Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais
Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla
Tuairim ar na ráitis airgeadais
Rinne mé iniúchadh ar ráitis airgeadais Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla don
bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2020 mar a éilítear faoin dhara sceideal den Acht na
dTeangacha Oifigiúla 2003. Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta de


ráiteas ioncaim agus caiteachas agus cúlchistí ioncaim coinnithe



ráiteas maidir le hioncaim cuimsitheach



ráiteas ar staid airgeadais



ráiteas ar sreabhadh airgid, agus



na nótaí gaolmhara, lena n-áirítear achoimre ar bheartais shuntasacha airgeadais.

Is é mo thuairim go dtugann na ráitis airgeadais léargas fíor agus cothrom ar shócmhainní,
dliteanais agus staid airgeadais Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla amhail an 31
Nollaig 2020 agus ar a hioncam agus ar a caiteachas do 2020 de réir Chaighdeán
Tuairiscithe Airgeadais (CTA) 102 — An Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais atá
infheidhmithe sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann.

An bonn atá leis an tuairim
Rinne mé iniúchadh ar na ráitis airgeadais de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir le
hIniúchóireacht, arna fhógairt ag an Eagraíocht Idirnáisiúnta d’Ard-Institiúidí
Iniúchóireachta. Déantar cur síos san aguisín atá leis an tuarascáil seo ar na freagrachtaí
atá orm de réir na gcaighdeán sin. Táim neamhspleách ó Oifig Choimisinéir na
dTeangacha Oifigiúla agus tá mo fhreagrachtaí eiticiúla eile comhlíonta agam de réir na
gcaighdeán.
Measaim go bhfuil an fhianaise iniúchóireachta atá aimsithe agam leordhóthanach agus
ábhartha chun bonn a chur faoi mo thuairim.

Tuairisc ar fhaisnéis seachas na ráitis airgeadais, agus ar nithe eile
Tá faisnéis ar leith eile curtha i láthair ag Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla in
éineacht leis na ráitis airgeadais. Tá an fhaisnéis sin comhdhéanta den ráiteas rialachais
agus den ráiteas um rialú inmheánach. Tá cur síos san aguisín atá leis an tuarascáil seo
ar na freagrachtaí atá orm tuairisciú i leith faisnéis den chineál sin agus ar ábhair ar leith
eile lena dtuairiscím trí eisceacht.
Níl aon ní le tuairisciú agam i leith sin.
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Aguisín don tuarascáil

Freagrachtaí an Choimisinéir



Socraím chomh oiriúnach is atá sé úsáid a bhaint as an
mbonn cuntasaíochta gnóthas leantach agus, bunaithe ar
an bhfianaise iniúchóireachta a dtagaim air, cibé an bhfuil
neamhchinnteacht ábhartha ann maidir le himeachtaí nó
coinníollacha a chaithfeadh amhras suntasach ar chumas
Oifig Choimisinéir na dTeangacha Oifigiúla Gaeilge
leanúint mar ghnóthas leantach. Má shocraím go bhfuil
mhíchinnteacht ábhartha ann, éilítear orm aird a tharraingt
i mo thuarascáil ar na nochtuithe bainteacha sna ráitis
airgeadais nó, má tá nochtuithe den chineál sin
neamhleordhóthanach, mo thuairim a leasú. Tá mo
chonclúidí bunaithe ar an bhfianaise iniúchóireachta a
dtángthas uirthi go dtí dáta mo thuarascála. D'fhéadfadh
imeachtaí amach anseo stop a chur ar Oifig Choimisinéir
na dTeangacha Oifigiúla leanúint mar ghnóthas leantach.



Déanaim measúnú ar an gcur i láthair, struchtúr agus
ábhar na ráiteas airgeadais tríd is tríd lena n-áirítear na
nochtuithe agus cibé an léiríonn na ráitis airgeadais na
hidirbhearta agus na himeachtaí bunúsacha ar bhealach a
thugann léiriú cóir.

Leagtar amach sa ráiteas rialachais na freagrachtaí atá ar an
Choimisinéir Teanga. Tá an Coimisinéir freagrach as


na ráitis airgeadais a ullmhú ar an mbealach a
fhorordaítear faoin dhara sceideal den Acht na
dTeangacha Oifigiúla 2003



a chinntiú go dtugann na ráitis léargas fíor agus cothrom
de réir CTA 102



rialtacht na n-idirbheart a chinntiú



a mheas cibé an bhfuil úsáid as an mbonn cuntasaíochta
gnóthas leantach oiriúnach, agus



rialú inmheánach a chinneann sé atá riachtanach d'fhonn
ráitis airgeadais a ullmhú atá saor ó mhíráiteas ábhartha,
cibé mar thoradh ar chalaois nó earráid.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Éilítear orm faoin dhara sceideal den Acht na dTeangacha
Oifigiúla 2003 ráitis airgeadais Oifig Choimisinéir na dTeangacha
Oifigiúla a iniúchadh agus tuairisc a thabhairt orthu chuig Tithe
an Oireachtais.
An cuspóir atá agam le linn an iniúchta ná teacht ar dhearbhú
réasúnach cibé an bhfuil na ráitis airgeadais tríd is tríd saor ó aon
mhíráiteas ábhartha mar thoradh ar chalaois nó earráid. Is
ionann dearbhú réasúnach agus leibhéal ard dearbhaithe ach ní
hionann é is barántas go dtiocfar i gcónaí, le linn iniúchadh a
dtugtar faoi de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir le
hIniúchóireacht, ar mhíráitis ábhartha nuair is ann dóibh.
D'fhéadfadh míráitis eascairt ó chalaois nó ó earráid agus
meastar iad a bheith ábhartha má tá ionchas réasúnach ann go
n-imreoidh siad, astu féin nó le chéile, tionchar ar chinntí
eacnamaíochta úsáideoirí a dhéantar bunaithe ar na ráitis
airgeadais seo.

Chomh maith le nithe eile, cuirim scóip agus am an iniúchta in iúl
dóibhsean atá freagrach as rialachas chomh maith le torthaí
suntasacha iniúchta lena n-áirítear aon easnaimh mhóra sa
chóras rialaithe inmheánaigh a aithním le linn m'iniúchta.
Faisnéis eile seachas na ráitis airgeadais
Ní chuimsíonn mo thuairim ar na ráitis airgeadais an fhaisnéis
eile a cuireadh i láthair in éineacht leis na ráitis sin agus ní
thugaim aon dearbhú ar aon bhealach ina leith.

Mar chuid d'iniúchadh a sheoltar de réir na gCaighdeán
Idirnáisiúnta maidir le hIniúchadh, cleachtaim breithiúnas
gairmiúil agus sceipteachas gairmiúil i gcaitheamh an iniúchta. Is
mé á dhéanamh sin,

Maidir le m'iniúchadh ar na ráitis airgeadais, éilítear orm faoi na
Caighdeán Idirnáisiúnta maidir le hIniúchadh an t-eolas eile a
chuirtear i láthair a léamh agus lena linn sin a bhreithniú cibé an
bhfuil an fhaisnéis eile ag teacht go hábhartha leis na ráitis
airgeadais nó le heolas a fuarthas le linn an iniúchta nó más léir
go bhfuil míráiteas ábhartha i gceist. Má shocraím, bunaithe ar
an obair atá déanta agam, go bhfuil míráiteas ábhartha i gceist
sa bhfaisnéis eile seo, éilítear orm tuairisciú ina leith sin.



aithním na rioscaí atá ann i leith míráiteas ábhartha sna
ráitis airgeadais cibé mar thoradh ar chalaois nó earráid
agus déanaim measúnú orthu; leagaim amach nósanna
imeachta iniúchta mar fhreagra ar na rioscaí sin agus
cuirim i bhfeidhm iad; agus tagaim ar fhianaise iniúchta atá
leordhóthanach agus iomchuí chun bonn a chur faoi mo
thuairim. Tá an riosca a bhaineann le gan míráiteas
ábhartha ó chalaois a bhrath níos airde ná ó earráid mar
go bhféadfadh claonpháirteachas, brionnú, easnaimh
d'aon turas, mífhaisnéis nó sárú ar rialú inmheánach a
bheith i gceist le calaois.

Tuairisc ar nithe eile

Faighim tuiscint ar rialú inmheánach atá ábhartha don
iniúchadh d'fhonn nósanna imeachta iniúchta a leagan
amach atá ábhartha sna cúinsí atá i gceist, ach ní chun
críocha tuairim a thabhairt ar éifeachtacht na rialuithe
inmheánacha.

Tuairiscím freisin trí eisceacht, más é mo thuairim,





Déanaim measúnú ar ábharthacht na mbeartas
cuntasaíochta agus a réasúnach is atá meastacháin
chuntasaíochta agus nochtuithe bainteacha.

Tugadh faoin iniúchadh de réir breithnithe speisialta a bhaineann
le comhlachtaí Stáit i ndáil lena mbainistiú agus a bhfeidhmiú.
Tuairiscím má fhaighim go bhfuil nithe ábhartha eile ann a
bhaineann leis an tslí a ndearnadh gnó poiblí.
Lorgaím fianaise faoi rialtacht na n-idirbheart airgeadais le linn
an iniúchta. Tuairiscím má thug m’iniúchadh aird ar aon chás
ábhartha nár feidhmíodh suimeanna airgid chun na gcríoch a bhí
beartaithe, nó sa chás nach mbíonn na hidirbhearta ag cloí leis
na húdaráis a dhéanann rialú orthu.


nach bhfaighim an fhaisnéis agus na mínithe go léir a
theastaigh uaim chun m’iniúchadh a dhéanamh, nó



cibé an raibh na taifid chuntasaíochta leordhóthanach
chun iniúchadh ceart a dhéanamh ar na ráitis airgeadais
nó



mura bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht leis na taifid
chuntasaíochta.

