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An Chomhairle Ealaíon: An Ciste Cobhsaithe Éigeandála  
 
Riachtanas iarratais: tuarascáil cuntasóra neamhspleách ó iniúchóir cláraithe 
 
 
Faisnéis riachtanach ón iarratasóir ar dheontas 

Tá bord na heagraíochta iarratasóra ar dheontas (‘iarratasóir ar dheontas’) atá ag lorg maoiniú 
Cobhsaithe Éigeandála freagrach as faisnéis iomlán, chruinn, ábhartha agus iontaofa a chur ar fáil don 
Chomhairle Ealaíon le go mbeidh sí in ann an t-iarratas ar mhaoiniú Cobhsaithe Éigeandála (‘an t-
iarratas’) a mheas, agus ina dhiaidh sin as sonraí cruinne iontaofa a chur ar fáil faoin gcaiteachas dá 
bhfuil an íocaíocht deontais á lorg. Tá bord na heagraíochta iarratasóra ar dheontas freagrach freisin as 

teagmháil a dhéanamh lena hiniúchóir seachtrach chun tuarascáil cuntasóra neamhspleách a sholáthar 

ar an bhfaisnéis a chuirtear san iarratas ar mhaoiniú. Cé gur tuarascáil cuntasóra neamhspleách a 
bheidh i gceist sa tuarascáil a chuirfear ar fáil, is coinníoll de phróiseas an iarratais é gur iniúchóir 

cláraithe, mar a shainmhínítear ag Údarás Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta na hÉireann é, a 
bheidh sa chuntasóir neamhspleách a dhéanfaidh an tuarascáil a shíniú. 

 
Raon obair an iniúchóra  

Éilíonn an Chomhairle Ealaíon go bhfaighidh iarratasóirí ar dheontas tuarascáil cuntasóra neamhspleách 
óna n-iniúchóirí maidir le cruinneas agus réasúntacht na faisnéise a chuirtear ar fáil san iarratas ar 
mhaoiniú. I gcás nach mbíonn iniúchóir an iarratasóra ar dheontas in ann na seirbhísí riachtanacha a 

chur ar fáil san am is gá, is féidir leis an iarratasóir ar dheontas iniúchóir neamhspleách cláraithe eile a 
úsáid. 

 

Is gá don iniúchóir cruinneas na faisnéise airgeadais a chuirtear san áireamh san iarratas amhail an 30 
Meitheamh 2020 a dheimhniú, tar éis dó/di an fhianaise/na leabhair agus taifid a scrúdú. Is gá don 
iniúchóir freisin réasúntacht na réamhaisnéisí airgeadais agus airgid thirim a chuir an t-iarratasóir ar 
dheontas ar fáil a mheas. Ba cheart go mbeadh an measúnú sin bunaithe ar an méid atá ar eolas ag an 

iniúchóir faoin iarratasóir ar dheontas, agus breith á tabhairt nuair ba ghá i gcás go mbíonn toimhdí 
déanta ag an iarratasóir ar dheontas. Aithníonn an Chomhairle Ealaíon go mb’fhéidir go mbeidh ar an 
iniúchóir cabhrú leis an iarratasóir ar dheontas i dtaobh an réamhaisnéis airgeadais a chur i dtoll a 

chéile agus a ullmhú.  

 
Iompraíocht obair an iniúchóra 

Tá an Chomhairle Ealaíon ag súil go ndéanfaidh iniúchóirí a gcuid oibre i gcomhréir leis na 
Bunphrionsabail atá bunaithe ag na comhlachtaí cuntasaíochta. Leis na Bunphrionsabail, éilítear ar 
mbaill: 

 Iad féin a iompar le hionracas i ngach caidreamh gairmiúil gnó. Ní an mhacántacht amháin atá 
i gceist leis an ionracas, ach plé cothrom agus an fhírinneacht freisin; 

 A ndícheall a dhéanamh a bheith neamhchlaonta i ngach breith ghairmiúil agus gnó a thugtar. 
Leis an neamhchlaontacht táthar dírithe ar na cúrsaí ar fad atá ábhartha don tasc, gan aird ar aon 
ní eile; 

 Gan obair a ghlacadh nó a dhéanamh nach bhfuil siad inniúil uirthi mura bhfaigheann siad an 
chomhairle agus cúnamh a theastaíonn chun an obair a bhaint amach go hinniúil; 

 Obair ghairmiúil a dhéanamh leis an scil, cúram, dúthracht agus luas cuí, agus leis an aird cheart ar 
na caighdeáin theicniúla agus ghairmiúla a mbeifí ag súil leo mar bhaill de chomhlacht gairmiúil;  

 Iad féin a iompar go cúirtéiseach agus go tuisceanach le gach duine a mbeidh siad ag plé leo 
agus iad i mbun a gcuid oibre. 
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Ba cheart go mbeadh aird ag iniúchóirí freisin ar na caighdeáin eiticiúla agus ar an treoir a d’eisigh an 
Bord um Chleachtais Iniúchóireachta agus a gcomhlacht rialála cuntasaíochta ábhartha. Mura mbíonn 

an Chomhairle Ealaíon sásta leis an obair a dhéanann an t-iniúchóir, d’fhéadfaí an t-ábhar a chur ar 
aghaidh chuig próiseas gearáin an chomhlachta rialála cuntasaíochta ábhartha. 

 

Leagan amach na tuarascála 

Leagtar amach an tuarascáil, atá le síniú ag iniúchóir cláraithe, in Aguisín C agus tá sí i bhformáid 
tuarascála cuntasóra neamhspleách. Ba cheart don tuarascáil: 

 Na nósanna imeachta a cuireadh i gcrích a dhéanamh soiléir, trí thagairt a dhéanamh do na 
nósanna imeachta ábhartha a leagtar amach in Aguisín A; 

 Cur síos a dhéanamh ar aon leasuithe nó rudaí breise a rinneadh i ndáil leis na nósanna imeachta 
sin, mar a bhforáiltear dóibh thíos; 

 Aon imní a bhfuil suntas ábhartha aici, dar leis an iniúchóir, do mheasúnú na Comhairle Ealaíon ar 

an éileamh ar íocaíocht, agus a tháinig aníos agus an fhianaise á scrúdú le linn na nósanna 
imeachta luaite a chur i gcrích, a leagan amach;  

 Conclúid a chur san áireamh, ina gcuirtear aon ghnéithe teorantacha nó cáilíocht i ndáil leis an 

gconclúid sin in iúl. 
 

Cuspóir na tuarascála 

Cuirtear tuarascáil an chuntasóra neamhspleách faoi bhráid bhord an iarratasóra ar dheontas, mar 
chomhlacht, agus na Comhairle Ealaíon amháin i gcomhréir leis na Téarmaí Rannpháirtíochta 
eiseamláire a leagtar amach in Aguisín B. Aithníonn an cuntasóir go soláthraítear an tuarascáil don 
Chomhairle Ealaíon le húsáid chun a freagrachtaí maidir le cur i bhfeidhm cuí na gcistí deontais a 
chomhlíonadh, agus chun na críocha sin amháin, agus go bhféadfar go gcuirfear ar fáil do ranna rialtais 
ábhartha í. Ní chuirfidh an Chomhairle Ealaíon tuarascáil an chuntasóra ar fáil do pháirtithe eile ach 

amháin i gcás go dtugann an cuntasóir cead nó go n-éilítear í a nochtadh chun críocha dleathacha nó 
rialála. 
 

Foirm na tuarascála 

Ba cheart d’fhoclaíocht na tuarascála an leagan amach agus an fhoclaíocht a leagtar amach in Aguisín C a 
leanúint. 

Ba cheart barúlacha breise cuí a chur léi i gcás go mbaineann an cuntasóir de thátal gur cheart coinníoll a 
chur leis an gconclúid nó i gcás go meastar gur gá nithe áirithe a thabhairt ar aird na Comhairle Ealaíon.  
 

Clár oibre 

Ba cheart don chuntasóir an clár oibre a leagtar amach in Aguisín A a chomhlíonadh. Má chomhlíontar na 
nósanna imeachta sin, meastar gur leor sin mar bhonn do thuarascáil an chuntasóra ar an iarratas ar 
dheontas. Ba cheart don chuntasóir breith ghairmiúil a thabhairt agus na nósanna imeachta a leagtar 
amach sa chlár oibre á gcomhlíonadh, agus is féidir leis/léi tuilleadh nósanna imeachta a chomhlíonadh 
má mheastar gur cuí iad i gcúinsí áirithe. 
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Aguisín A  

 

Clár oibre 
 

  I ndáil leis an gclár comhardaithe amhail an 30 Meitheamh 2020: 

1.  

 

1. Cinntigh go bhfuil figiúirí comparáideacha amhail dáta na ráiteas airgeadais 
reachtúil is déanaí sa chlár comhordaithe agus go bhfuil na figiúirí 

comparáideacha ag teacht leis na ráitis airgeadais sin. 

Tá/Níl 

2. Cinntigh go bhfuil na féichiúnaithe (féichiúnaithe trádála, ioncam fabhraithe, 
réamhíocaíochtaí agus aon fhéichiúnaithe eile) ag teacht le liostálacha 
tacaíochta gach iarmhéid (liostú féichiúnaithe de réir téarma, sceideal 
réamhíocaíochtaí, etc). 

 

Tá/Níl 

3. Cinntigh go bhfuil gach cuntas bainc réitithe amhail an 30 Meitheamh 2020 agus 
go bhfuil suim gach cuntais bainc atá i seilbh ag teacht leis an gclár 
comhordaithe. 

Tá/Níl 

4. Cinntigh go bhfuil na creidiúnaithe (creidiúnaithe trádála, ioncam iarchurtha, 
fabhruithe agus aon chreidiúnaithe eile) ag teacht le liostálacha tacaíochta gach 
iarmhéid (liostú creidiúnaithe de réir téarma, sceideal fabhruithe, etc). 

 Tá/Níl 

5. Cinntigh go bhfuil na cúlchistí amhail an 30 Meitheamh 2020 ag teacht leis na 
cúlchistí de réir mar atá siad sna ráitis airgeadais iniúchta is déanaí móide/lúide 
toradh na tréimhse ón dáta sin go dtí an 30 Meitheamh 2020. 

 Tá/Níl 

6. An bhfuiltear den tuairim go bhfuil aon mhéideanna atá san áireamh mar 
ioncam fabhraithe amhail an 30 Meitheamh 2020 réasúnta?  

 Tá/Níl 

7. An bhfuiltear den tuairim go bhfuil aon mhéideanna atá san áireamh mar 

ioncam iarchurtha amhail an 30 Meitheamh 2020 réasúnta? 

 Tá/Níl 

 

  Maidir leis an réamhaisnéis sreafa airgid:  

1. Cinntigh go bhfuil an suíomh airgid thirim amhail an 1 Iúil 2020 ag teacht leis an 

airgead ar láimh agus sa bhanc de réir mar atá siad sa chlár comhordaithe 
amhail an 30 Meitheamh 2020. 

Tá/Níl 

2. Ar bhfuil tú tar éis fiafraí den iarratasóir ar dheontas má tá iarratas déanta ar 

gach foinse sheachtrach mhaoinithe/chúnaimh COVID-19 atá ar fáil?  

Tá/Níl 

3. An bhfuil gach foinse mhaoinithe COVID-19 a ndearna an t-iarratasóir ar 
dheontas iarratas air san áireamh sa réamhaisnéis sreafa airgid (beag beann ar 

cibé an raibh an maoiniú sin faofa nó nach raibh faoin am a raibh an 
réamhaisnéis sreafa airgid á ullmhú)? 

Tá/Níl 

4. An bhfuil na toimhdí a úsáideadh in ullmhúchán na réamhaisnéise sreafa airgid 
faighte ón iarratasóir ar dheontas agus pléite leis/léi? 

Tá/Níl 

5. An bhfuiltear den tuairim go bhfuil na toimhdí a úsáideadh in ullmhúchán na 
réamhaisnéise sreafa airgid réasúnta? 

Tá/Níl 

6. Maidir leis na trí mhí ó Iúil–Meán Fómhair 2020 agus an dá mhí sin san áireamh, 
an bhfuil na costais sheasta thiomanta sa réamhaisnéis ag teacht le hionchas 

bunaithe ar na meánchostais a tabhaíodh sna trí mhí roimhe sin? 

Tá/Níl 

7. Maidir leis na trí mhí ón Iúil–Meán Fómhair 2020 agus an dá mhí sin san 
áireamh, an bhfuil na costais athraitheacha thiomanta sa réamhaisnéis ag 
teacht le hionchas bunaithe ar na meánchostais a tabhaíodh sna trí mhí roimhe 

sin? 

Tá/Níl 
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Aguisín B  

 

Téarmaí Rannpháirtíochta Eiseamláire a thairgtear mar chuid de choinníollacha an deontais 

 
Sna téarmaí rannpháirtíochta seo: 
 
tagraíonn ‘an t-iarratasóir ar dheontas’ don eagraíocht atá ag déanamh iarratas ar chistí; 
 
tagraíonn ‘an cuntasóir’ d’iniúchóir an iarratasóra ar dheontas (nó cibé cuntasóir neamhspleách eile 
atá cáilithe chun gníomhú mar iniúchóir, i gcás nach bhfuil iniúchóir an iarratasóra ar dheontas in 
ann an tseirbhís a chur i gcrích san am is gá). 
 

1. Réamhrá 

Éilítear ar [cuir isteach ainm an iarratasóra ar dheontas] tuarascáil, mar a leagtar amach i bhforáil 4 

thíos agus atá sínithe ag cuntasóir chun dearbhú neamhspleách a sholáthar, a chur faoi bhráid na 
Comhairle Ealaíon. Sna téarmaí rannpháirtíochta seo, leagtar amach an bunús ar a ndéanfaidh an 
cuntasóir an tuarascáil a shíniú. 

 
2. Freagrachtaí an iarratasóra ar dheontas 

 
2.1. Tá [an t-iarratasóir ar dheontas] freagrach as comhláine agus cruinneas an éilimh ar dheontas. Tá [an 

t-iarratasóir ar dheontas] freagrach as [na sonraí] a chur ar fáil, taifid chearta a choinneáil a 
chomhlíonann téarmaí aon reachtaíochta nó riachtanas rialála agus téarmaí agus coinníollacha 

deontais na Comhairle Ealaíon (‘coinníollacha an deontais’), agus as faisnéis ábhartha a chur ar fáil don 
Chomhairle Ealaíon i gcomhréir le riachtanais choinníollacha an deontais.  

 
2.2. Soláthróidh lucht bainistíochta agus bord [an iarratasóra ar dheontas] don chuntasóir gach taifead, 

comhfhreagras, faisnéis agus míniú is gá, dar leis an gcuntasóir, chun ligean don chuntasóir a c(h)uid 

oibre a dhéanamh. 

 
2.3. Glacann [an t-iarratasóir ar dheontas] agus an Chomhairle Ealaíon nach mbeidh an cuntasóir in ann a 

c(h)uid oibre a dhéanamh go héifeachtach mura gcuireann an t-iarratasóir ar dheontas rochtain iomlán 
shaor ar fáil ar na taifid airgeadais agus eile, agus cinnteoidh [an t-iarratasóir ar dheontas] go gcuirfear 
na taifid sin atá i seilbh tríú páirtí ar fáil don chuntasóir. 

 

3. Raon obair an chuntasóra 
 

3.1. Soláthróidh [an t-iarratasóir ar dheontas] don chuntasóir an fhaisnéis, mínithe agus cáipéisí sin a 
measann an cuntasóir is gá chun a c(h)uid freagrachtaí a chomhlíonadh. Lorgóidh an cuntasóir uiríll 
scríofa ón lucht bainistíochta i ndáil le cúrsaí nach bhfuil comhthacaíocht neamhspleách ar fáil dóibh. 
Lorgóidh an cuntasóir deimhniú freisin gur díríodh aird an chuntasóra ar aon chúrsaí suntasacha ar 
cheart a bheith ar eolas ag an gcuntasóir. Beidh na huiríll sin i gceangal le tuarascáil an chuntasóra. 

 
3.2. Comhlíonfaidh an cuntasóir na nósanna imeachta a leagtar amach in Aguisín A de na nótaí treoracha a 

d’eisigh an Chomhairle Ealaíon go sonrach maidir le hiarratais ar an gCiste Cobhsaithe Éigeandála. 

 
3.3. Glacann an cuntasóir lena d(h)ualgas chun a c(h)uid oibre a dhéanamh le cúram réasúnta. Má 

theipeann ar an [iarratasóir ar dheontas] a oibleagáidí a chomhlíonadh, seans go mbeidh ar an 
gcuntasóir cáilíocht a chur lena t(h)uarascáil nó nach mbeidh sé/sí in ann tuarascáil a sholáthar. 
 

3.4. Ní dhéanfaidh an cuntasóir an fhaisnéis a sholáthair [an t-iarratasóir ar dheontas] a sheiceáil ná a 
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Aguisín B  

 

fhíorú ach amháin a oiread agus a luadh go sonrach. Cé go ndéanfaidh an cuntasóir obair an 

chuntasóra le scil agus cúram gairmiúil, níor cheart brath ar obair an chuntasóra chun gach míshonrú, 
calaois nó earráid a d’fhéadfadh a bheith ann a nochtadh. 
 

3.5. Faoi réir aon torthaí díobhálacha, cuirfidh an cuntasóir tuarascáil i láthair san fhoirm a leagtar amach in 
Aguisín C de na nótaí treorach a d’eisigh an Chomhairle Ealaíon go sonrach maidir le hiarratais ar an 
gCiste Cobhsaithe Éigeandála. 

 
4. Tuarascáil an chuntasóra neamhspleách 

 
4.1. Ullmhaítear tuarascáil an chuntasóra neamhspleách ar an mbonn seo a leanas: 

 
4.1.1. Ullmhaítear tuarascáil an chuntasóra neamhspleách le haghaidh úsáid rúnda [an iarratasóra ar 

dheontas] agus na Comhairle Ealaíon amháin, agus le cur faoi bhráid na Comhairle Ealaíon amháin i 
ndáil le héileamh [an iarratasóra ar dheontas] chuig an gComhairle Ealaíon ar thacaíocht an Chiste 
Cobhsaithe Éigeandála de bharr na géarchéime COVID-19. Ní féidir leis [an iarratasóir ar dheontas] ná 

an Chomhairle Ealaíon brath uirthi chun aon chríche eile ach amháin mar a fhoráiltear dó in 4.1.2 thíos; 

 
4.1.2. Ní féidir leis an gComhairle Ealaíon na tuarascálacha a nochtadh d’aon duine eile ach amháin dóibh 

siúd a bhfuil cearta reachtúla rochtana acu ar an tuarascáil; 

 
4.1.3. Ní féidir leis [an iarratasóir ar dheontas] ná an Chomhairle Ealaíon brath ar aon tuarascáil ó bhéal ná 

dréacht-tuarascáil a chuireann an cuntasóir ar fáil. Níl an cuntasóir freagrach don [iarratasóir ar 
dheontas] ná don Chomhairle Ealaíon ach amháin as tuarascáil chríochnaithe shínithe an chuntasóra 
amháin; 

 
4.1.4. Níor cheart cuntas a thabhairt ar thuarascáil an chuntasóra ná tagairt a dhéanamh di, go hiomlán ná go 

páirteach, in aon cháipéis sheachtrach (lena n-áirítear, gan teorainn, aon fhoilseachán a eisíonn an 
Chomhairle Ealaíon gan chead scríofa a fháil roimh ré ón gcuntasóir); 

 
4.1.5. Ach amháin a oiread agus a cheanglaítear le hordú cúirte, dlí nó rialachán nó chun cabhrú le 

himeachtaí cúirte a réiteach, níor cheart tuarascáil an chuntasóra a chur ar fáil, a chóipeáil ná cuntas a 
thabhairt uirthi d’aon duine eile lasmuigh den Chomhairle Ealaíon (lena n-áirítear, gan teorainn, aon 
duine a d’fhéadfadh úsáid a bhaint as aon fhoilseachán de chuid na Comhairle Ealaíon, nó a 
d’fhéadfadh tagairt a dhéanamh dóibh); 
 

4.1.6. Ach amháin mar a fhoráiltear le 4.1.2 anseo, ní dhlíonn ná ní ghlacann an gnólacht iniúchóirí, a 

chomhpháirtithe ná a fhoireann aon dualgas d’aon duine eile (lena n-áirítear, gan teorainn, aon duine 
a d’fhéadfadh aon fhoilseachán de chuid na Comhairle Ealaíon a úsáid nó a d’fhéadfadh tagairt a 
dhéanamh dóibh), agus ní bheidh siad faoi dhliteanas mar gheall ar chaillteanas, ar dhamáiste ná ar 
chostas de chineál ar bith a tharlaíonn mar thoradh ar iad a bheith ag brath ar uiríll i dtuarascáil an 

chuntasóra neamhspleách. 
 

5. Forálacha dliteanais 
 

5.1. Comhlíonfaidh an cuntasóir an rannpháirtíocht le scil agus cúram gairmiúil i gcomhréir le 
Bunphrionsabail a bhunaigh na comhlachtaí cuntasaíochta, lena n-éilítear ar chuntasóirí: 

 Iad féin a iompar le hionracas i ngach caidreamh gairmiúil gnó. Ní an mhacántacht amháin atá i gceist 
leis an ionracas, ach plé cothrom agus an fhírinneacht freisin; 

 A ndícheall a dhéanamh a bheith neamhchlaonta i ngach breith ghairmiúil agus gnó a thugtar. Leis an 
neamhchlaontacht táthar dírithe ar na cúrsaí ar fad atá ábhartha don tasc, gan aird ar aon ní eile; 
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 Gan obair a ghlacadh nó a dhéanamh nach bhfuil siad inniúil uirthi mura bhfaigheann siad an 
chomhairle agus cúnamh a theastaíonn chun an obair a bhaint amach go hinniúil; 

 Obair ghairmiúil a dhéanamh leis an scil, cúram, dúthracht agus luas cuí leis an aird cheart ar na 
caighdeáin theicniúla agus ghairmiúla a mbeifí ag súil leo mar bhaill de chomhlacht gairmiúil;  

 Iad féin a iompar go cúirtéiseach agus go tuisceanach le gach duine a mbeidh siad ag plé leo agus iad i 
mbun a gcuid oibre. 

 
5.2. Aithníonn an cuntasóir go mbeidh sé/sí faoi dhliteanas don [iarratasóir ar dheontas] agus don 

Chomhairle Ealaíon as caillteanais, damáistí, costais nó speansais (‘caillteanais’) a tharlaíonn mar 
thoradh ar a s(h)árú conartha, faillí nó faillí thoiliúil, faoi réir na míreanna a leanas. 

 
5.3. Ní bheidh an cuntasóir faoi dhliteanas amhlaidh má tharlaíonn na caillteanais sin mar gheall ar 

fhaisnéis nó cáipéis bhréagach, mhíthreorach nó neamhiomlán a cuireadh ar fáil nó mar gheall ar 

ghníomh nó míghníomh aon duine eile seachas an cuntasóir, ach amháin i gcás go mbeadh sé réasúnta 

go bhfaigheadh an cuntasóir na lochtanna sin amach ar bhonn na bhfiosrúchán a dhéanfadh an 
cuntasóir de ghnáth faoin raon a leagtar amach sna téarmaí rannpháirtíochta seo. 

 
5.4. Ní mór aon éileamh, ó thaobh conradh, faillí nó eile de, a thosú go foirmiúil laistigh de shé bliana tar 

éis don pháirtí atá ag déanamh an éilimh na fíorais as a n-eascraíonn an caingean a thabhairt faoi 

deara (nó ar cheart le réasún iad a thabhairt faoi deara). 

 
5.5. Tá an rannpháirtíocht seo ar leith ó obair iniúchta an iniúchóra ar ráitis airgeadais [an iarratasóra ar 

dheontas] chun críocha Acht na gCuideachtaí, 2014 nó reachtaíocht eile agus ní bhaineann sí léi, agus 
ní chruthaítear oibleagáidí ná dliteanais le haon ní anseo i dtaobh obair iniúchta reachtúla an iniúchóra 

nach mbeadh ann dá n-uireasa. 

 
6. Táillí 

 
Comhaontófar táillí mar aon le CBL agus speansais as póca an chuntasóra leis [an iarratasóir ar 

dheontas] agus cuirfear i mbille chuige nó chuici iad.  
 

7. Caighdeán na seirbhíse 
 
Scrúdóidh an cuntasóir gach gearán a thabharfar le fios dó/di. Tá sé de cheart ag an gComhairle 
Ealaíon nó ag [an iarratasóir ar dheontas] aon ghearán a dhéanamh le comhlacht rialála an chuntasóra. 

Is féidir leis an gComhairle Ealaíon nó [an t-iarratasóir ar dheontas] míniú a fháil ar na sáraí atá i 
bhfeidhm i dtaobh gearán a dhéanamh leis an gcomhlacht rialála ábhartha. 
 

8. Dlí infheidhmithe agus dlínse 
 

8.1. Déanfar an comhaontú seo a rialú, a léirmhíniú agus a fhorléiriú i gcomhréir le dlí na hÉireann. 

 
8.2. Comhaontaíonn [an t-iarratasóir ar dheontas], an Chomhairle Ealaíon agus an cuntasóir go neamh-

inchúlghairthe go mbeidh dlínse eisiatach ag cúirteanna na hÉireann chun aon díospóid a réiteach 
(lena n-áirítear éilimh fritháireamh nó frithéilimh) a d’fhéadfadh teacht chun cinn i ndáil le bailíocht, 
éifeacht, léiriú nó feidhmíocht an chomhaontaithe seo nó leis an gcaidreamh dlíthiúil a bhunaítear leis 
an gcomhaontú seo nó a éiríonn ar shlí eile i ndáil leis an gcomhaontú seo. 
 

9. Athrú ar théarmaí 
 
Ní bheidh breiseanna, leasuithe ná athruithe ar na téarmaí rannpháirtíochta seo ina gceangal ach 
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amháin má chuirtear i scríbhinn iad agus má shíníonn ionadaithe údaraithe cuí na bpáirtithe iad. 

Glacann na téarmaí seo ionad aon chomhaontaithe agus uiríoll roimhe seo idir páirtithe maidir le raon 
obair an chuntasóra agus tuarascáil an chuntasóra nó oibleagáidí aon pháirtí a bhaineann leo (ó bhéal 
nó i scríbhinn) agus is ionann iad agus an tuiscint iomlán idir na páirtithe. 
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Tuarascáil shamplach cuntasóra neamhspleách le conclúid neamhcháilithe 

LE PRIONTÁIL AR PHÁIPÉAR CEANNTEIDIL AN INIÚCHÓRA 

 
Tuarascáil cuntasóra neamhspleách chuig an gComhairle Ealaíon agus bord [an iarratasóra ar 
dheontas] ar an bhfaisnéis airgeadais a thacaíonn le héileamh [an iarratasóra ar dheontas] ar 
mhaoiniú Cobhsaithe Éigeandála ón gComhairle Ealaíon. 

 

Tá na nósanna imeachta a comhaontaíodh inár litir rannpháirtíochta dar dáta [  dáta  ] 
comhlíonta againn maidir leis an bhfaisnéis airgeadais atá in iarratas [an iarratasóra ar dheontas] 
ar mhaoiniú Cobhsaithe Éigeandála de [euro……], dar dáta [  dáta   ] agus a shínigh ………………….. 
agus ……………………….ar son [an iarratasóra ar dheontas]. 

 
Freagrachtaí [an iarratasóra ar dheontas] agus cuntasóirí faoi seach 

 
Tá [an t-iarratasóir ar dheontas] go hiomlán freagrach as faisnéis ábhartha chruinn airgeadais a 
sholáthar ar an bhfoirm iarratais ar mhaoiniú agus as an bhfaisnéis agus cáipéisí is gá a sholáthar 
dúinn ionas go mbeimid in ann na nósanna imeachta mar a leagtar amach inár litir 
rannpháirtíochta a chomhlíonadh. Táimid freagrach as na nósanna imeachta comhaontaithe a 
chomhlíonadh agus as ár gconclúidí atá bunaithe ar na nósanna imeachta sin a thuairisciú don 
Chomhairle Ealaíon. 

 
Nósanna Imeachta 

 
Rinneadh ár gcuid oibre i gcomhréir leis an gclár oibre a leagtar amach i riachtanais iarratais 

Chiste Cobhsaithe Éigeandála na Comhairle Ealaíon, agus tá an clár oibre comhlánaithe i gceangal 
leis an tuarascáil seo. Áiríodh ar ár nósanna imeachta uiríll a fháil ó bhord [an iarratasóra ar 
dheontas] maidir le cúrsaí áirithe breithiúnais, agus tá na huiríll sin i gceangal leis seo. 

 
Ní hionann na nósanna imeachta seo agus iniúchadh, bhí siad teoranta do chúrsaí a shonraítear 
san fhoirm iarratais ar dheontas, agus níor chlúdaigh siad ráitis airgeadais na cuideachta ina n-
iomláine. Mar sin, ní thugann an tuarascáil seo aon urrús maidir le ráitis airgeadais [an 
iarratasóra ar dheontas]. 

 

Cuirtear an tuarascáil seo faoi bhráid bhord [an iarratasóra ar dheontas], mar chomhlacht, agus 
na Comhairle Ealaíon amháin i gcomhréir lenár litir rannpháirtíochta. Chuamar i mbun na hoibre 

ionas go bhféadfaimis na nithe sin a cheanglaítear orainn a lua i dtuarascáil cuntasóra ar iarratas 
ar dheontas a thuairisciú do bhord [an iarratasóra ar dheontas], mar chomhlacht, agus don 
Chomhairle Ealaíon, agus chun na críche sin amháin. Dírítear ár dtuarascáil ar [an iarratasóir ar 
dheontas] le húsáid chun a f(h)reagrachtaí i dtaobh cur i bhfeidhm cuí an mhaoinithe deontais ón 

gComhairle Ealaíon a chomhlíonadh, agus le húsáid mar sin amháin. Chomh fada agus is 
ceadmhach dúinn de réir dlí, ní ghlacaimid ná ní ghabhaimid chugainn féin freagracht do dhuine 
ar bith seachas don [iarratasóir ar dheontas], do stiúrthóirí a bhoird agus don Chomhairle 
Ealaíon, mar chomhlacht, as ár n-obair, as an tuarascáil seo, ná as na tuairimí ar thángamar 
orthu. 

 

Dearbhú cúlchistí airgid thirim agus conclúid 
 

Deimhnímid gurb ionann cúlchistí airgid thirim [an iarratasóra ar dheontas] amhail an 30 

Meitheamh 2020 agus €………… agus, bunaithe ar an réamhaisnéis sreafa airgid don 12 mhí dar 
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chríoch an 30 Meitheamh 2021, go mbeidh staid réamhaisnéise na gcúlchistí airgid thirim ar an 

30 Meitheamh 2021 ionann le €………… 
 
Bunaithe ar na nósanna imeachta a leagtar amach thuas, tá na figiúirí ar fad a chuimsítear san 
éileamh iarratais ar Chiste Cobhsaithe Éigeandála atá i gceangal dar dáta [dáta] 
comhsheasmhach, dar linn, leis na taifid airgeadais a ndearnamar scrúdú orthu agus leis an 
bhfaisnéis a soláthraíodh dúinn.  

 
Ainm an chuntasóra 
Dáta 
 
Tabhair faoi deara: Ní mór don chuntasóir an clár oibre comhlánaithe (Aguisín A) agus an litir/na 
litreacha sínithe uiríll a fuarthas ón iarratasóir ar dheontas a chur i gceangal lena tuarascáil.  


