seirbhíse poiblí.  Ní áirítear leis an méid thuas 
luach na sochar scoir a tuilleadh sa tréimhse. 

d) Sochair ghearrthéarmacha na mball foirne

2020 2019 
€ € 

Bunphá 2,323,639  2,218,987 

2,323,639 2,218,987 

e) Príomhphearsanra Bainistíochta
Cuimsítear i bpríomhphearsanra bainistíochta i Roinn Altranais agus
Cnáimhseachais na hÉireann an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus baill den
fhoireann bainistíochta. Tá luach iomlán na sochar fostaithe don phríomhlucht
bainistíochta leagtha amach thíos.

2020 2019 
€ € 

Tuarastal 596,809 570,688 

596,809 570,688 

8. Meánlíon fostaithe
B’ionann an meánlíon fostaithe do Bhord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann in 
2020 agus 44 (2019: 42). 
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9. Riarachán

2020 2019 
€ € 

Taisteal agus Cothú 
23,574 64,924 
6,658 13,666 

18,688 68,444 
102,165 43,125 
39,600 67,785 
21,150 16,375 

32,833 5,057 
200,980 182,610 

36,121 49,782 
72,412 163,267 

28,500 28,500 
35,588 47,970 
55,212 35,917 

20,000 15,000 
9,888 8,806 

76,483 169,838 
4,785 11,976 

103,408 152,645 
696,080 608,951 

21,000 2,710 
43,074 46,591 
574,165 375,084 

- Taisteal Intíre na gcomhaltaí Boird agus na mball foirne
- Taisteal thar Lear na gcomhaltaí Boird agus na mball foirne
- Comhaltaí coiste nach bhfuil ar an mBord agus eile

Táillí na gComhaltaí Boird
Táillí na gComhaltaí coiste nach bhfuil ar an mBord
Oiliúint an Bhoird
Teileafón
Postas
Soláthair Phrionta agus Stáiseanóireacht
Oiliúint agus Earcaíocht na mBall Fhoirne
Táillí Iniúchóireacht- Iniúchóireacht Sheachtrach
Táille Iniúchóireachta - Iniúchóireacht Inmheánach
Táillí Dlíthiúla (Neamh-FTP)
Comhairle Soláthair
Comhairle faoi Phinsin
Feabhas ar Ghnó
Comhairleoir TF
Seirbhísí cuntasaíochta
Soláthar Seirbhíse Seachtraí
Forbairt faoi Bheartas Oideachais
Ús Bainc agus Muirir
Ríomhairí/TF
Ilghnéitheach 39,013 93,032 

2,261,377 2,322,055 

10. Oiriúnacht chun Cleachtaidh
2020 2019 

€ € 
Riarachán FTP 27,454 22,772 
Táillí Dlí 2,579,182 2,442,225 
Táillí Luathscríbhneora 57,336 78,816 

Iomlán 2,663,972 2,543,813 

11. Leabharlann
Níor cuireadh luach ar bith le leabhair nó le tréimhseacháin sa Leabharlann. Gearrtar 
caiteachas ar na ráitis airgeadais an bhliain ina ndéantar é. 
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2020 2019 
€ € 

Costais Ghinearálta Riaracháin 1,108 1,199 
An tSeirbhís um Cheapacháin Phoiblí 19,797 27,961 

Iomlán 201,977 291,160 

Chomh maith leis na costais atá inchurtha go díreach thuas, tá suim €64,186 cuimsithe i 

gcostas an phárolla i ndáil le baill foirne a sannadh do dhualgais a bhaineann leis an Ionad 

Gairmeacha Altranais. Measann an Bord chomh maith gurb ionann na costais cóiríochta 

cionroinnte don ionad agus €59, 112 (2019: €57,724). 

13. Sócmhainní Seasta

Talamh 
Ruílse 

Áitreabh Oifige 
& Feistis 

Bogearraí 
Ríomhairí 

Crua-earraí 
Ríomhairí 

Córas 
Clárúcháin 

Iomlán 

€ € € € € € € 
Costas nó Luacháil 
Amhail an 1 Eanáir 
2020 

1,265,833 12,589,104 110,104 596,365 1,152,913 690,414 16,404,733 

Breiseanna - - - 6,353 65,332 870,806 942,491 
Díscríobh - - - - - - - 
Ar an 31 
Nollaig 2020 1,265,833 12,589,104 110,104 602,718 1,218,245 1,561,220 17,347,224 

Dímheas Carntha 

Amhail an 1 Eanáir 
2020 

- 3,401,012 110,104 576,824 1,041,070 - 5,129,010

Muirear le 
haghaidh na Bliana 

- 251,782 - 21,079 96,588 73,985 443,434 

Díscríobh - - - - - - - 
Ar an 31 
Nollaig 2020 - 3,652,794 110,104 597,903 1,137,658 73,985 5,572,444 

Glanluach Leabhar 
ag an 31 Nollaig 
2020 

1,265,833 8,936,310 - 4,815 80,587 1,487,235 11,774,780 

Glanluach Leabhar 
ag an 31 Nollaig 
2019 

1,265,833 9,188,092 - 19,541 111,843 690,414 11,275,723 

12. An tIonad Gairmeacha Altranais
Sann an Roinn Sláinte freagracht as earcaíocht agus roghnú iarrthóirí le haghaidh iontráil ar 
oiliúint altraí agus cnáimhseach i Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann, a 
bhunaigh an tIonad Gairmeacha Altranais chun na próiseas a bhainistiú. Cuimsítear costais 
tuarastal agus cóiríochta faoi na ceannteidil chaiteachais ábhartha sa Ráiteas Ioncaim 
agus Caiteachais agus Cúlchistí Ioncaim Coimeádta. 
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14. Anailís ar athruithe ar Airgead Tirim agus ar choibhéisí Airgid Thirim

1 Eanáir 2020 Sreabhadh 
Airgid 

31 Nollaig 
2020 

€ € € 
300,009 (6,986) 293,023 
5,913,103 (2,182,941) 3,730,162 

Airgead tirim sa bhanc agus ar lámh 
Taisce Fhadtéarmach 

Iomlán 6,213,112 (2,189,927) 4,023,185 

15. Earraí infhaighte

2020 2019 
€ € 

Réamhíocaíochtaí 179,299 144,990 

179,299 144,990 

16. Suimeanna iníoctha

a) Méideanna dlite laistigh de bhliain amháin

2020 2019 
€ € 

Creidiúnaithe agus Fabhruithe trádála 982,691 801,899 
Táille Bhliantúil Choinneála Ioncaim Iarchurtha (i) 2,707,155 4,378,562 
Ioncam Iarchurtha ón Roinn Sláinte 159,705 479,535 
Morgáiste atá dlite i níos lú ná bliain amháin 241,480 241,480 

4,0911031 5,901,476 

i) Ioncam Iarchurtha (féach an Beartas Cuntasaíochta l(d) le haghaidh tuilleadh
eolais). Tugtar fáltais na dtáillí bliantúla coinneála ar fad sa tréimhse ó Eanáir go
Deireadh Fómhair chun cuntais mar ioncam sa bhliain reatha. Thit dáta
athbhreithnithe bliantúil amach níos moille sa bhliain 2020 mar gheall ar an chóras
nua MyNMBI a chur i bhfeidhm. Eisíodh fógraí i mí na Samhna 2020 agus bhí an
córas ag fáil admhálacha na n-íocaíochtaí idir an 30 Samhain 2020 agus an 31
Eanáir 2021. Agus sin ráite, in 2019, bhí an córas oscailte roimh íocaíochtaí ó lár mhí
na Samhna 2019 go dtí an 31 Nollaig 2019. De thoradh ar seo, bhí ioncam níos lú don
thréimhse sin idir 31 Nollaig 2020 agus 31 Nollaig 2019.

2020 2019 
€ € 

Ioncam Iarchurtha amhail an 1 Eanáir 4,378,562 3,983,125 
Fáltais sa Bhliain ó Tháille Bhliantúil Choinneála 5,783,370 7,558,607 
Aitheantas mar ioncam sa Bhliain (7,454,777) (7,163,170) 

Iomlán an Ioncaim Iarchurtha 2,707,155 4,378,562 
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b) Méideanna dlite i ndiaidh bliain amháin

2020 2019 
€ € 

Morgáiste 2 - 5 Bliana 965,920 965,920 
Morgáiste os cionn 5 Bliana 507,755 749,632 

1,4731675 1,715,552 

17. Dliteanas teagmhasach
Tá Roinn Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann páirteach i roinnt imeachtaí dlíthiúla 
chomh maith i gcás nach féidir toradh nó éifeacht fhéideartha airgeadais na gcásanna 
ábhartha a thuar le cinnteacht ar bith. Mar thoradh air sin, níor cuimsíodh soláthar ar bith 
sna ráitis airgeadais le haghaidh na gcásanna sin. 

18. Nochtadh Páirtí Ghaolmhar
Glacann Bord Altranais agus Cnáimhseachais nósanna imeachta de réir treoirlínte arna n-
eisiúint ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i dtaca le nochtadh leasanna ag 
Comhaltaí Boird agus chloígh NSAI leis na nósanna imeachta sin le linn na bliana. Sa 
ghnáthchúrsa gnó, féadfaidh an Bord Altranais agus Cnáimhseachais dul isteach i socruithe 
conarthacha le gnóthais ina bhfuil comhaltaí an Bhoird Altranais agus Cnáimhseachais 
fostaithe nó ina bhfuil leas acu ar shlí eile. 

I gcásanna coinbhleacht fhéideartha leasa, ní ghlacann comhaltaí Boird páirt i bplé nó ní 
fhreastalaíonn siad ar phlé sa chinnteoireacht maidir leis na hidirbhearta sin. Coinnítear clár 
agus tá sé ar fáil ar iarratas i ngach cás dá leithéid. 

Ní raibh aon idirbhearta ann le linn na bliana maidir le gníomhaíochtaí an Bhoird ina raibh 
aon leas tairbhiúil ag comhalta boird ar bith. 

Féach Nóta 7 le do thoil le do thoil sonraí faoin POF agus ar an Ráiteas Rialachais maidir le 
táillí agus speansais na gComhaltaí Boird. 

19. Ceangaltais Chaipitiúla
Ní raibh ceangaltais chaipitil ar bith ann ar an 31 Nollaig 2020. 

20. Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
Cheadaigh Bord Altranais agus Cnáimhseachais na hÉireann na ráitis airgeadais seo ar an 
17 Nollaig 2021. 
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