CUMANN CÓGAISEOIRÍ
NA hÉIREANN
The Pharmaceutical Society of Ireland

A N R I A LT Ó I R C Ó G A I S Í O C H TA
T H E P H A R M A C Y R E G U L AT O R

Tuarascáil Bhliantúil
2012

Clár Ábhar

Brollach

2

Réamhrá ag an Uasal Paul Fahey, Uachtarán PSI

4

Tuarascáil an Chláraitheora

6

Comhairle PSI 2012

22

Tuarascáil Airgeadais (ar feadh na tréimhse 1 Eanáir 2012 – 31 Nollaig 2012)

24

Ráitis Airgeadais

30

Aguisín A Tinreamh Bhaill na Comhairle in 2012

53

Aguisín B Tinreamh Bhaill an Choiste in 2012

54

Aguisín C Táillí agus costais a íocadh le Baill na Comhairle in 2012

57

Aguisín D Athbhreithniú ar úsáid fuinnimh in 2012

58

Réamhfhocal

Cuirtear an tuarascáil seo faoi bhráid an Aire Sláinte i gcomhréir le mír 17 (1) de Sceideal 1 den
Acht Cógaisíochta 2007.

Cumann Cógaiseoirí na hÉireann
Is é Cumann Cógaiseoirí na hÉireann (PSI) an comhlacht reachtúil do chógaiseoirí agus do
chógaslanna na hÉireann, a bunaíodh leis an Acht Cógaisíochta 2007. Gníomhaíonn sé ar
mhaithe leis an leas poiblí chun an ghairm a rialú.

COMHAIRLE PSI (idir 1 Eanáir agus 31 Nollaig 2012)
Amhail an 31 Nollaig 2012 bhí an tUachtarán agus an Leas-Uachtarán agus 19 mball eile ar an
gComhairle, mar a leanas:

Uachtarán:

Comhaltaí na Comhairle:

An tUasal Paul Fahey*

An tUasal Jim Brophy**
Leonie Clarke, Uasal*

An tOllamh Kenneth
McDonald** (Ainmní
Fheidhmeannacht na
Seirbhísí Sláinte (HSE))

Leas-Uachtarán:

An tUasal John Collins*

An tUasal Fachtna Murphy**

An tUasal Eoghan Hanly*

An tUasal John Corr*

Michelle Ní Longáin, Uasal**

Margaret Doherty, Uasal*

An tOllamh Ciaran O’Boyle**
(forbairt ghairmiúil leanúnach
(CPD) maidir le cógaisíocht)

An Dr Ann Frankish*
An Dr Jean Holohan**
An tUasal Aidan Horan**
Ita Kelleher, Uasal**
Deirdre Larkin, Uasal**

An tUasal Fionán
Ó’Cuinneagáin**
An tOllamh Caitríona
O’Driscoll** (Ainmní
Scoileanna Cógaisíochta)*
An tUasal Keith O’Hourihane*
Rita Purcell, Uasal (Ainmní
de chuid Bhord Leigheasra na
hÉireann (BLÉ))**
An tUasal Noel Stenson*
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Leagtha amach thíos tá Baill den Chomhairle a
bhí i seilbh oifige ar feadh tréimhse sa bhliain
2012:
An Dr Michael Barry **

* Cógaiseoir
** Ceapacháin ag an Aire de réir s10(3)
den Acht Cógaisíochta 2007
Liostaítear ainmneacha bhaill Choistí
Comhairleacha na Comhairle in Aguisín B na
tuarascála seo. Tá struchtúr eagraíochtúil PSI le
fáil ar shuíomh idirlín PSI.
Ghlac an comhlacht cuntasaíochta Crowleys
DFK, 16/17 Faiche an Choláiste, Átha Cliath 2
feidhm an iniúchta inmheánaigh mar chumas
in 2012. Ba iad Anne Brady McQuillans, Cúirt
an Eidhneáin, Sráid Fhearchair, Átha Cliath 2
na hiniúchóirí seachtracha in 2012.
Oifig Chláraithe Chumann Cógaiseoirí
na hÉireann:
Teach PSI,
Sráid na bhFíníní,
Baile Átha Cliath 2
Teileafón: +353 1 2184000
Facs: +353 1 2837678
R-phost: info@thepsi.ie
Suíomh gréasáin: www.thePSI.ie.
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Réamhrá
An tUasal Paul Fahey, Uachtarán PSI

Tá áthas orm Tuarascáil Bhliantúil Chumann
Cógaiseoirí na hÉireann (PSI) don bhliain dar
críoch 2012 a chur isteach de réir Sceideal 1,
alt 17 den Acht Cógaisíochta 2007 (an tAcht).
Bliain rathúil eile a bhí in 2012 do PSI
ina ndearnadh dul chun cinn ar roinnt
príomhthionscnamh straitéiseacha. Sa bhliain
2012, lean PSI ar aghaidh ag oibriú ar réimsí
mar oideachas fochéime cógaisíochta agus
forbairt ghairmiúil leanúnach do chógaiseoirí.
Sheol an Taoiseach Institiúid Cógaisíochta na
hÉireann agus an Fóram Náisiúnta d’Oideachas
agus Creidiúnú Cógaisíochta i bhFeabhra 2012.
Táthar ag leanúint d’obair ar fhorfheidhmiú
chéim Mháistreachta cúig bliana iomlán
comhtháite i gcógaisíocht a chur chun cinn
agus táthar ag leanúint de bhonn airgeadais
a shlánú don Institiúid agus ba chéim
tábhachtach a bhí i bpríomhphrionsabail
oibríochta agus struchtúir a bhunú in 2012.
Faomhadh Straitéis Chumarsáide PSI in 2012
ina leagtar amach plean réamhghníomhach
chun ár dteachtaireachtaí a chur in iúl do
na geallsealbhóirí ar fad. D’oibríomar le
cumarsáid níos éifeachtaí a dhéanamh leis
an bpobal, le gairmithe cógaisíochta agus le
geallsealbhóirí eile. Scaiptear nuachtlitreacha
míosúla anois chuig gach cógaiseoir cláraithe
mar aon le nuachtlitreacha ráithiúla chuig
na geallsealbhóirí ábhartha. D’eisigh an PSI
podchraoltaí físe chun tuiscint ar riachtanais
dlí agus cleachtais chun soláthar d’othair i
suíomhanna chúram cónaithe agus ar an
bpróiseas iniúchta a chur chun cinn. Tá siad
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seo ar fáil ar shuíomh gréasáin an PSI. I rith
2012 leanamar ar aghaidh ag oibriú go dlúth
agus go héifeachtach le comhlachtaí rialála
eile sa bhaile agus thar lear araon. D’oibrigh
an PSI go dlúth le gníomhaireachtaí eile chun
úsáid shábháilte agus fhreagrach chógais a
fheabhsú agus chun tacú le hothair chuige
sin. Mar shampla, in 2012 eisíodh treoir
athbhreithnithe maidir le húsáid sábháilte
meititreacsáite ó bhéal i gcomhar leis an
bhFóram um Shábháilteacht Chógais.
In 2012, d’fhaomh an Chomhairle croí-chreat
inniúlachta do chógaiseoirí. Díríonn an creat
inniúlachta reatha chun cleachtas cógaiseoirí
a léiriú ar chógaiseoirí agus iad ag teacht
isteach ar an gclár i dtús a ngairme i.e. 0-3
bliain cláraithe; ach tá sé i gceist go bhféadfaí
an creat a úsáid chomh maith chun struchtúr
agus treoir a chur ar fáil i gcomhair forbartha
gairmiúil leanúnaí (CPD) i rith athruithe
in éilimh le linn ghairm an chógaiseora.
Chríochnaigh an PSI anailís bhonnlíne chomh
maith ar chleachtas cógaisíochta ospidéil
a thuann tuiscint ar chineál na seirbhísí
cógaisíochta ospidéil atá á seachadadh in
Éirinn agus tuairiscí ar sheirbhís chógaisíochta
ospidéil agus seachadadh cúraim go
hidirnáisiúnta. Beidh tionchar ag an tuairisc
ar an gcaoi inar féidir na seirbhísí seo a fhás le
tacú le clár athchóirithe sláinte.
Mar bhall den Chónaidhm Cógaisíochta
Idirnáisiúnta (FIP), tá Cumann Cógaiseoirí
na hÉireann (PSI) áthasach a bheith ina
chomhóstach ar Chomhdháil Dhomhanda

FIP i mBaile Átha Cliath in 2013. Is
imeacht mór le rá é seo d’Éirinn agus
do chógaisíocht na hÉireann. Is é seo an
bailiúchán idirnáisiúnta is mó de chógaiseoirí
cleachtacha, acadóirí, ceannairí tionscail
agus eolaithe i gcógaisíocht. Reáchtálfar an
Chomhdháil san Ionad Comhdhála, Baile Átha
Cliath (CCD) ón 31 Lúnasa go dtí an 5 Meán
Fómhair 2013. Rinneadh obair shuntasach in
2012 i ndáil le cur chun cinn imeacht 2013 go
háitiúil agus go hidirnáisiúnta.
In 2012, d’fhág an PSI a maoin ag 18
Bóthar Shrewsbury agus d’aistrigh sé chuig
áitreabh sealadach fad is atá athchóiriú á
dhéanamh ar cheanncheathrú nua i lár na
cathrach. Tá an oifig cheanncheathrú nua seo
ríthábhachtach chun ról an PSI i bhforbairt
leanúnach na gairme a éascú agus a thacú,
agus chun áiseanna a chur ar fáil don PSI chun
a rannpháirtíocht le cógaiseoirí, othair agus
geallsealbhóirí eile a fheabhsú.
Ba mhaith liom an deis seo a ghlacadh le mo
chomhbhrón agus comhbhrón Chomhairle
agus foireann an PSI a chur in iúl do
theaghlach an Uasail Dominic Dowling, a
‘oibrigh mar chomhairleoir dlí leis an PSI le
blianta fada agus a d’imigh ar shlí na fírinne
in Eanáir 2013. Ba mhaith liom buíochas na
Comhairle a chur in iúl chomh maith as an
sárobair a rinne an tUasal Dowling don PSI le
blianta fada.
In Aibreán 2012, cheap an Rialtas iarChláraitheoir an PSI, an Dr Ambrose
McLoughlin mar Ard-Rúnaí sa Roinn Sláinte.

Mar Uachtarán, ba mhaith liom aitheantas
foirmiúil a thabhairt don ranníocaíocht
suntasach a thug an Dr McLoughlin don PSI
agus do chógaisíocht na hÉireann, agus guím
gach rath air ina ról nua.
Is mian liom aitheantas a thabhairt
chomh maith d’obair agus do thiomantas
mo chomhbhall sa Chomhairle agus don
chomhoibriú agus don chabhair a thug an
Cláraitheoir Gníomhach agus foireann an PSI
dom i rith na bliana a d’imigh tharainn agus
ba mhaith liom buíochas a ghabháil leo as na
torthaí atá leagtha amach sa tuarascáil seo a
bhaint amach.
Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt don
dlúthchaidreamh oibre atá againn leis an
Roinn Sláinte, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus
Mara agus HSE. Ba mhaith liom buíochas a
ghabháil freisin leis an Aire James Reilly, leis
an Aire Alex White agus leis an iar-Aire Róisín
Shortall as a gcuid tacaíochta i rith na bliana.
Ar deireadh, ba mhaith liom buíochas a
ghabháil le hiar-bhall na Comhairle, an tUasal
Michael Barry as a sheirbhís do Chomhairle
PSI, mar gur tháinig deireadh lena théarma in
2012, agus ba mhaith liom fáilte a chur roimh
an Uasal Jim Brophy a ceapadh chun
na Comhairle in 2012.

An tUasal Paul Fahey
Uachtarán
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Tuarascáil an Chláraitheora
Leagtar amach sa Tuarascáil Bhliantúil seo na héachtaí suntasacha a bhain PSI amach i
seachadadh a chuspóirí oibríochtúla faoin Acht Cógaisíochta 2007 agus an dul chun cinn
suntasach a rinneadh i ndáil le príomhthionscnaimh straitéiseacha. Lean an tUachtarán, an LeasUachtarán, Cathaoirligh Choistí agus baill eile na Comhairle ar aghaidh ag obair go héifeachtach
le baill den Fhoireann Bainistíochta Sinsearaí leis na cuspóirí straitéiseacha atá leagtha amach i
Straitéis Chorparáideach 2010-2012 agus le príomheilimintí Phlean Seirbhísí 2012. Sásaíonn na
héachtaí seo misean na heagraíochta chun sláinte, sábháilteacht agus folláine na n-othar agus
an pobal a chosaint agus a cur chun cinn.
Leanann PSI ag obair leis an Roinn Sláinte, le réimse leathan páirtithe leasmhara agus le
comhlachtaí rialála agus tá sé ina chomhpháirtí chun oibriú ar shábháilteacht othar agus
cláir maidir le leas an phobail. Tá ról luachmhar á imirt ag an bhFóram Rialála um Sláinte agus
Cúram Sóisialta, a bhfuil PSI mar bhall de, maidir le dul i gcion ar fhorbairt bheartais ó thaobh
sábháilteacht othar agus coimirce phoiblí de. Tríd an bhFóram seo, glacann na gníomhaireachtaí
a ndéantar ionadaíocht orthu páirt in go leor comh-thionscnaimh chun leasa na n-eagraíochtaí
ar fad atá páirteach agus na n-othar ar a fhreastalaímid.
Ina theannta sin tá caidreamh oibre an-éifeachtach ag PSI le Scoileanna Cógaisíochta agus
is mian liom buíochas a ghabháil leis na hUachtaráin, Propast, Príomhfheidhmeannaigh,
Ceannasaithe Scoileanna agus foireann na Scoileanna éagsúla as ucht a gcuid cabhrach agus
a gcuid tacaíochta in 2012 i bhforfheidhmiú tuairisc PEAR maidir le hathchóiriú oideachas
fochéime.
Leanann an tionchar atá ag PSI ag leibhéal Eorpach trí thionscnamh um Ghairmithe Cúram
Sláinte ag Trasnú Teorainneacha agus trína bheith ag obair le Coimisiún an AE, le Comhairle na
hEorpa, le Parlaimint na hEorpa agus FIP.
Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh le hiar-bhaill an Choiste a comhthoghadh ar Choistí PSI
áirithe agus a ndeachaigh a dtéarmaí ar na coistí sin in éag i rith 2012: An tUasal Jim Reilly, an
tUasal Mark Ledwidge, an Dr Tamasine Grimes, an tUasal Shaun Flanagan, Pamela Logan, Uasal,
an tUasal Niall O’Shea, an Dr Mike Morris, an tUasal Stephen MacMahon, an tUasal Al Donnelly,
agus Rita O’Brien, Uasal. Ba mhaith liom fáilte a chur rompu siúd a ceapadh chuig Coistí PSI don
chéad uair in 2012 agus buíochas a ghlacadh leo siúd a bhí ar choiste agus a d’aontaigh bheith ar
choistí eile: An Dr Mike Morris, an Dr Tamasine Grimes, Mary Culliton, Uasal, Clare Ward, Uasal,
Niamh McMahon, Uasal, an tUasal Stephen MacMahon, Yvonne Sheehan, Uasal, an tUasal Tim
Delaney, Aoife McAuliffe, Uasal, Pauline Kavanagh, Uasal, an tUasal Stephen Nolan, Meghan
Kearney, Uasal agus an tUasal John Lynch.
Ar deireadh, ba mhaith liom buíochas ó chroí a ghabháil as obair chrua agus ranníocaíocht ansuntasach fhoireann an PSI, as a dtiomantas agus a ndúthracht chun cuspóirí na heagraíochta a
sheachadadh.

Ciara McGoldrick
Cláraitheoir Gníomhach
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Clárú agus Aithint Cáilíochtaí
D’ardaigh líon na gcógaiseoirí cláraithe ó 4,793 in 2011 go 5,004 in 2012 agus thit líon na
gcúntóirí cógaisíochta cláraithe in 2012 de 11 (fíor 1). Is é seo an chéad uair ar sháraigh líon
na cógaiseoirí ar an gclár 5,000.

Fíor 1.

An líon Cógaiseoirí Cláraithe agus Cúntóirí Cógaisíochta Cláraithe
2010

2012

5004

4793

4567

2011

515
Chógaiseoirí

510

499

Cúntóirí Cógaisíochta

In 2012 ba é 352 líon iomlán na gcógaiseoirí a cuireadh le Clár na gCógaiseoirí atá ag PSI. Is
ionann é sin agus méadú de 12 ó 2011. Léirítear líon na gcógaiseoirí a chláraigh PSI ar na bealaí
cláraithe éagsúla idir 2010 agus 2012 i bhfíor 2.

Fíor 2.

An Líon Cógaiseoirí a Cuireadh leis an gClár idir 2010-2012
2010

2011

2012
340
270

204
151

163

173
143

116
3

Iomlán

8

Tríú

4

5

Tír Náisiúnta

an AE

352
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Thug an rialtas isteach reachtaíocht náisiúnta (Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Aithint
Cháilíochtaí Gairmiúla a bhaineann le Gairm an Chógaiseora) 2012), le dul i ngleic le
haimhrialtacht reachtúil a d’aithin an PSI roimhe seo, a bhí ag cruthú deacrachtaí suntasacha do
roinnt cógaiseoirí a raibh cáilíochtaí acu a fuair siad i Sasana agus i dTuaisceart Éireann nuair a
lorg siad aitheantas faoi fhorálacha saorghluaiseachta na Treorach um Cháilíochtaí Gairmiúla
36/2005/CE.
In 2012, lean an tAonad um Chlárú agus Aithint Cáilíochtaí le hathbhreithniú ar an Treoir um
Cháilíochtaí Gairmiúla 2005/36/CE agus ghlac sé páirt go gníomhach faoina sainchúram.

Clárú um Gnóthais Chógaslainne Mhiondíola
Ba é 1,784 líon iomlán na nGnóthas Cógaslainne Miondíola ar Chlár PSI ag deireadh na bliana
2012 a sheasann do mhéadú de 27 cógaslann ó 2011 mar a léirítear i bhfíor 3.

Fíor 3.

Líon Iomlán na nGnóthas Cógaslainne Miondíola Cláraithe

1784

1757

1704

2010

2011

2012

Mar a léirítear bhfíor 4, thit líon na n-oscailtí nua ó 48 in 2011 go 45 in 2012, chomh maith leis
sin, thit líon na n-athlonnuithe ó 30 in 2011 go 14 in 2012 agus d’ardaigh líon na n-aistrithe
úinéireachta ó 17 in 2011 go 40 in 2012.
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Fíor 4.

Líon Iomlán na gCláraithe agus na gCealuithe Cláraithe Miondíola Gnóthais Chógaslainne
Iomlán na gCláraithe

Oscailtí Nua

Oscailtí Nua (Aistriú Úinéireachta)

Iomlán na gCealuithe

Oscailtí Nua (Athlonnuithe)
99

95
77

72
48

72
48

43

45

40

30
10

18

2010

17
2011

15
2012

Críochnaíodh tionscadal in 2012 chun sonraí úinéireachta 125 Gnóthas Cógaslainne Miondíola
a fhíorú agus nuashonraíodh an fhaisnéis atá ar Chlár PSI dá réir sin.
Phróiseáil PSI 400 fógra maidir le hathruithe i Maoirseoir agus/nó Cógaiseoirí Maoirseacha in
2012.
Phróiseáil PSI 60 iarratas i ndáil le hathruithe ábhartha a rinneadh le gnóthais chógaslainne
mhiondíola in 2012.

Iniúchadh agus Forfheidhmiú
Thug an tAonad um Iniúchadh agus Forfheidhmiú (Aonad I&E) faoi obair shuntasach in
2012 i réimsí iniúchta, imscrúdaithe, cúisimh, achomhairc le gearáin agus gníomhaíocht
forfheidhmithe agus suirbhéara speisialtóra eile.

Iniúchadh
Déanann an PSI iniúchadh ar ghnóthais chógaslainne mhiondíola (cógaslanna) chun measúnú a
dhéanamh ar chomhlíonadh leis an Acht Cógaisíochta 2007 agus le reachtaíocht chógaslainne
agus chógais eile ar mhaithe le sláinte agus sábháilteacht an phobail. Déanann an PSI dhá
phríomhchineál iniúchta:
1. Iniúchtaí córais (faoi alt 67 den Acht Cógaisíochta 2007)
2. Iniúchtaí ar chláraithe cógaslanna nua (faoi alt 19 den Acht Cógaisíochta 2007)
Tugadh faoi os cionn 172 cigireacht in 2012. Léiríonn an figiúr seo 97 clárú cógaslainne nua agus
75 iniúchadh córas. Bhí laghdú ar líon na gcigireachtaí a rinneadh in 2012. Tharla sé sin i ngeall
ar chineál casta na n-iniúchtaí a rinneadh sa tréimhse chéanna agus na hacmhainní suntasacha
a theastaigh ón Aonad I&E chun na hiniúchtaí seo a dhéanamh ar bhonn tráthúil. Leagtar amach
an ghníomhaíocht iniúchta a rinne an tAonad i bhfíor 5 thíos.
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Fíor 5.

Líon na nIniúchtaí de réir Chineál Iniúchta ó 2010-2012
2010

280

2011

2012

170

95
75

Iniúchtaí Córas

97

64

Iniúchtaí Cláraithe Nua

Imscrúdú
Déanann an PSI imscrúduithe faoi Chuid 7 den Acht Cógaisíochta 2007. Iniúchadh nó sraith
cuairteanna cógaslainne a bhíonn i gceist le imscrúduithe de ghnáth. Cuireadh tús le 28
imscrúdú i rith 2012 ina ndearnadh 34 cuairt ar chógaslanna. I rith mórán de na cuairteanna seo,
d’fhreastail roinnt oifigeach údaraithe ar gach cuairt suímh.

Gníomhaíocht Suirbhéara Speisialtóra
In 2012, rinneadh 392 cuairt suirbhéara speisialtóra. Díríodh an obair a rinne na suirbhéirí
speisialtóra in 2012 ar athbhreithniú a dhéanamh ar réimsí agus gníomhaíochtaí
tionscadalbhunaithe ar leith.

Forfheidhmiú
I gcás go bhfaightear neamh-chomhlíonadh mar toradh ar iniúchadh nó imscrúdú, féadfar
réimse gníomhaíochta a thógáil faoin Acht Cógaisíochta 2007. Áirítear sna gníomhartha
imeachtaí achoimre, tús a chur le himeachtaí in aghaidh cógaiseoirí nó cógaslanna, ceisteanna
a atreorú chuig comhlachtaí eile lena meas mar aon le haon ghníomh eile a mheasann an PSI a
bheith cuí.
Ghlac an PSI 12 chúiseamh as sáruithe ar reachtaíocht chógaisíochta agus cógas in 2012.
Críochnaíodh 5 ionchúiseamh san iomlán in 2011. Bhain na príomhchionta a ndearna an PSI
ionchúiseamh orthu in 2012:
•

Cúrsaí maidir le cothabháil an chláir drugaí rialaithe;

•

Cúrsaí maidir le cothabháil an chláir oidis;

•

Díolachán agus soláthar cógas i gcásanna nach raibh cógaiseoir i láthair.
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Tá 10 ionchúiseamh eile ar siúl. Tá tuilleadh sonraí maidir le hionchúisimh PSI le fáil ar shuíomh
gréasáin an PSI ag www.thepsi.ie.
In 2012, críochnaíodh ceithre chás a cuireadh faoi bhráid an phróisis ghearáin tar éis breith a
dhéanamh ar thuairisc oifigigh údaraithe faoin Acht Chógaisíochta 2007. Tá 8 gcás eile ar siúl.
Tugadh faoi naoi ngníomh déag eile, lena n-áirítear litreacha rabhaidh a eisiúint, tiomantais
faighte ó chógaiseoirí agus atreoruithe chuig comhlachtaí eile in 2012.
D’fhoilsigh an Aonad um Iniúchadh agus Forfheidhmiú 5 alt dar teideal “Molann an Cigire” i
Nuachtlitir an PSI i rith 2012. Forbraíodh an comhairle sna hailt seo chun faisnéis a thabhairt do
chógaiseoirí agus/nó úinéirí cógaslainne mar fhreagra díreach le treochtaí neamhchomhlíonta a
tugadh faoi dearadh i rith imscrúduithe.
Rinne gach oifigeach údaraithe ón Aonad I&E oiliúint i réimse an iniúchta a d’eagraigh agus
a sheachaid Biúró um Imscrúdú Coiriúil an Gharda Síochána (NBCI). Ba mhaith leis an PSI
a bhuíochas a léiriú don NCBI agus don Bhleachtaire-Sháirsint Ian McLaughlin agus don
Bhleachtaire-Garda Paddy Cleary go háirithe as a gcuid iarrachtaí i seachadadh an chúrsa oiliúna.
Leanann an PSI ag comhoibriú le gníomhaireachtaí eile chun imscrúduithe a dhéanamh. Is iad na
gníomhaireachtaí a bhí i gceist Bord Leigheasra na hÉireann (IMB), an Roinn Talmhaíochta, Bia
agus Mara, Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte (HSE) agus an Roinn Sláinte, Seirbhísí Sóisialta
agus Sláinte Poiblí i dTuaisceart Éireann.

Forbairt agus Foghlaim Ghairmiúil
Buaicphointe a bhí ann do Chomhairle an PSI agus do ghairm na cógaisíochta nuair a sheol
an Taoiseach Institiúid Cógaisíochta na hÉireann agus an Fóram Náisiúnta d’Oideachas agus
Creidiúnú Cógaisíochta i bhFeabhra 2012 i gCaisleán Bhaile Átha Cliath. Rinneadh roinnt dul
chun cinn suntasach in 2012 ar fhorfheidhmiú chéim Mháistreachta cúig bliana i gcógaisíocht
a chur ar aghaidh trí chomhaontuithe páirtíochta le hinstitiúidí ardoideachais a bhunaigh an
PSI faoi choimirce an Fhóraim Náisiúnta Choimisiúnaigh an Chomhairle anailís ar na costais
a bhaineann le seachadadh na céime nua iomlán comhtháite. Agus aird chuí ar an Institiúid
Chógaisíochta, bhí bonn airgeadais inbhuanaithe a shlánú agus príomhphrionsabail agus
struchtúir oibríochtúla a bhunú lárnach in 2012.
Shainaithin an Chomhairle an t-ábhar agus formaid do na ‘Cláir Oiliúna um Vacsaíniú Fliú
Séasúrach do Chógaiseoirí’ ab initio agus athnuachana chun tuairisc an Ghrúpa Athbhreithnithe
um Riosca Vacsaínithe Fliú ó Mheitheamh 2012 a chur san áireamh. D’oibrigh an PSI go dlúth le
Scoil na Cógaisíochta agus na nEolaíochtaí Cógaisíochta ag Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste
na Tríonóide atá ainmnithe ag an gComhairle mar chomhlacht creidiúnaithe chun críocha
measúnú a dhéanamh ar chláir le caighdeáin chreidiúnaithe na Comhairle.
Tar éis sainchomhairliúcháin phoiblí, d’fhaomh an Chomhairle caighdeáin chreidiúnaithe
nua eatramhacha agus próiseas creidiúnaithe nua do na céimeanna Baitsiléara leibhéal 8 a
bhronntar tar éis 4 bliana a chríochnú i gcláir chéime chógaisíochta fochéime. Rinne painéal
idirnáisiúnta creidiúnú leis na trí chaighdeán nua seo thar ceann na Comhairle don chéim
Bhaitsiléara Eolaíochta sa Chógaisíocht a bhronn Coláiste Ríoga na Máinleá in Éirinn (RCSI)
i mí na Samhna 2012.
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Tugadh faoi obair mhór chomh maith chun caighdeáin chreidiúnaithe nua a fhorbairt le
bheith mar bhonn taca le rolladh amach chéim Mháistreachta cúig bliana iomlán comhtháite i
gcógaisíocht le cúnamh ó ghrúpa de shaineolaithe náisiúnta agus idirnáisiúnta.
Athnuadh in 2012 an pháirtíocht rathúil le Scoil na Cógaisíochta in RCSI chun an Clár Náisiúnta
Intéirneachta Cógaisíochta (NPIP) a sheachadadh agus a bhainistiú thar ceann Comhairle an PSI
agus forfheidhmíodh forbairtí clár d’intéirnigh chógaisíochta agus do theagascóirí cógaisíochta.
Forbraíodh cúrsa athnuachana do theagascóirí – Cruinnithe an Ghréasáin Teagascóirí – mar a
d’iarr an Chomhairle, agus sheachaid RCSI é.
Tá forbhreathnú ar struchtúr na socrúchán ar thug intéirnigh chógaisíochta fúthu a thosaigh
an NPIP i Meán Fómhair 2012 i bhFíor 6. Chríochnaigh 144 intéirneach an clár in 2012 tar éis an
Scrúdaithe Cláraithe Ghairmiúil i mBealtaine agus Deireadh Fómhair.

Fíor 6.

Forbhreathnú ar Struchtúr na Socrúchán ar thug Cógaisíocht fúthu
Intéirnigh a Thosaigh Clár Náisiúnta Intéirneachta Cógaisíochta
i Meán Fómhair 2012.

7%

3% 1%

11%

1728

Intéirneachtaí Pobail 12 mhí

78%

Intéirneachtaí Ospidéil 12 mhí

Meascán d’Intéirneacht 6 mhí Pobail/6 mhí Tionscail
Meascán d’Intéirneacht 6 mhí Pobail/6 mhí Ospidéil
Meascán d’Intéirneacht 6 mhí Tionscail/6 mhí Ospidéil
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Feidhmiúlacht chun Cleachtadh agus Gnóthaí Dlí
In 2012, fuarthas 48 gearán foirmiúla faoi Chuid 6 den Acht Cógaisíochta 2007. Laghdú
beagnach 30% atá anseo ar fhigiúirí 2011 nuair a fuarthas 68 gearán sa tréimhse chéanna
agus léiríonn sé laghdú don chéad uair, ó cuireadh tús leis an Acht, sa líon gearán a fuarthas go
bliantúil.
Don tríú bliain as a chéile, fuarthas formhór na ngearán (69%) ó bhaill an phobail mar a léirítear
i bhfíor 7. Bhí laghdú suntasach sa líon gearán a fuarthas ó bhaill na gairme. Níor tháinig ach 6%
de ghearáin ó chógaiseoirí in 2012.
Rinne an Cláraitheoir sé ghearán (13% den fhigiúr iomlán) in 2012 tar éis iniúchtaí a rinne an
tAonad um Iniúchadh agus Forfheidhmiú. Rinne an Cláraitheoir ceithre ghearán in 2011 (6% den
fhigiúr iomlán gearán a fuarthas in 2011).

Fíor 7.

Scagadh na ngearán de réir foinse in 2012

6%

4%

13%

6%
2%
69%

1728

Ball den Chlár Poiblí

Cláraitheoir

Dochtúir

Aturnae

Cogaseoir

Eile

Miondealaítear na gearáin a fuarthas in 2012 arís i gcatagóirí i bhfíor 8. Bhain an líon is airde
gearán a fuarthas le ceisteanna Iompair agus Gairmiúlachta, beagnach 40%.
Bhain an leithdháileadh ba mhó gearán a fuarthas in 2011 (22%) le ceisteanna Tráchtála
/ Fógraíochta / agus Fostaíochta ach léirítear i dtaifid 2012 gurb ionann gearáin maidir le
ceisteanna Tráchtála / Fógraíochta / agus Fostaíochta agus 10% de na gearáin iomlána a
fuarthas. Bhain cúig den 14 ghearán le hearráidí i ndáiliúchán do leanaí.
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Fíor 8.

Catagóirí na nGearán a Fuarthas in 2012
Ilcheisteanna

10

Earráid dáiliúcháin

Ceist Tráchtála/
Fógraíochta/Fostaíochta

14

5

Ceist Iompair/gairmiúlachta
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An Coiste um Réamhimeachtaí
In 2012, cuireadh 49 gearán faoi bhráid an Choiste um Réamhimeachtaí (PPC). Faoi Alt 38 den
Acht, cinneadh go raibh cúis leordhóthanach ann chun tuilleadh gníomhaíochta a ghlacadh i
ndáil le 13 ghearán, agus cuireadh is ar fad faoi bhráid an Choiste um Réamhimeachtaí (PCC)
lena bhfiosrú. Níor cuireadh aon ghearán ar aghaidh chuig Eadráin ná chuig an gCoiste Sláinte
in 2012. Chinn an PPC nach raibh cúis leordhóthanach ann chun tuilleadh gníomhaíochta a
ghlacadh i ndáil le 33 gearán a fuarthas in 2012. Tharraing gearánaithe siar trí ghearán.
Tá an dá ghearán a cuireadh siar i dTuarascáil Bhliantúil 2011 fós curtha siar amhail an 31
Nollaig 2012.

Fiosrúcháin um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh
Éisteadh le trí ghearán déag ag an dá Choiste Reachtúil Fiosrúcháin in 2012. D’éist an Coiste um
Iompar Gairmiúil (PCC) le 12 ghearán. Reáchtáladh na fiosrúcháin ar fad roimh an PCC go poiblí
seachas ceann amháin ar reáchtáladh cuid de go poiblí agus cuid de go príobháideach. Thug an
PCC treoir nach raibh an cógaiseoir lenar bhain an cás le haithint i ndáil le ceann de na gearáin cé
gur reáchtáladh an fiosrúchán féin go poiblí. Rinne an Coiste Sláinte breith ar ghearán amháin in
2012. Reáchtáladh an fiosrúchán seo go príobháideach.
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Torthaí a bhFiosrúchán um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh
Sheas an PCC le ocht ngearán agus dhiúltaigh siad do dhá ghearán eile. Ghlac an PCC le
tiomantais faoi Alt 46 i ndéileáil le dhá ghearán agus dá bhrí sin níor bhreith sé an raibh bunús
leis na gearáin nó nach raibh.
Mheas an Coiste Sláinte go raibh bunús le gearán amháin.

Smachtbhannaí a chuir an Chomhairle i bhfeidhm a d’eascair as Fiosrúcháin in 2011
I dTuarascáil Bhliantúil 2011, tugadh faoi deara amhail an 31 Nollaig 2011, go raibh tuairiscí
a d’eisigh an PCC i ndáil le 3 de na 6 fiosrúchán a rinneadh in 2011 curtha san áireamh ag
Comhairle an PSI. Rinne an Chomhairle breith ar an 3 thuairisc eile in 2012. I ndáil le péire
de na gearáin seo, mheas an PCC nach raibh bunús leis na gearáin agus dá bhrí sin dhíbh an
Chomhairle na gearáin.
Tar éis don PCC an tríú tuairisc a chuir isteach chuig Comhairle an PSI:
•

Thoiligh cógaiseoir amháin le hiomardú ón gComhairle faoi Alt 46(1)(d) den Acht
Cógaisíochta 2007;

•

Thoiligh cógaiseoir amháin le cáineadh ón gComhairle faoi Alt 46(1)(d) den Acht
Cógaisíochta 2007.

Smachtbhannaí a chuir an Chomhairle i bhfeidhm a d’eascair as Fiosrúcháin in 2012
I ndáil leis na fiosrúcháin a rinneadh in 2012 – chuir Comhairle an PSI na smachtbhannaí seo a
leanas i bhfeidhm:
•

Cáineadh ceathrar cláraithe agus bhain coinníollacha lena gclárú,

•

Cáineadh cláraí amháin,

•

Tá beirt cláraithe ag fanacht le smachtbhanna.
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Iarratais de bhun Alt 45 den Acht Cógaisíochta 2007
Folaíonn Alt 45 de Acht gur féidir le Comhairle an PSI iarratas a dhéanamh leis an Ard-Chúirt as
ordú chun clárú chógaiseoir cláraithe nó ghnóthas cógaslainne miondíola a ndearnadh gearán
ina leith a chur ar ceal má tá baol ann do shláinte agus sábháilteacht an phobail atá chomh mór
is gur cheart clárú a chur ar fionraí go dtí go gcríochnófar an próiseas Iniúchta.
In 2012, rinne Comhairle an PSI iarratas amháin leis an Ard-Chúirt ar fionraí eatramhach ar
chlárú ar feitheamh toradh imeachtaí faoi Chuid 6 den Acht.

Léirithe Imní
Chomh maith le gearáin fhoirmiúla a phróiseáil chun críocha Chuid 6 an Achta Cógaisíochta
2007, láimhseálann an tAonad léirithe imní a bhaineann le cógaiseoirí agus gnóthais
chógaslainne mhiondíola chomh maith. Láimhseáil an PSI 85 ábhar imní dá leithéid sa bhliain
2012. Mar a léirítear i bhfíor 9, tháinig an chuid is mó d’ábhair imní ó bhaill an phobail.

Fíor 9.

Scagadh na Léirithe Imní de réir Foinse in 2012

4%
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14%

1%
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1%
1728
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Dochtúir
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Eagraíocht Eile

17

TUARASCÁIL AN CHLÁRAITHEORA

Catagóir na Léirithe Imní
Tá na léirithe a fuarthas scagtha i gcatagóirí i bhfíor 10 agus baineann an líon is mó buarthaí arís
i mbliana le ceisteanna iompair / gairmiúlachta.

Fíor 10. Catagóir na Léirithe Imní a Fuarthas in 2012
Ilcheisteanna

17

Lagú
Sláinte

2

Earráid
dáiliúcháin
Sárú Ailt
63/64
Ceist Tráchtála/Fógraíochta/
Fostaíochta
Ceist Iompair/
gairmiúlachta

14

1

20

31

Ó na 85 léiriú imní, bhí gearáin fhoirmiúla de thoradh ar 13 faoi réir an chórais um
fheidhmiúlacht chun cleachtadh agus feidhmiúlacht chun oibriú, cuireadh 28 faoi bhráid Aonad
eile, lena n-airítear an tAonad maidir le hIniúchadh agus Forfheidhmiú, le haghaidh gnímh
breise agus i gcás 37 tar éis iad a athbhreithniú ní raibh gá le gníomh breise. Tá na 7 léiriú atá
fágtha fós faoi scrúdú. Iniúchtar freagra PSI ar ghearáin agus ar léirithe imní neamhspleách ag
grúpa náisiúnta tacaíochta othar a bhfuil taithí aige sa réimse seo.
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Forbairt Cleachtais Chógaisíochta
In 2012, d’fhaomh an Chomhairle croí-chreat inniúlachta do chógaiseoirí, a forbraíodh le creat
domhanda WHO-UNESCO-FIP mar uirlis mhapála agus faoi réir sainchomhairliúcháin phoiblí
agus comhairliúcháin leis an ngairm. Díríonn an creat inniúlachta reatha chun cleachtas
cógaiseoirí a léiriú ar chógaiseoirí agus iad ag teacht isteach ar an gclár i dtús a ngairme i.e. 0-3
bliain cláraithe; ach tá sé i gceist go bhféadfaí an creat a úsáid chomh maith chun struchtúr agus
treoir a chur ar fáil i gcomhair forbartha gairmiúil leanúnaí (CPD) i rith athruithe in éilimh le linn
ghairm an chógaiseora.
Forbraíodh treoirlínte chun riachtanais a bhaineann le háitribh agus trealamh cógaslainne
sna Rialacháin um Rialú Ghnóthais Chógaslainne Mhiondíola 2008 chomh maith in 2012,
lenar áiríodh dréacht-treoirlínte a eisiúint i gcomhair sainchomhairliúchán poiblí. D’fhaomh
an Comhairle na treoirlínte seo i Meán Fómhair 2012. Is é an aidhm atá leis na treoirlínte seo
soiléireacht agus tacaíocht a thabhairt maidir le riachtanais áitribh agus trealaimh do Ghnóthas
Cógaslainne Miondíola, i gcomhthéacs cógaslanna atá ann agus atá ag oscailt as an nua.
Rinne Crowe Howarth staidéar bonnlíne ar chleachtas cógaslainne ospidéil in 2012, inar áiríodh
athbhreithniú idirnáisiúnta ar chleachtas cógaslainne ospidéil, mar aon le suirbhé ar chógaiseoirí
agus cógaslainne ospidéil in Éirinn. Fuarthas freagra an-dearfach ar an suirbhé seo, d’fhreagair
43% de chógaiseoirí agus 61% de chógaslanna. Chomh maith leis sin, tugadh cuairt ar 16 suíomh
ospidéil eile. Tá léargas luachmhar faighte ón staidéar seo ar chógaisíocht ospidéil in Éirinn agus
tá sé i gceist go gcuirfidh torthaí na hoibre seo le beartas a chruthófaí sa réimse seo amach
anseo, ar mhaithe le sláinte agus sábháilteacht othar a fheabhsú.
Eisíodh treoir don ghairm in 2012 a bhaineann le soláthar sábháilte meititreacsáite ó bhéal agus
soláthar amorolfine gan oideas, agus athbhreithníodh agus atheisíodh treoir maidir le soláthar
seirbhísí um vacsaíniú fliú séasúrach i gcógaslanna do shéasúr 2012/2013.
Forbraíodh cúrsa oiliúna um scileanna comhairliúcháin i gcomhair leis an ICCPE agus reáchtáladh
roinnt laethanta oiliúna in 2012.
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Cumarsáid agus Gnóthaí Poiblí
D’fhaomh an Chomhairle Straitéis Chumarsáide in 2012, a chuirfidh le forbairt an chéad straitéis
chorparáideach PSI eile agus a chomhdhlúthóidh cumarsáid agus caidreamh an PSI le hothair,
leis an bpobal, leis an ngairm agus le húinéirí cógaslainne sna blianta romhainn.
Tháinig méadú suntasach in 2012 ar ghníomhaíocht i ndáil le cur chun cinn Chomhdháil
Chónaidhm Cógaisíochta Idirnáisiúnta (FIP) i mBaile Átha Cliath in 2013. Bunaíodh Coiste Óstach
Áitiúil le rannpháirtíocht réimse leathan geallsealbhóirí agus páirtithe ó oileán na hÉireann,
agus rinneadh obair shuntasach i ndáil le cur chun cinn imeacht 2013 go háitiúil agus go
hidirnáisiúnta, lena n-áirítear bheith páirteach in imeacht Thóstal 2013.
Reáchtáladh imeacht seolta rathúil i gCaisleán Bhaile Átha Cliath ar an 2 Feabhra leis an
Taoiseach, Enda Kenny TD, d’Institiúid Cógaisíochta na hÉireann agus don Fhóram Náisiúnta
d’Oideachas agus Creidiúnú Cógaisíochta, agus Comhdháil FIP 2013.
Sa bhliain 2012, bhainistigh an tAonad maidir le Cumarsáid agus Gnóthaí Poiblí an caidreamh
leis na meáin agus le páirtithe leasmhara eile chomh maith trí phreaseisiúintí, agallaimh leis na
meáin agus gníomhartha eile.
Eisíodh ríomh-nuachtlitir mhíosúil do chógaiseoirí, lenar áiríodh fócas speisialta ar CPD in
Aibreán agus cumarsáid don ghairm maidir le breithnithe agus saincheisteanna a eascraíonn
as próisis fheidhmiúlacht chun cleachtadh. Cuireadh tús le ríomh-nuachtlitir chorparáideach
ráithiúil freisin. In 2012, d’eisigh an PSI 8 bpreaseisiúint. Fuair an PSI iarratas amháin ar fhaisnéis
faoin Acht um Shaoráil Faisnéise (FOI) in 2012, a láimhseáladh taobh amuigh den Acht.

Teicneolaíocht faisnéise agus cumarsáide
Cuireadh nuashonruithe agus feidhmiúlacht nua leis an gCóras Cláraithe i rith 2012. Áiríodh leo
sin, bainistiú na gcoinníollacha a bhaineann le clárú, nuashonruithe le cáipéisíocht chláraithe
leanúnach agus feabhsuithe le háiseanna ar líne do chláraithe. D’ardaigh úsáid na n-áiseanna
ar líne seo ag cógaiseoirí ó 43% sa bhliain 2011 go 49% sa bhliain 2012.
Baineadh tuilleadh úsáide as an gcóras um bainistiú cáis le tacú leis na hAonaid um
Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh agus um Iniúchadh agus Forfheidhmiú mar aon le bainistiú
ceisteanna ginearálta laistigh den eagraíocht.
Tugadh faoi obair shuntasach ar an mbonneagar ICT don bhogadh chuig an oifig eatramhach
ag Plás Uí Ógáin agus ag réiteach don bhogadh deiridh chuig Teach PSI ar Shráid na bhFíníní.
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Riarachán agus Airgeadas
In 2012, dúnadh díolachán 18 Bóthar Shrewsbury, Baile Átha Cliath 4. Tógadh an t-áitreabh ar
ais ar léas go dtí Bealtaine 2012 nuair a bhogamar chuig ionad sealadach ag Plás Uí Ógáin, Baile
Átha Cliath 2. D’fhaomh an Chomhairle buiséad €3.539m i gcomhair athchóirithe agus feistithe
an cheanncheathrú nua ag Sráid na bhFíníní, Baile Átha Cliath 2. Lorgaíodh tairiscintí i gcomhair
ghnéithe áirithe den phróiseas. Bhain tionóntaí i Sráid na bhFíníní leas as clásal briste ina léas.
D’fhág siad an t-áitreabh i Meán Fómhair 2012.
I Meán Fómhar 2012, chuir an conraitheoir oibre tús leis an tionscadal athchóirithe le hamscála
cúig mhí. Chuig deireadh 2012, bhí an obair ar siúl de réir an chláir ama agus laistigh den
bhuiséad. Bhog foireann an PSI chuig an áitreabh nua i Márta 2013. Tá oifigí nua-aimseartha
agus seomraí cruinnithe ar fáil anois don PSI agus dá chláraithe dá ghníomhaíochtaí ar fad.
In 2012, críochnaíodh trí chomórtas fála do cheapadh Comhairleora HR, cúnamh comhairleach
saineolaí i bhforbairt Straitéis Chorparáideach PSI (2013-2017) agus do sheirbhísí um bainistiú
taispeántais do Chomhdháil FIP.
Infheistíodh cistí PSI le Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (NTMA), Banc Uladh
agus Banc AIB i rith na bliana, ag na ráta úis is fearr a bhí ar fáil.
Lóisteáladh cistí ó scéim aoisliúntais fhoireann an PSI leis an NTMA agus le Banc AIB chomh
maith i rith 2012, chun ioncam a uasmhéadú.
Tá an PSI anois faoi réir na reachtaíochta um Íoc Pras Cuntas. Tá córas tuairiscithe ráithiúil i
bhfeidhm agus foilsítear an tuairisc ar shuíomh gréasáin an PSI. Caithfear an tuairisc a chur
isteach chuig an Roinn Sláinte gach ráithe chomh maith.
Reáchtáil an Coiste Riaracháin agus Airgeadais cúig chruinniú in 2012 agus leagtar amach taifid
thinreamh na gcruinnithe in Aguisín B.
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Comhairle an PSI
Reáchtáil Comhairle an PSI aon chruinniú déag i mBaile Átha Cliath in 2012 ar na dátaí seo
a leanas: an 31 Eanáir; an 27 Feabhra; an 28 Feabhra; an 3 Bealtaine; an 24 Bealtaine; an 26
Meitheamh; an 27 Iúil; an 19 Meán Fómhair; an 27 Meán Fómhair; an 25 Deireadh Fómhair agus
an 4 Nollaig.
Bhí an tinreamh iomlán ard ag cruinnithe Comhairle agus cruinnithe Coiste. Léiríonn sé seo
leibhéal tiomantais ard ó bhaill aonair Comhairle agus Coistí. De réir an Chóid Chleachtais do
Rialachas Comhlachtaí Stáit, leagtar síos in Aguisín A agus C na leibhéil tinrimh, táillí agus
costais a íocadh le baill na Comhairle.
Rinne Comhairle PSI toghchán an 24 Bealtaine 2012 chun Uachtarán agus Leas-Uachtarán a
cheapadh. Atoghadh an tUasal Paul Fahey mar Uachtarán agus an tUasal Eoghan Hanly mar
Leas-Uachtarán, do thréimhse bliana sa dá chás.

Mórthionscnaimh Bheartais Chomhairle an PSI 2012
•

D’fhaomh an Chomhairle caighdeáin chreidiúnaithe nua eatramhacha agus próiseas
creidiúnaithe nua do na céimeanna Baitsiléara leibhéal 8 a bhronntar tar éis 4 bliana a
chríochnú i gcláir chéime chógaisíochta fochéime i Márta 2012.

•

Sheol an Taoiseach Institiúid Cógaisíochta na hÉireann agus an Fóram Náisiúnta d’Oideachas
agus Creidiúnú Cógaisíochta i bhFeabhra 2012.

•

D’fhaomh an Chomhairle critéir incháilithe do theagascóirí cógaiseoirí agus do shocrúcháin
oiliúna i Márta 2012.

•

Athnuadh in 2012 an pháirtíocht rathúil le Scoil na Cógaisíochta in RCSI chun an Clár
Náisiúnta Intéirneachta Cógaisíochta (NPIP) a sheachadadh agus a bhainistiú thar ceann
Comhairle an PSI ar feadh bliana eile.

•

D’fhaomh an Chomhairle croí-chreat inniúlachta do chógaiseoirí i Márta 2012.

•

D’fhaomh an Chomhairle treoirlínte chun riachtanais a bhaineann le háitribh agus trealamh
cógaslainne sna Rialacháin um Rialú Ghnóthais Chógaslainne Mhiondíola 2008 i Meán
Fómhair.

•

D’fhaomh an Chomhairle treoirlínte um sholáthar sábháilte Meititreacsáite ó Bhéal i
Meitheamh 2012.

•

D’fhormhuinigh an Chomhairle tuairisc an Ghrúpa Athbhreithnithe um Riosca Vacsaínithe
Fliú i Meitheamh 2012.

•

D’fhaomh an Chomhairle Caighdeáin Creidiúnaithe Eatramhacha maidir le Cláir Oiliúna um
Vacsaíniú Fliú Séasúrach do Chógaiseoirí i Meitheamh 2012.

•

Rinne Crowe Howarth staidéar bonnlíne ar chleachtas cógaslainne ospidéil in 2012 agus
ghlac an Chomhairle leis an Tuairisc Bonnlíne Ospidéal i mí na Nollag 2012.

•

D’fhaomh an Comhairle an Straitéis Chumarsáide i Meán Fómhair 2012.

•

Bunaíodh Coiste Óstach Áitiúil do Chomhdháil Chónaidhm Cógaisíochta Idirnáisiúnta (FIP)
i mBaile Átha Cliath in 2013 agus rinneadh obair shuntasach i ndáil cur chun cinn imeacht
2013 go háitiúil agus go hidirnáisiúnta.
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Tuarascáil Airgeadais don tréimhse 1 Eanáir 2012 – 31 Nollaig 2012
Tá iniúchadh déanta ag ár nIniúchóirí Anne Brady McQuillan DFK ar chuntais bhliantúla 2012,
agus léirítear sonraí na gcuntas sna Ráitis Airgeadais faoi iamh don bhliain dar críoch an 31
Nollaig 2012.
B’ionann an t-ioncam in 2012 agus €6.991m, arbh ardú €0.748m ar fhigiúr 2011 de €6.242m é.
Tharla an t-ardú seo de bharr ardú i gcíos a fuarthas ar ár áitreabh nua agus ús méadaithe de
bharr lóisteáil cistí ó dhíolacháin mhaoine.
Ba é an costas iomlán a bhí ar oibríochtaí sa bhliain 2012 €5.364m i comparáid le €5.468m sa
bhliain roimhe. B’ionann costais phá dhíreacha in 2012 agus €2.054m, laghdú de bheagán ó
chostais 2011, €2.065m. D’fhan an leibhéal foirne faofa ag 25.
Clúdaíonn scéimeanna aoisliúntais de chuid PSI na fostaithe incháilithe uile, agus asbhaint fostaí
á mbaint as a bpá. Coinnítear cistí na scéime i dtaisce go dtí go ndéanann an Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe cinneadh ar an meicníocht chistiúcháin. Tuigtear go n-eiseofar an
faomhadh cuí in 2013.
Ba é an barrachas oibriúcháin iomlán sa bhliain 2012 €1.928m i comparáid le €0.870m sa bhliain
2011. Airítear an cúlchiste ainmnithe bliantúil de €500,000 le haghaidh caingne dlí fhéideartha
i gcoinne na Comhairle sa bharrachas seo, mar a chomhaontaigh an Chomhairle. Míníonn líon
tosca aonuaire, a tharla in 2012 an glanbharrachas €1.444m, mar seo a leanas:		
Coigiltis phá mar gheall ar phoist nár líonadh

€m

		

0.382

Moill i dtús a chur leis an Institiúid Cógaisíochta 		

0.546

Fóram Náisiúnta 		

0.109

Ioncam pionóis ó thionóntaí Shráid na bhFíníní

		

0.221

Ús méadaithe ó infheistíocht ó chistí ó dhíolachán maoine 		

0.150

De réir an chláir chomhardaithe amhail an 31 Nollaig 2012, sáraíonn luach na sócmhainní
iomlána luach na ndliteanas iomlán, €11.126m i gcomparáid le €9.182 amhail an 31 Nollaig
2011. Léirítear é seo mar seo a leanas:
2012
€m

2011
€m

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais

8.626

7.182

Cúlchiste Ainmnithe (costais dlí amach anseo)

2.500

2.000

11.126

9.182

Cúlchistí Deiridh
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Cuireann na hIniúchóirí, Anne Brady McQuillans DFK in iúl gurb é a dtuairim go dtugann na
Ráitis Airgeadais léargas fíorcheart ar staid ghnóthaí PSI amhail an 31 Nollaig 2012 agus ar a
thorthaí don bhliain 2012.
Tá siad den tuairim chomh maith gur ullmhaíodh i gceart na torthaí don bhliain dar críoch de réir
Sceideal 1, Alt 16 den Acht Cógaisíochta 2007 agus de réir Cleachtais Chuntasaíochta a nGlactar
Leis go Coitianta in Éirinn. Deimhníonn siad chomh maith go bhfuair siad an fhaisnéis agus na
míniúcháin ar fad atá riachtanach chun críocha an iniúchta agus go bhfuil leabhair chuntais chuí
coinnithe ag PSI.

Torthaí Airgeadais 2012
Leagtar amach sa tábla thíos an toradh ioncaim agus caiteachais don bhliain 2012 in aghaidh
bhuiséad bunaidh 2012. Ní áirítear idirbhearta do dhíol sócmhainní seasta intadhaill sna figiúirí
seo.
Aschuir don bhliain 2012 ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin in aghaidh an bhuiséid bhunaidh
Athraitheas
Aschuir
Bhunaidh
% Athraitheas		
Buiséad					
€000
€000
€000
%
Ioncam Iomlán

6,904

7,292

388

6%

Costais Phá

2,713

2,332

381

14%

Costais Neamhphá

4,016

3,016

1,000

25%

Caiteachas Iomlán

6,729

5,348

1,381

21%

Cánachas ar oibriú
gníomhaíochtaí

75

0

75

100%

100

500

(400)

(400%)

6,904

5,848

1,056

15%

Caiteachas

Cúlchiste
Caiteachas
Iomlán tar éis

Farasbarr
1,444
			

Tugtha 			
Ar Aghaidh

Ioncam
Mhéadaigh an t-ioncam ó €6.338m go €7.292m sa bhliain, go príomha de bharr íocaíocht
phionóis chlásail bhriste ag tionóntaí ó mhaoin Shráid na bhFíníní agus mar gheall ar leibhéal
ardaithe infheistíochta mar thoradh ar dhíolachán na maoin ar Bhóthar Shrewsbury agus
ar Bhóthar Northumberland. Bailítear formhór na dtáillí cláraithe leanúnacha sa tréimhse ó
Shamhain ó hEanáir agus leagtar amach ar feadh na bliana chun críocha buiséid. B’ionann an
t-ioncam iarchurtha dá thoradh amhail an 31 Nollaig 2012 agus €6.015m.
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Bainistiú Airgid
I rith 2012, bhí taiscí ag an PSI le Gníomhaireacht Bainistíochta an Chisteáin Náisiúnta (NTMA),
Banc Uladh agus Banc AIB mar a d’fhaomh an Chomhairle. Tá cuntas reatha aige le Banc Uladh.
Ní raibh ar an PSI leas a bhaint as áiseanna rótharraingte sa bhliain 2012.

Costais Phá
B’ionann na costais iomlána pá agus neamh-phá in 2012 agus €2.332m (2011: €2.382m).
D’fhan an fhoireann bhuan lánaimseartha de 25 ceadaithe ag an Roinn Sláinte agus ag an Roinn
Airgeadais sa bhliain 2012 agus níor sáraíodh an teorainn seo. In 2012, ceannaíodh seirbhísí
ó sholáthraithe seirbhíse seachtracha, sa réimse dlí go háirithe, chun PSI a chumasú chun a
oibleagáidí reachtúla a chomhlíonadh.
De réir an Chóid Chleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit 2009 ba é tuarastal an Chláraitheora
a d’fhaomh an tAire Sláine le toiliú an Aire Airgeadais €145,952 sa bhliain. In Aibreán 2012,
d’éirigh an Cláraitheoir as a phost in PSI chun glacadh le post eile agus tá Cláraitheoir
Gníomhach tagtha ina áit ar feitheamh líonadh buan an phoist.
B’ionann na costais taistil agus chothabhála a íocadh leis an gCláraitheoir sa tréimhse idir
Eanáir agus Aibreán 2012 agus €1,448 (2011: €2,250) agus íocadh €1660 leis an gCláraitheoir
Gníomhach don tréimhse ó Bhealtaine go Nollaig 2012. Cheadaigh Uachtarán PSI go foirmiúil
na costais seo agus tá siad faoi réir scrúdú ag an Iniúchóir Inmheánach agus ag an gCoiste
Iniúchta. Ina theannta sin, tá na costais taistil a íoctar leis an gComhairle agus le fostaithe PSI
faoi réir scrúdú ag an Iniúchóir Inmheánach agus ag an gCoiste Iniúchta freisin agus déanann an
Cláraitheoir iad a cheadú go foirmiúil.
I gcomhréir le Sceideal 1, alt 14 den Acht Cógaisíochta 2007, ceadaíonn an tAire Sláinte, le toiliú
an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe rátaí pá bhaill foirne PSI le haghaidh grádaí na
hearnáil sláinte. Níor íoc PSI aon am bhreise, aon bhónais ná aon íocaíochtaí feidhmíochta in
2012 de réir threoir na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
Bhí an leibhéal neamhláithreachta ag foireann PSI íseal arís in 2012. Aithníonn an Cláraitheoir
Gníomhach agus an Chomhairle tiomantas agus díograis oibre fhoireann an PSI, go háirithe in
2012 nuair a bogadh ó Bhóthar Shrewsbury chuig Plás Uí Ógáin, agus ag deireadh na bliana ag
réiteach le bogadh chuig ceanncheathrú nua PSI ag Sráid na bhFíníní.
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Costais Neamhphá
B’ionann na costais neamh-phá iomlán in 2012 agus €3.016m (2011: €2.970m). Ba iad seo a
leanas na heilimintí móra:
					
2012
2011
€m
€m
• Táillí dlí agus gairmiúla

.539

.525

• Costais ICT

.287

.272

• Priontáil, postas agus stáiseanóireacht

.187

.247

• Deisiúcháin, cothabháil agus costais réadmhaoine eile

.181

.102

• Cumarsáid agus Gnóthaí Poiblí

.157

.154

• Dímheas

.150

.173

• Fóram Náisiúnta

.124

.185

• Institiúid Cógaisíochta

.054

.187

Costais Dlí
D’ardaigh costais Dlí agus Ghairmiúla 2.6% i rith 2011, rud a léiríonn go bhféadfaimis a
bheith ag teacht chuig léibheann tar éis an ardaithe ghéir sna costais seo le blianta roimhe.
Lean gníomhaíocht um Fheidhmiúlacht chun Cleachtadh ag fás go láidir agus rinneadh
tréaniarrachtaí chun costais dlí a choimeád in 2012.

Costais Eile
D’úsáid an PSI a nósanna imeachta fála in 2012 lena chinntiú gur baineadh an luach is fearr
ar airgead amach. Laghdaíodh costais phriontála agus stáiseanóireachta go mór, go háirithe
de bharr conradh nua chun cáipéisí cláraithe a phriontáil. Coinníodh stoic chomh híseal agus
ab fhéidir de bharr gluaiseachtaí ó oifig go hoifig i rith 2012 agus arís ag tús 2013. Thit costais
dímheasa chomh maith de bhrí nár dhímheas an t-áitreabh nua mar gheall ar obair leanúnach
ansin. Níor caitheadh ach €54,000 den €600,000 a bhí beartaithe le caitheamh ar an Institiúid
Cógaisíochta mar gheall gur leanadh le hidirbheartaíochtaí conartha i rith na bliana. Tosóidh an
Institiúid i mbun oibríochtaí in 2013.
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Aoisliúntas
Tá oibleagáid reachtúil ag PSI le scéimeanna aoisliúntais a sholáthar de réir Sceidil 1, alt 15
den Acht Cógaisíochta 2007. Caithfidh na fostaithe go léir ag PSI a bheith ina mbaill den scéim
aoisliúntais agus baintear ranníocaí óna dtuarastail. Íocann PSI ranníoc fostóra de 25%-30%
ag braith ar staid leasa shóisialaigh an fhostaí. Faoi láthair, tá na cistí aoisliúntais infheistithe
le Banc AIB ar feitheamh cinnidh ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir leis an
meicníocht chistiúcháin a chuirfear i bhfeidhm ar na scéimeanna. Réiteofar an cháipéisíocht chuí
sa Roinn Sláinte sna míonna atá le teacht.
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Ráiteas maidir leis an gCóras um Rialú Airgeadais Inmheánach
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2012
Freagracht as na Córais um Rialú Airgeadais Inmheánach
Thar ceann PSI, aithnímid ár bhfreagracht as an gcóras um rialú airgeadais inmheánaigh i
PSI agus as cur i bhfeidhm nósanna imeachta agus próisis chun a chinntiú go bhfuil an córas
éifeachtach.
Ní féidir leis an gcóras ach dearbhú réasúnach agus ní dearbhú iomlán a thabhairt go bhfuil
sócmhainní cosanta, idirbhearta údaraithe agus taifeadta i gceart, agus go ndéantar earráidí nó
neamhrialtachtaí ábhartha a chosc nó go dtabharfaí iad faoi deara in achar tráthúil ama.

Tá céimeanna glactha ag an gComhairle agus ag Oifig an Chláraitheora chun a
chinntiú go bhfuil timpeallacht rialaithe chuí in áit trí na nithe seo a leanas:
•

Gnáthaimh fhoirmiúla a bhunú trí fheidhmeanna Coiste éagsúla le monatóireacht a
dhéanamh ar ghníomhaíochtaí agus chun sócmhainní na heagraíochta a chosaint

•

Na freagrachtaí agus cumhachtaí bainistíochta a shainmhíniú agus a dhoiciméadú go soiléir

•

Cultúr láidir cuntasachta a fhorbairt ag gach leibhéal den eagraíocht

•

Oibriú go dlúth leis an Rialtas agus le gníomhaireachtaí agus institiúidí éagsúla chun a
chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ar fheidhmeanna PSI agus tacaíocht a thabhairt do
straitéisí PSI chun a chuid oibleagáidí reachtúla a chomhlíonadh

•

A chinntiú nach bhfuil ach rátaí tuarastail atá ceadaithe ag an Aire Sláinte íoctha leis na
fostaithe.

Tá próisis bunaithe ag an gComhairle agus ag Oifig an Chláraitheora freisin chun na
rioscaí atá i ndán don eagraíocht a aithint agus meastóireacht a dhéanamh orthu.
Déantar é seo ar roinnt bealaí lena n-áirítear iad seo a leanas:
•

Cineál, méid agus impleachtaí airgeadais na rioscaí atá i ndán do PSI a shainaithint

•

Measúnú a dhéanamh ar an dealraitheacht go dtarlódh na rioscaí aitheanta

•

Measúnú a dhéanamh ar chumas PSI chun na rioscaí a tharlaíonn a bhainistiú agus a
mhaolú

•

Athbhreithnithe rialta a dhéanamh ar phleananna agus cuspóirí straitéiseacha
gearrthéarmacha agus fadtéarmacha agus measúnú a dhéanamh ar na rioscaí atá ann chun
na pleananna sin a chur i gcrích

•

Spriocanna bliantúla agus cinn níos fadtéarmaí do gach réimse den eagraíocht a leagan síos
agus ina dhiaidh sin tuairisciú rialta a dhéanamh ar na torthaí a baineadh amach.
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Tá próisis bunaithe ag an gComhairle agus ag Oifig an Chláraitheora freisin chun na
rioscaí atá i ndán don eagraíocht a aithint agus meastóireacht a dhéanamh orthu.
Déantar é seo ar roinnt bealaí lena n-áirítear iad seo a leanas:
•

Cineál, méid agus impleachtaí airgeadais na rioscaí atá i ndán do PSI a shainaithint

•

Measúnú a dhéanamh ar an dealraitheacht go dtarlódh na rioscaí aitheanta

•

Measúnú a dhéanamh ar chumas PSI chun na rioscaí a tharlaíonn a bhainistiú agus a
mhaolú

•

Athbhreithnithe rialta a dhéanamh ar phleananna agus cuspóirí straitéiseacha
gearrthéarmacha agus fadtéarmacha agus measúnú a dhéanamh ar na rioscaí atá ann chun
na pleananna sin a chur i gcrích

•

Spriocanna bliantúla agus cinn níos fadtéarmaí do gach réimse den eagraíocht a leagan síos
agus ina dhiaidh sin tuairisciú rialta a dhéanamh ar na torthaí a baineadh amach.

Tá an córas rialaithe airgeadais inmheánaigh bunaithe ar chreat oibre d’eolas
bainistíochta rialta, nósanna imeachta riaracháin lena n-áirítear leithscaradh
dualgas, agus córas tarmligin agus cuntasachta. Áirítear na nithe seo a leanas
go háirithe:
•

Córas buiséadaithe mionsonraithe le buiséad bliantúil atá athbhreithnithe agus
comhaontaithe ag an gComhairle

•

Tá an Chomhairle agus Oifig an Chláraitheora freagrach as na cuntais a réiteach de réir
Sceideal 1 alt 16 den Acht Cógaisíochta 2007 Athbhreithnithe rialta ag an gCoiste Riaracháin
agus Airgeadais agus an Chomhairle maidir le tuairiscí airgeadais tréimhsiúla agus bliantúla
a léiríonn feidhmíocht airgeadais in aghaidh réamhaisnéisí

•

Spriocanna a leagan síos chun feidhmíocht airgeadais agus eile a thomhas.
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Cumann Cógaiseoirí na hÉireann
Ráiteas maidir leis an gCóras um Rialú Airgeadais Inmheánach don
bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2012
Tá na nósanna imeachta chun monatóireacht a dhéanamh ar éifeachtacht an
chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais leagtha amach thíos:
Tá córas iniúchta inmheánach ag PSI atá comhdhéanta de na nIniúchóirí Inmheánacha agus
an Coiste Iniúchta. Tagann an Coiste Iniúchta le chéile ar bhonn ráithiúil chun athbhreithniú a
dhéanamh ar thuairiscí atá ullmhaithe ag an Iniúchadh Inmheánach agus chun saincheisteanna
ábhartha eile a phlé. Dearbhaíonn an Coiste Iniúchta leis an gComhairle go bhfuil córais rialaithe
airgeadais agus neamh-airgeadais leordhóthanacha i bhfeidhm ag PSI. Tuairiscíonn an Coiste
Iniúchta ar bhonn ráithiúil chuig an gComhairle i ndáil leis na hábhair a bhfuil breithniú déanta
aici orthu.
Feidhmíonn PSI i gcomhréir leis an gCód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit.
Déanann an Coiste Iniúchta Plean Iniúchta Inmheánaigh forás ach trí bliana a fhaomhadh agus
déantar athbhreithniú air gach bliain más gá. Cuireann an plean oibre reatha san áireamh
na réimsí ina bhféadfadh rioscaí a bheith atá aitheanta i gcleachtadh measúnaithe rioscaí a
rinneadh i gcomhar leis an lucht bainistíochta. Cuireann an tIniúchóir Inmheánach tuairiscí ar
fáil don Choiste le tuarascálacha ráithiúla ar thascanna a rinneadh. Leagann na tuarascálacha
seo béim ar easpaí nó laigí, más ann dóibh, atá sa chóras um rialú inmheánach airgeadais agus
na bearta ceartaitheacha a mholtar a ghlacadh nuair is gá.
Athbhreithníonn an Coiste Riaracháin agus Airgeadais ar bhonn rialta, cuntais airgeadais
tréimhsiúla PSI agus ar bhonn bliantúil na ráitis airgeadais agus déantar moltaí de réir mar is cuí
leis an gComhairle. Tá ról maoirseachta ag an gCoiste Riaracháin agus Airgeadais chomh maith
ar ghnóthaí airgeadais agus pleanáil straitéiseach chistí PSI de réir na Straitéise Corparáidigh.
Dearbhaímid, sa bhliain go dtí 31 Nollaig, 2012, go ndearna an Chomhairle athbhreithniú ar an
gcóras rialaithe inmheánaigh airgeadais agus athbhreithniú ar chomhlíonadh Chód Cleachtais
do Rialachas Comhlachtaí Stáit. Rinne an Coiste Iniúchta athbhreithniú ar thuarascálacha ó na
hIniúchóirí Inmheánacha ar Thaisteal agus Cothabháil, Caiteachas Chárta Creidmheasa agus
Táillí Bhaill na Comhairle / Choiste, Bainistiú Airgeadais agus Baincéireacht agus Airgeadais,
agus bhí siad sásta gur comhlíonadh na próisis agus na nósanna imeachta cuí.
Rinne na hIniúchóirí Seachtracha iniúchadh eatramhach chomh maith i rith 2012. Tá
monatóireacht agus athbhreithniú na Comhairle ar éifeachtacht an chórais rialaithe
inmheánaigh airgeadais bunaithe ar eolas maidir le hobair an Iniúchóra Inmheánaigh, an
Choiste Iniúchta a dhéanann maoirseacht ar obair an Iniúchóra Inmheánaigh, an Iniúchóra
Sheachtraigh agus na mbainisteoirí sinsearacha laistigh de PSI atá freagrach as forbairt agus
cothabháil an chreat rialaithe airgeadais.
Tá an ráiteas seo faofa go foirmiúil ag Comhairle PSI ar an 26 Márta 2013 agus tá sé sínithe
ag an Uachtarán agus ag an gCláraitheoir Gníomhach

An tUasal Paul Fahey		
Uachtarán
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Ciara McGoldrick, Uasal
Cláraitheoir Gníomhach
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Ráiteas ar Fhreagrachtaí na Comhairle
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2012
Éilíonn Sceideal 1, alt 16 den Acht Cógaisíochta 2007 ar an gComhairle ráitis airgeadais a ullmhú
maidir le gach bliain airgeadais, ina dtugtar léargas fíor cothrom ar ioncam agus chaiteachas
agus ar shócmhainní agus dhliteanais PSI.
Agus na Ráitis Airgeadais sin á n-ullmhú, ceanglaítear ar an gComhairle:
•

beartais chuntasaíochta chuí a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach
ansin

•

breithiúnais a thabhairt agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus ciallmhar

•

na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh seachas má tá sé
neamhoiriúnach talamh slán a dhéanamh de go leanfaidh an PSI ag feidhmiú

•

ráiteas a dhéanamh cé acu ar cloíodh le caighdeáin infheidhmithe chuntasaíochta nó nár
cloíodh, faoi réir aon neamhchomhlíonadh ábhartha a nochtadh agus a míníodh sna ráitis
airgeadais;

Deimhníonn an Chomhairle gur chloígh sí leis na riachtanais thuas agus na ráitis airgeadais á
réiteach.
Tá an Chomhairle freagrach as leabhair chuntais chearta a choimeád a nochtann le cruinneas
réasúnta ag aon tráth staid airgeadais an Chiste agus a chuireann ar a chumas cinntiú go
gcomhlíonann na ráitis airgeadais Sceideal 1, Alt 16 den Acht Cógaisíochta 2007. Tá sí freagrach
freisin as sócmhainní an PSI a chosaint agus mar sin as céimeanna réasúnta a ghlacadh le calaois
agus neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.
Tá an Chomhairle freagrach freisin as a shócmhainní a chosaint agus bearta réasúnacha a
ghlacadh chun calaois agus mírialtachtaí eile a chosc agus a aimsiú.
A mhéid is atá an Chomhairle ar an eolas:
•

níl aon fhaisnéis iniúchta ábhartha (faisnéis a theastaíonn ó iniúchóirí PSI i gcomhair lena
dtuairisc a réiteach) nach bhfuil iniúchóirí PSI ar an eolas faoi, agus

•

tá na céimeanna ar fad tógtha ag an gComhairle ar cheart di a thógáil chun í féin a chur ar
an eolas maidir le haon fhaisnéis iniúchta ábhartha agus lena bhunú go bhfuil Iniúchóirí PSI
ar an eolas faoin bhfaisnéis sin.

Thar ceann na Comhairle

An tUasal Paul Fahey		
Uachtarán

An tUasal Eoghan Hanly 		
Leas-Uachtarán
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Tuarascáil na nIniúchóirí Neamhspleácha chuig Comhairle Chumann
Cógaiseoirí na hÉireann
Tá iniúchadh déanta againn ar ráitis airgeadais Chumann Cógaiseoirí na hÉireann don bhliain
dar críoch an 31 Nollaig 2012, ina gcuimsítear an cuntas ioncaim agus caiteachais, an clár
comhardaithe, an ráiteas sreabhadh airgid agus na nótaí gaolmhara. Réitíodh na ráitis airgeadais
seo faoi na beartais chuntasaíochta ar leathanaigh 32 go 34.
Ní bhaineann an tuarascáil seo ach leis an gComhairle amháin, mar chomhlacht de réir Sceideal
1, alt 16 den Acht Cógaisíochta 2007 agus de na Prionsabail Chuntasaíochta a nGlactar Leo
go Coitianta in Éirinn. Tugadh faoin obair iniúchta ionas go bhféadfaimis a lua le Comhairle
PSI na nithe sin a bhfuil sé de cheangal orainn a lua i dtuarascáil iniúchóra agus ní chun aon
chríche eile. A mhéid is mó a cheadaítear leis an dlí, ní ghlacaimid ná ní ghabhaimid freagracht
d’aon duine seachas PSI agus Comhairle PSI mar chomhlacht, as ár gcuid oibre iniúchta, as an
tuarascáil seo, nó as an tuairim atá déanta againn.

Freagrachtaí na Comhairle agus na nIniúchóirí
Tá an Chomhairle freagrach as an Tuarascáil Bhliantúil agus na ráitis airgeadais a ullmhú de réir
Sceideal 1, Alt 16 den Acht Cógaisíochta 2007 agus de réir na gcaighdeán cuntasaíochta arna
n-eisiúint ag Bord na gCaighdeán Cuntasaíochta agus arna bhfógairt ag Institiúid na gCuntasóirí
Cairte in Éirinn (Cleachtas Cuntasaíochta a nGlactar Leis go Coitianta in Éirinn), mar a leagadh
amach sa Ráiteas maidir le Freagrachtaí na Comhairle.
Táimid freagrach as iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis airgeadais de réir ceanglas ábhartha dlí
agus rialúcháin agus de réir Caighdeán Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht (RA agus Éire).
Cuirimid tuairisc chun na Comhairle maidir le cibé an dtugann na ráitis airgeadais léargas
fíorcheart agus an bhfuil siad ullmhaithe go cuí de réir Sceideal 1, Alt 16 den Acht Cógaisíochta
2007 agus an Chleachtais Chuntasaíochta a nGlactar Leis go Coitianta in Éirinn. Cuirimid tuairisc
ar fáil duit freisin cibé inár dtuairim: an bhfuil leabhair chuntais chuí coinnithe ag PSI; agus cibé
an bhfuil an t-eolas atá tugtha i dTuarascáil na Comhairle ag teacht leis na ráitis airgeadais.
Ina theannta sin, luaimid cibé an bhfuil an t-eolas agus na mínithe ar fad atá riachtanach chun
críocha ár n-iniúchta faighte againn agus cibé an bhfuil clár comhardaithe agus cuntas ioncaim
agus caiteachais PSI ag teacht leis na leabhair chuntais.
Cuirimid tuairisc chun na Comhairle más rud é, inár dtuairim féin, nach dtugtar aon eolas atá
sonraithe san Acht Cógaisíochta 2007 maidir le luach saothair agus le hidirbhearta bhaill na
comhairle agus nuair is indéanta sin, cuirimid faisnéis den sórt sin san áireamh inár dtuarascáil.
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Tuarascáil na nIniúchóirí Neamhspleácha chuig Comhairle Chumann
Cógaiseoirí na hÉireann
Déanaimid athbhreithniú ar cibé an léiríonn an Córas um Rialú Airgeadais Inmheánaigh
comhlíonadh na Comhairle leis an gCód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit agus
tuairiscímid aon chás ábhartha nuair nach léiríonn sé sin fíor, nó má tá an ráiteas míthreorach
nó neamhréireach le faisnéis eile a bhfuilimid feasach uirthi ónár ráitis airgeadais nó iniúchta.
Tá sé de cheangal orainn breithniú a dhéanamh ar cibé an gclúdaíonn an Ráiteas maidir leis an
gCóras maidir le Rialú Airgeadais Inmheánaigh na rioscaí agus rialaithe airgeadais go léir, agus
caithfimid tuairim a chur le chéile ar éifeachtacht na nósanna imeachta agus rialaithe riosca.
Léimid Tuarascáil na Chomhairle agus déanaimid machnamh ar na himpleachtaí a bheadh ann
dár dtuarascáil má thugaimid faoi deara aon mhíráitis dhealraitheacha inti.

Bunús na Tuairime Iniúchta
Thugamar faoin iniúchadh de réir Caighdeán Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht (RA agus
Éire) arna n-eisiúint ag an mBord um Chleachtais Iniúchóireachta. Áirítear in iniúchadh scrúdú, ar
bhonn tástála, d’fhianaise a bhaineann leis na suimeanna agus leis an méid a nochtar sna ráitis
airgeadais. Áirítear ann freisin measúnú ar na meastacháin agus ar na breithiúnais shuntasacha
a rinne an Chomhairle agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, agus cibé an bhfuil na beartais
chuntasaíochta feiliúnach do dhálaí PSI, an bhfuil siad curtha i bhfeidhm go comhsheasmhach
agus an bhfuil siad nochta go sásúil.
Phleanálamar agus rinneamar ár n-iniúchadh ionas go bhfaighimis an fhaisnéis agus na mínithe
ar fad a mheasamar a bheith riachtanach d’fhonn fianaise leordhóthanach a thabhairt dúinn
chun deimhniú réasúnach a thabhairt go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó aon mhíráiteas
ábhartha, cibé de bharr calaoise nó mírialtachta nó earráide eile. Agus sinn ag teacht ar thuairim,
rinneamar meastóireacht ar a shásúil is a cuireadh an t-eolas i láthair sna ráitis airgeadais.

Tuairim
Is é ár dtuairim go dtugann na ráitis airgeadais léargas fíorcheart de réir Cleachtais
Chuntasaíochta a nGlactar Leis go Coitianta in Éirinn, ar riocht ghnóthaí PSI amhail an 31 Nollaig
2012 agus gur ullmhaíodh i gceart na torthaí don bhliain dar críoch de réir Sceideal 1, Alt 16 den
Acht Cógaisíochta 2007 agus de réir Cleachtais Chuntasaíochta a nGlactar Leis go Coitianta in
Éirinn.
Fuaireamar an t-eolas agus na mínithe ar fad a mheasamar a bheith riachtanach chun críche
ár n-iniúchta. Is é ár dtuairim go bhfuil leabhair chuntais chuí coinnithe ag PSI. Tá na ráitis
airgeadais ag teacht leis na leabhair chuntais.
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Tuarascáil na nIniúchóirí Neamhspleácha chuig Comhairle
Chumann Cógaiseoirí na hÉireann
Béim ar ábhar
Agus sinn ag teacht ar thuairim, nach bhfuil cáilithe, chuireamar leorgacht an nochta i nóta 5
leis na ráitis airgeadais a bhaineann le cóireáil chuntasaíochta do leasanna scoir san áireamh.
De bhrí nár cuireadh comhairle ar an PSI faoin gcaoi is fearr le cistí i scéim phinsin le sochar
sainithe a riaradh mar nár fhaomh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maoiniú na
meicníochta don sochaí go fóill, cuireadh an scéim phinsin san áireamh do na ráitis airgeadais
amhail arbh scéim le ranníocaíochtaí sainithe í. Dá gcuirfí an scéim phinsin san áireamh faoi FRS
17, d’aithneofaí an gnóthachain / caillteanais achtúireacha sa Ráiteas ar Ghnóthachain agus
Caillteanais Aitheanta agus d’aithneofaí barrachas / easnamh shócmhainní an chiste thar a
dhliteanais sa chlár comhardaithe mar shócmhainn nó dliteanas.
Natalie Kelly (Iniúchóir Reachtúil)
le haghaidh agus thar ceann
Anne Brady McQuillans DFK
Cuntasóirí Cairte
& Iniúchóirí
Cláraithe Cúirt Uíbh
Eachach Bóthar Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
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Cumann Cógaiseoirí na hÉireann
Beartais Chuntasaíochta don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2012
Cleachtas Cuntasaíochta
Ullmhaítear na ráitis airgeadais de réir na bprionsabal cuntasaíochta a nglactar go ginearálta leo
de réir choinbhinsiún an chostais stairiúil agus cloíonn siad le caighdeáin tuairiscithe airgeadais
de chuid an Bhoird um Chaighdeáin Chuntasaíochta, arna fhógairt ag Institiúid na gCuntasóirí
Cairte in Éirinn seachas an scéim aoisliúntais (mar nár cuireadh forálacha an Chaighdeáin um
Thuairisciú Airgeadais 17 Cuntasaíocht do Shochair Scoir i bhfeidhm), mar a d’fhógair Institiúid
na gCuntasóirí Cairte in Éirinn.

Ioncam a Aithint
Aithnítear ioncam sna ráitis airgeadais sa bhliain lena mbaineann an t-ioncam.

Caiteachas a Aithint
Aithnítear caiteachas sna ráitis airgeadais ar bhonn fabhruithe de réir mar a thabhaítear é.

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe
Luaitear sócmhainní seasta inláimhsithe ag luach stairiúil an chostais lúide dímheas carntha.
Áirítear buanchostas agus forchostais sna costais.
Coinníonn an PSI a portráidí, boinn agus suaitheantais i ndea-riocht. Mheas an Chomhairle nár
cheart na sócmhainní sin a dhímheas de bharr na n-ardluachanna iarmharacha a mbeadh aon
táille dímheasa tréimhsiúil ina leith neamhábhartha. Is é an beartas foráil a dhéanamh i gcás
aon laghdú buan i luach na sócmhainní seo. Déantar athbhreithniú bliantúil ar phortráidí, boinn
agus suaitheantais chun fianaise a lorg ar aon lagú buan ar an luach.
Is é beartas PSI luach gairmiúil a fháil ar gach maoin saorsheilbhe ag deireadh gach bliana.
Aistrítear ansin aon méadú / laghdú ábhartha sa luach chuig an gcúlchiste athluachála.
Toisc go raibh an mhaoin a fuarthas ar Shráid na bhFíníní, Baile Átha Cliath 2, i mí na Nollag
2011 á athchóiriú amhail an 31 Nollaig 2012, ní bhfuarthas aon luacháil ghairmiúil.
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Cumann Cógaiseoirí na hÉireann
Beartais Chuntasaíochta don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2012
Dímheas
Cuirtear dímheas ar fáil ar gach sócmhainn seasta intadhaill, seachas portráidí, boinn
agus suaitheantais, ag rátaí a ríomhtar chun costas nó luacháil a dhíscríobh, lúide an luach
iarmharach measta, de gach sócmhainn go córasach thar a shaolré úsáideach measta, mar seo a
leanas:
Áitreabh saorsheilbhe

- líne dhíreach os cionn 50 bliain.

Trealamh Oifige agus feistis

- líne dhíreach os cionn 8 mbliana

Trealamh ríomhaire agus bogearraí ríomhaire

- líne dhíreach os cionn trí bliana

Portráidí, boinn agus suaitheantais

- níl siad dímheasta

Ní dhímheastar sócmhainní arna n-athchóiriú go dtí go bhfuil siad beagnach réidh le húsáid.
Déantar athbhreithniú ar luachanna iompair na sócmhainní seasta inláimhsithe go bliantúil
i gcomhair tréimhsí bearnúcháin má thugann imeachtaí nó athruithe i gcúinsí le fios go
bhféadfadh sé nach bhfuil an luach iompair inghnóthaithe.

Pinsin
Éilíonn an tAcht Cógaisíochta 2007 ar an PSI scéim a chur ar fáil chun leasanna aoisliúntais a
dheonú dá fhoireann.
Gearrtar ranníocaíocht an PSI leis an scéim ar an gcuntas ioncaim agus caiteachais sa tréimhse
lena mbaineann siad.
Níor cuireadh forálacha an Chaighdeáin um Thuairisciú Airgeadais 17, Cuntasaíocht do Shochair
Scoir i bhfeidhm.

Cánachas
Leasaíonn Alt 35 den Acht Airgeadais 2013 an Sceideal leis an Acht Comhdhlúite Cánacha,
1997 chun Cumann Cógaiseoirí na hÉireann a áireamh ar liosta comhlachtaí neamhthráchtála
sonraithe le hurraíocht Stáit a cháilíonn do dhíolúine ó fhorálacha áirithe cánacha faoi alt 227
den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997.
Díolmhaíonn an t-alt seo ioncam áirithe a eascraíonn ó cháinioncam agus ó cháin chorparáide a
bheadh inmhuirir do cháin seachas sin faoi Chás III, IV agus V de Sceideal D. Tiocfaidh an díolúine
seo i bhfeidhm ón dáta ar bunaíodh an PSI.
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Cumann Cógaiseoirí na hÉireann
Beartais Chuntasaíochta don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2012
Airgeadraí Eachtracha
Ullmhaítear na ráitis airgeadais seo in Euro. Déantar idirbhearta in airgeadra seachas euro a
thaifeadadh ag na rátaí a bhíonn i réim ar na dátaí sin a ndéantar na hidirbhearta nó ar dháta ar
conradh. Aistrítear na sócmhainní agus na dliteanais airgeadaíochta atá ainmnithe in airgeadraí
eachtracha go Euro ag na rátaí malairte a bhí le híoc ar dháta na cuntasaíochta. Déileáiltear le
difríochtaí malartaithe sa chuntas ioncaim agus caiteachais.

Cúlchistí Ainmnithe
Bhunaigh an PSI cúlchiste ainmnithe laistigh dá chúlchistí, atá curtha i leataobh ag an
gComhairle chun críche ar leith, eadhon an costas a bhainfeadh le haon chásanna dlí amach
anseo a mbeadh an PSI páirteach iontu. Gach bliain, aistrítear méid aontaithe ón gcuntas
ioncaim agus caiteachais chuig an gcúlchiste ainmnithe. D’fhéadfadh cinntí na Comhairle amach
anseo na sainithe sin a chúlú. Ní féidir caiteachas a leagan in aghaidh cúlchistí ainmnithe ach
tógtar tríd an gcuntas ioncaim agus caiteachais é. Ansin, déantar an t-aistriúchán ó chúlchistí
ainmnithe de réir mar is cuí. Níor cuireadh aon chaiteachas in aghaidh an chúlchiste ainmnithe
tríd an gcuntas ioncaim agus caiteachais in 2012.
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Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2012

		

2012

2011

Notes

€

€

1

6,991,170

6,243,342

Costais oibriúcháin agus díreacha 		

(5,363,920)

(5,468,415)

Barrachas Oibriúcháin 		

1,627,250

774,927

Ús infhaighte 		

300,619

94,620

2

1,927,869

869,547

Barrachas ar mhaoin a dhíol 		

-

3,850,284

Ioncam

Barrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas

Barrachas ar ghníomhaíochtaí roimh chánachas

2

1,927,869

4,719,831

ghnáthghníomhaíochtaí

6

16,455

(607,048)

Barrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí tar éis cánach 		

1,944,324

4,112,783

Barrachas don Bhliain

1,944,324

4,112,783

12

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad na beartais chuntasaíochta ar leathanach 39 go 41 agus na nótaí
ar leathanaigh 38 go dtí 48.
Tá an ráiteas seo faofa go foirmiúil ag Comhairle PSI ar an 26 Márta 2013 agus tá sé sínithe thar a ceann
ag

An tUasal Paul Fahey

An tUasal Eoghan Hanly

Uachtarán

Leas-Uachtarán
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Clár Comhardaithe
amhail an 31 Nollaig 2012

				
2012
Nótaí
€
€

2011
€

€

6,262,252		

3,942,105

Sócmhainní Seasta
Sócmhainní intadhaill

7 		

Sócmhainní Reatha
Stoic

8

Féichiúnaithe

-		

1,277

9

486,923		

6,822,370

Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh		

12,735,080		

7,407,469

		

13,222,003		

14,231,116

Creidiúnaithe: suimeanna dlite						
laistigh de bhliain amháin
10
(6,392,791)		 (7,597,459)
Glansócmhainní Reatha 			
Iomlán na Sócmhainní Lúide 			
Dliteanais Reatha

6,829,212		

6,633,657

13,091,464		 10,575,762

Creidiúnaithe: suimeanna dlite						
tar éis níos mó ná bliain amháin
11 		
(1,965,089)		 (1,393,711)
Glansócmhainní 			

11,126,375		

9,182,051

Cúlchistí
Cúlchiste athluachála

12		

2,500,000		

2,000,000

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais

12		

8,626,375		

7,182,051

		

11,126,375		

9,182,051

Cúlchistí Deiridh

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad na beartais chuntasaíochta ar leathanach 39 go 41 agus na nótaí
ar leathanaigh 38 go dtí 48.
Tá an ráiteas seo faofa go foirmiúil ag Comhairle PSI ar an 26 Márta 2013 agus tá sé sínithe thar a ceann
ag

An tUasal Paul Fahey

An tUasal Eoghan Hanly

Uachtarán

Leas-Uachtarán
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Ráiteas ar Shreabhadh Airgid
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2012

		

2012

2011

Notes

€

€

Barrachas oibriúcháin 		

1,627,250

774,927

Dímheas (lena n-áirítear caillteanas ar dhiúscairt sócmhainní) 		

153,926

253,564

Réiteach barrachais oibriúcháin go glanmhéid an airgid thirim
as-sreabhadh ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

Laghdú i stoic 		

1,277

1,708

Laghdú / (Méadú) i bhféichiúnaithe 		

(194,928)

(184,755)

(Laghdú) / Méadú i gcreidiúnaithe 		

(49,137)

1,005.095

Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 		

1,538,388

1,850,539

Glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 		

1,538,388

1,850,539

300,619

94,620

infheistíocht agus ó sheirbhísiú airgeadais

17

Cánachas

17

(567,698)

(21,534)

Caiteachas caipitiúil

17

4,056,302

(2,630,945)

Méadú / (Laghdú) in airgead tirim sa bhliain 		

5,327,611

(707,320)

Méadú / (Laghdú) in airgead tirim sa bhliain 		

5,327,611

(707,320)

Glanchistí ag tús na bliana 		

7,407,469

8,114,789

Glanchistí ag deireadh na bliana 		

12,735,080

7,407,469

Réiteach Glan-insreabhadh Airgid le Gluaiseacht i nGlanchistí (Nóta 18)

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad na beartais chuntasaíochta ar leathanach 39 go 41 agus na nótaí
ar leathanaigh 38 go dtí 48.
Tá an ráiteas seo faofa go foirmiúil ag Comhairle PSI ar an 26 Márta 2013 agus tá sé sínithe thar a ceann
ag

An tUasal Paul Fahey

An tUasal Eoghan Hanly

Uachtarán

Leas-Uachtarán
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
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1. Ioncam
Fuarthas ioncam iomlán an PSI don bhliain óna phríomhghníomhaíocht ar an iomlán ar tugadh
faoi in Éirinn.
2012
€

2011
€

Clárú Cógaiseoirí

2,084,685

1,966,362

Clárú um Gnóthais Chógaslainne Mhiondíola (RPB)

4,184,689

4,091,462

Táillí riaracháin agus ioncam cláraithe eile

117,875

102,327

Ioncam ó chíos

603,921

66,690

-

16,501

6,991,170

6,243,342

2012

2011

€

€

150,127

253,564

Díolachán leabhar
		

2. Barrachas Oibríochta

Luaitear an barrachas oibriúcháin tar éis na
nithe seo a leanas a chur chun sochair:
Dímheas sócmhainní intadhaill
Caillteanas ar airgeadraí eachtracha
Luach saothair na n-iniúchóirí

3. Fostaithe

418

443

14,928

17,922

2012

2011

Líon

Líon

25

25

2012

2011

€

€

1,583,074

1,589,490

Líon na bhfostaithe
B’ionann gnáthlíon na bhfostaithe míosúla
(seachas an Chomhairle/na Coistí) i rith na bliana agus:
San oifig agus Lucht Bainistíochta

Costais fostaíochta

Pá agus Tuarastail
Costais shlándáil shóisialach

140,285

135,843

Costais phinsean eile

330,741

339,220

2,054,100

2,064,553
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Tá luach saothair an Chláraitheora / an Chláraitheora Gníomhaigh san áireamh i bpá agus tuarastail
mar seo a leanas:
		

2012
€

2011
€

Cláraitheoir (Eanáir go hAibreán 2012)

57,814

145,953

Cláraitheoir Gníomhach (Bealtaine go Nollaig 2012)

89,680

-

147,494

145,953

2012

2011

€

€

173,892

162,186

50,511

40,906

224,403

203,092

		

4. Luach saothair Chomhaltaí na Comhairle

Luach saothair chomhaltaí na Comhairle / an Choiste
Costais chomhaltaí na Comhairle / an Choiste

5. Costais Phinsin
Éilíonn an tAcht Cógaisíochta 2007 ar an PSI scéim a chur ar fáil chun leasanna aoisliúntais a
dheonú dá fhoireann.
Tá faomhadh faighte ón Aire Sláinte chun scéim le sochar sainithe a fheidhmiú bunaithe ar an
Múnla Seirbhíse Poiblí de chuid na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Ag deireadh na
bliana airgeadais, áfach, níor cuireadh comhairle ar an PSI faoin gcaoi is fearr le cistí i scéim phinsin
a riaradh mar nár fhaomh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maoiniú na meicníochta
don sochaí go fóill. Tá cistí na scéime á gcoinneáil i dtaisce ag an PSI i gcuntas taisce sainithe go dtí
go bhfaomhann an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe an meicníocht chistiúcháin. Sna
cúinsí seo agus de bharr a bhfuil thuas, is é tuairim an PSI nach bhfuil forálacha an Chaighdeáin
um Thuairisciú Airgeadais 17, Cuntasaíocht do Shochair Scoir cuí. Dá réir sin, tá sé cuntasach as a
ranníocaíochtaí amhail is gur Scéim ranníoca sainithe a bhí inti.
Tá roinnt saintréithe ar leith ag socruithe an PSI faoin scéim, mar seo a leanas:
- Déanann an PSI ranníocaíocht chomhaontaithe leis an Scéim.
- Is é atá sna ranníocaíochtaí gné fhostaí mar aon le gné fostóra. Is ionann ranníocaíocht an
fhostóra agus 25% d’ollphá d’fhostaithe a íocann PRSI ag ráta Rang A agus 30% d’ollphá
d’fhostaithe a íocann PRSI ag Rang D.
Tá na ranníocaíochtaí iníoctha ag an PS agus tabhaítear iad sa bhliain ina bhfuil siad iníoctha.
Léiríonn an táille chostas pinsin ranníocaíochtaí iníoctha ag an PSI leis an gciste agus is ionann é
agus €330,741 (2011- € 339,220). Cuireadh tús le bailiúchán ranníocaíochtaí ar an 1 Aibreán 2009
agus tá an scéim i bhfeidhm ón 22 Bealtaine 2007.
Tá an PSI sásta go sáraíonn farasbarr shócmhainní na scéime ar a dhliteanais tar éis athbhreithniú
ar an scéim ag achtúireach neamhspleách.
Tá an PSI i gcomhairle leis an Roinn Airgeadais agus an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i
ndáil le Scéim Aoisliúntais Fostaí agus táthar ag súil le cinneadh i rith 2013.
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6. Cáin Chorparáide

2012

2011

€

€

-

609,161

(16,455)

(2,113)

(16,455)

607,048

Cánachas na bliana reatha
Cáin Chorparáide @ 12.5% / 25% (2011 : 12.5% / 25%)
Blianta roimhe
Cáin Chorparáide
		

Tá Cumann Cógaiseoirí na hÉireann díolmhaithe ó cháin ar ioncam áirithe a eascraíonn a bheadh
inmhuirir do cháin seachas sin faoi Chás III, IV agus V de Sceideal D.

7. Sócmhainní
Trealamh
Inláimhsithe
Áitreabh
			
		
		
€
Costas

Portráidí
saorshboinn
ríomheilbhe
& oifige
aireachta		 suaitheantais
& feistis 			

Iomlán

€

€

€

€

Amhail an 1 Eanáir 2012

730,916

348,020

3,687,386

10,431

4,776,752

Breiseanna

127,166

39,543

2,307,564

-

2,474,273

-

(5,333)

-

-

(5,333)

858,082

382,230

5,994,950

10,431

7,245,693

509,640

325,008

-

-

834,648

-

(1,334)

-

-

(1,334)

Muirear don bhliain

145,895

4,232

-

-

150,127

Caillteanas lagaithe

-

-

-		

-

655,535

327,906

-

-

983,441

Diúscairt sócmhainne
Amhail an 31 Nollaig 2012
Dímheas
Amhail an 1 Eanáir 2012
Ar dhiúscairtí

Amhail an 31 Nollaig 2012

Glanluachanna de réir na leabhar
Amhail an 31 Nollaig 2012

202,547

54,324

5,994,950

10,431

6,262,252

Amhail an 31 Nollaig 2011

221,276

23,012

3,687,386

10,431

3,942,105

Níor áiríodh aon sócmhainní a bhí á gcoinneáil faoi léas airgeadais sna sócmhainní seasta
intadhaill. De bhrí gur ceannaíodh an mhaoin saorsheilbhe ar Shráid na bhFíníní, Baile Átha
Cliath ag deireadh na bliana cuntasaíochta 2011, cinneadh gan an mhaoin a dhímheas go dtí go
gcríochnófaí athchóiriú an fhoirgnimh. Amhail an 31 Nollaig 2012, bhí athchóiriú fós ar siúl.
Tá dhá thionónta fós sa mhaoin ar Shráid a bhFíníní. Bhí an dá léas ar feadh tréimhse 9 mbliana
agus 363 lá agus bhí éifeachtach acu ón 11 Deireadh Fómhair 2007. In Eanáir 2012 ghlac an bheirt
tionónta leis an gclásal briste a bhí i gClásal 6 dá bhfo-léas agus chuir siad deireadh lena léasanna
ag deireadh an chúigiú bliain den téarma le héifeacht ón 10 Deireadh Fómhair 2012. Agus an clásal
briste á fheidhmiú acu, d’íoc an bheirt tionóntaí suim phionóis cothrom le sé mhí cíosa, árachas,
táillí seirbhíse agus rátaí.
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8. Stoic

2012

2011

€

€

Stoic Leabhar

-

1,277

9. Féichiúnaithe

2012

2011

€

€

Féichiúnaithe trádála

23,443

166,513

Féichiúnaithe eile

60,397

6,542,697

Réamhíocaíochtaí

403,083

113,160

486,923

6,822,370

		

Bhí iarmhéid an fháltais ó dhíolachán maoine saorsheilbhe i rith 2011 san áireamh i
bhféichiúnaithe eile in 2011. Fuair an PSI an t-iarmhéid seo i mí Eanáir 2012.
San áireamh i bhféichiúnaithe eile chomh maith tá na nithe seo a leanas:

VAT in-aisíoctha
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2011

€

€

22,617

-
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10. Creidiúnaithe: Suimeanna dlite laistigh d’aon bhliain amháin

2012

2011

€

€

Creidiúnaithe trádála

26,394

397,581

Creidiúnaithe eile

15,228

79,878

Cánacha eile agus costais shlándáil shóisialacha
Ioncam ó tháillí Iarchurtha
Fabhruithe
		

38,463

813,822

6,015,575

6,080,594

297,131

225,584

6,392,791

7,597,459

Baineann ioncam iarchurtha le táillí a fuarthas i ndáil le tréimhsí tar éis deireadh na bliana.

San áireamh i gcánacha eile agus costais shlándáil shóisialach tá na nithe seo a leanas:
		

Dleacht Stampála
Cáin Shiarchoinneálach ar Sheirbhísí Gairmiúla (PSWT)

2012

2011

€

€

-

71,350

38,463

67,988

VAT Iníoctha

-

815

Cáin agus tobhaigh iníoctha

-

89,516

Cáin chorparáide iníoctha

-

584,153

38,463

813,822

2012

2011

€

€

1,965,089

1,393,711

		

11. Creidiúnaithe (Suimeanna dlite tar éis breis agus bliain amháin)

Scéim aoisliúntais
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12. Cúlchistí Deiridh

Amhail an 1 Eanáir 2012
Aistriú chuig cúlchiste ainmnithe
Barrachas don Bhliain
Amhail an 31 Nollaig 2012

Cúlchistí
Cuntas
Ioncaim
€

ainmnithe
agus
caiteachais
€

2,000,000

7,182,051

Iomlán		
€
9,182,051

500,000

(500,000)

-

-

1,944,324

1,944,324

2,500,000

8,626,375

11,126,375

De réir straitéis airgeadais an PSI, bunaíodh cúlchiste ainmnithe laistigh de na cúlchistí mar
chúlchiste teagmhasach chun aon chostais shuntasacha a eascraíonn ó dhúshláin dlí le haon
chuid den Acht Cógaisíochta 2007 agus ó aon chinneadh de chuid an PSI a chlúdach. De réir
bheartas cuntasaíochta an PSI, i gcás nach dteastaíonn na cistí sin a thuilleadh, cuirfear ar ais sa
Chúlchiste Ginearálta iad.

13. Tiomantais Chaipitil 		

2012
€

2011
€

Seo a leanas sonraí na dtiomantas
caipitil ag deireadh na bliana:
Conraithe ach nach
bhfuil sna ráitis airgeadais

931,288

-

-

2,000,000

931,288

2,000,000

Nach bhfuil conraithe

Cistí dúnta

I mí Iúil 2012, d’aontaigh an Chomhairle cistí timpeall €3.5 milliún a thabhairt chun a
ceanncheathrú nua ag Sráid na bhFíníní, Baile Átha Cliath 2 a nuachóiriú. Amhail an 31 Nollaig
2012 bhí €931,288 tiomanta i ndáil leis na hoibreacha deiridh ar nuachóiriú an cheanncheathrú
nua. Tá na cistí seo ar fáil ó dhíolachán réadmhaoine saorsheilbhe in 2011.

50

RÁITIS AIRGEADAIS
DON BHLIAIN DAR CRÍOCH AN 31 NOLLAIG 2012

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2012

14. Dliteanais Theagmhasacha		
I rith na bliana, thug an PSI faoi chomhaontú leis an gCónaidhm Cógaisíochta Idirnáisiúnta (FIP)
i ndáil le himeacht dar teideal “World Congress of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences 2013”,
atá le reáchtáil in Éirinn ón 30 Lúnasa go dtí an 5 Meán Fómhair 2013. Dheimhnigh an PSI don FIP
go mbeadh 500 rannpháirtí as Éirinn ag an imeacht. Sa chás nach dtéann an líon daoine sin ag an
imeacht, íocfaidh an PSI an t-easnamh i gcostais na rannpháirtithe. Tá an Chomhairle muiníneach
go sásóidh siad an líon rannpháirtithe agus nach mbeidh aon ní le híoc.

15. Imeachtaí ó Dháta an Chláir Chomhardaithe
Níor tharla aon chúinse nó imeacht suntasach tar éis deireadh na bliana, a thabharfadh orainn é a
nochtadh sna ráitis airgeadais a oiriúnú nó nótaí a sholáthar ina dtaobh.

16. Páirtithe Rialaithe
Tá an PSI á rialú ag an gComhairle faoi réir fhorálacha an Achta Cógaisíochta 2007.
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17. Ollsreafaí Airgid 		

2012
€

2011
€

300,619

94,620

Torthaí ó infheistíocht agus ó sheirbhísiú airgeadais
Ús faighte
Cánachas
Cáin Chorparáide íoctha

567,698

25,007

-

(3,473)

567,698

21,534

(2,474,073)

(3,966,835)

6,530,375

1,335,890

4,056,302

(2,630,945)

Iarmhéid
Sreafaí
€

Iarmhéid
oscailte
€

airgid
dúnta
€

Cáin Chorparáide aisíoctha
		
Caiteachas caipitiúil
Íocaíochtaí chun sócmhainní inláimhsithe a fháil
Fáltais ó shócmhainní inláimhsithe a dhiúscairt
		

18. Anailís ar athruithe sna glanchistí

		
		
		
Airgead sa Bhanc agus ar Láimh
Fiachas dlite tar éis bliana
Glanchistí

7,407,469

5,327,611

12,735,080

(1,393,711)

(571,378)

(1,965,089)

6,013,758

4,756,233

10,769,991

19. Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
Tá an ráiteas seo faofa go foirmiúil ag Comhairle PSI ar an 26 Márta 2013 agus tá sé sínithe thar a
ceann ag
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An tUasal Paul Fahey

An tUasal Eoghan Hanly

Uachtarán

Leas-Uachtarán

APPENDIX A

Aguisín A
Tinreamh Bhaill na Comhairle in 2012

Ball na Comhairle

Dáta
Ceaptha

Dáta Éagtha
Théarma Oifige

Líon Cruinnithe			
ar Freastalaíodh orthu*

Baill na Comhairle a bhí i seilbh oifige an 31 Nollaig 2012
An tUasal Jim Brophy

17/04/2012

14/06/2015

5/8

Leonie Clarke, Uasal

15/06/2011

14/06/2015

10/11

an tUasal John Collins

22/05/2009

21/05/2013

10/11

an tUasal John David Corr

15/06/2011

14/06/2015

7/11

Margaret Doherty, Uasal

22/05/2009

21/05/2013

11/11

an tUasal Paul Fahey

22/05/2009

21/05/2013

9/11

an Dr Ann Frankish

22/05/2009

21/05/2013

8/11

an tUasal Eoghan Hanly

22/05/2009

21/05/2013

11/11

an Dr Jean Holohan

15/06/2011

14/06/2015

7/11

an tUasal Aidan Horan

22/05/2009

21/05/2013

8/11

Ita Kelleher, Uasal

22/05/2009

21/05/2013

10/11

Deirdre Larkin, Uasal

22/05/2009

21/05/2013

8/11

an tOllamh Kenneth McDonald

15/06/2011

14/06/2015

1/11

an tUasal Fachtna Murphy

26/09/2011

21/05/2013

11/11

Michelle Ni Longain, Uasal

22/05/2009

21/05/2013

9/11

an tOllamh Ciaran O’Boyle

15/06/2011

14/06/2015

6/11

an tUasal Fionan O’ Cuinneagain

15/06/2011

14/06/2015

9/11

an tOllamh Catriona O’Driscoll

15/06/2011

14/06/2015

9/11

an tUasal Keith O’Hourihane

15/06/2011

14/06/2015

9/11

Rita Purcell, Uasal

22/05/2009

21/05/2013

7/11

an tUasal Ignatius Noel Stenson

15/06/2011

14/06/2015

10/11

Baill den Chomhairle a bhí i seilbh oifige ar feadh tréimhse sa bhliain 2012
An Dr Michael Barry

Éirithe as an 05/01/2012

N/A

*Athraíonn an líon cruinnithe ar freastalaíodh orthu de bharr dátaí ceapacháin éagsúla.
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Aguisín B
Tinreamh Bhaill an Choiste in 2012

An Coiste um Fhorbairt Cleachtais Chógaisíochta
Ball na Comhairle 		
		

Dáta Éagtha
Théarma Oifige

Líon Cruinnithe		
ar Freastalaíodh orthu*

Margaret Doherty, Uasal (Cathaoirleach)

28/09/2013

4/4

Ita Kelleher, Uasal 		

28/09/2013

4/4

An Dr Ann Frankish 		

28/09/2013

2/4

An tOllamh. Ken McDonald 		

28/09/2013

0/4

An tUasal Keith O’Hourihane 		

28/09/2013

3/4

An tUasal Noel Stenson 		

28/09/2013

4/4

An tUasal John Corr 		

28/09/2013

2/4

An tUasal Jim Reilly 		

06/10/2012

2/3

an Dr Mark Ledwidge 		

06/10/2012

0/3

an tUasal Raymond Anderson 		

28/09/2013

2/4

an tUasal Finbar Lennon 		

30/01/2014

3/4

an Dr Tamasine Grimes 		

24/10/2014

1/1

Mary Culliton, Uasal 		

24/10/2014

1/1

Clare Ward, Uasal 		

24/10/2014

1/1

Dáta Éagtha
Théarma Oifige

Líon Cruinnithe		
ar Freastalaíodh orthu*

An Coiste um Chlárú agus Aithint Cáilíochtaí
Ball na Comhairle		
		
An tUasal John Collins (Cathaoirleach)

28/09/2013

7/7

An tOllamh Caitriona O’Driscoll 		

28/09/2013

4/7

Michelle Ní Longáin, Uasal 		

28/09/2013

5/7

An Dr Mike Morris 		

06/10/2012

5/7

an tUasal Stephen McMahon 		

06/10/2012

3/7

an Dr Denis Doherty 		

28/09/2013

6/7

an Dr John Hillery 		

28/09/2013

4/7

Noeleen Harvey, Uasal 		

28/09/2013

5/7

an Dr Bernard Leddy 		

28/09/2013

4/7

an tUasal John Lynch 		

24/10/2014

0/1
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APPENDIX B

Aguisín B
Tinreamh Bhaill an Choiste in 2012

An Coiste um Iniúchadh agus Forfheidhmiú
Ball na Comhairle 		
		

Dáta Éagtha
Théarma Oifige

Líon Cruinnithe		
ar Freastalaíodh orthu*

Leonie Clarke, Uasal (Cathaoirleach) 		

24/05/2012

4/4

An Dr Ann Frankish 		

28/09/2013

2/4

Deirdre Larkin, Uasal 		

28/09/2013

3/4

An tUasal Keith O’Hourihane 		

28/09/2013

3/4

An tUasal Fachtna Murphy 		

27/03/2014

2/3

An Dr William Boles 		

28/09/2011

4/4

An tUasal Al Donnelly 		

29/09/2012

2/2

an tUasal Martin Higgins 		

11/07/2013

3/4

an tUasal Tom Collins 		

28/09/2013

4/4

Ball na Comhairle 		
		

Dáta Éagtha
Théarma Oifige

Líon Cruinnithe		
ar Freastalaíodh orthu*

An tUasal Noel Stenson (Cathaoirleach)

28/09/2013

5/5

Ita Kelleher, Uasal 		

28/09/2013

4/5

Margaret Doherty, Uasal 		

28/09/2013

5/5

An tOllamh Caitriona O’Driscoll 		

28/09/2013

3/5

An Coiste um Fhorbairt agus Foghlaim Ghairmiúil

An tUasal Fionán Ó Cuinneagáin 		

28/09/2013

5/5

An tOllamh Ken McDonald 		

28/09/2013

0/5

An tOllamh Ciaran O’Boyle 		

28/09/2013

2/5

An Dr Jean Holohan 		

28/09/2013

0/5

Ruth Gleeson, Uasal 		

28/09/2013

3/5

An Dr Tamasine Grimes 		

06/10/2012

3/4

An tUasal Shaun Flanagan 		

06/10/2012

4/4

Pamela Logan, Uasal 		

06/10/2012

3/4

an tUasal Niall O’Shea 		

06/10/2012

4/4

Rita O’Brien, Uasal 		

01/12/2012

4/5

Niamh McMahon, Uasal 		

24/10/2014

1/1

an tUasal Stephen MacMahon 		

24/10/2014

1/1

Yvonne Sheehan, Uasal 		

24/10/2014

1/1

an tUasal Tim Delaney 		

24/10/2014

1/1

Aoife MacAuliffe, Uasal 		

24/10/2014

0/1

Pauline Kavanagh, Uasal 		

24/10/2014

1/1

an tUasal Stephen Nolan		

03/12/2014

N/A

Meghan Kearney, Uasal 		

03/12/2014

N/A
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AGUISÍN B

An Coiste um Riarachán agus Airgeadas
Ball na Comhairle 		
		

Dáta Éagtha
Théarma Oifige

Líon Cruinnithe		
attended*

Rita Purcell, Uasal (Cathaoirleach) 		

28/09/2013

3/5

An tUasal Aidan Horan 		

28/09/2013

3/5

An Dr Ann Frankish 		

28/09/2013

2/5

Deirdre Larkin, Uasal 		

28/09/2013

5/5

Leonie Clarke, Uasal 		

24/05/2012

3/5

An tUasal John Corr 		

28/09/2013

5/5

An tUasal Fachtna Murphy 		

27/03/2014

1/3

Jean Holohan, Uasal 		
(éirithe as an gCoiste 09/03/2012)

28/09/2013

0/1

Dáta Éagtha
Théarma Oifige

Líon Cruinnithe		
ar Freastalaíodh orthu*

An Coiste Iniúchta
Ball na Comhairle		
		
An tUasal Ray Dolan 		

10/12/2013

4/4

Michelle Ní Longáin, Uasal 		

10/12/2013

3/4

an Dr John Gloster 		

02/03/2012

N/A

an tUasal Noel Conroy 		

02/03/2015

4/4

an tUasal Dermot Magan 		

28/09/2012

4/4

Eugenie Canavan, Uasal 		

28/09/2012

4/4

an tUasal Pat O’Byrne 		

28/09/2014

4/4

Ball na Comhairle 		
		

Dáta Éagtha
Théarma Oifige

Líon Cruinnithe		
ar Freastalaíodh orthu*

An tUasal Fionán Ó’Cuinneagáin (Cathaoirleach)

28/09/2013

5/5

Coiste na gCathaoirleach

an tUasal Paul Fahey 		

28/09/2013

4/5

an tUasal Eoghan Hanly 		

28/09/2013

4/5

Rita Purcell, Uasal 		

28/09/2013

4/5

Leonie Clarke, Uasal 		

28/09/2013

4/5

an tUasal John Collins 		

28/09/2013

5/5

an tUasal Noel Stenson 		

28/09/2013

5/5

Margaret Doherty, Uasal 		

28/09/2013

3/5

*Athraíonn an líon cruinnithe ar freastalaíodh orthu de bharr dátaí ceapacháin éagsúla.
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AGUISÍN C

Aguisín C
Táillí agus Costais a Íocadh le Baill na Comhairle in 2012

Ball na Comhairle

Táillí Íoctha in 2012*
€

Costais Íoctha in 2012**		
€

Baill na Comhairle a bhí i seilbh oifige an 31 Nollaig 2012
An tUasal John Collins

7290

7169

An tUasal John Corr

7695

428

Leonie Clarke, Uasal

7429

-

Margaret Doherty, Uasal

7290

-

An tUasal Paul Fahey

11565

2956

An Dr Ann Frankish

N/A

-

An tUasal Eoghan Hanly

7290

6434

An Dr Jean Holohan

7695

323

An tUasal Aidan Horan

N/A

528

Ita Kelleher, Uasal

7290

-

Deirdre Larkin, Uasal

7290

-

An tOllamh Kenneth McDonald

N/A

-

An tUasal Fachtna Murphy

7695

-

Michelle Ní Longáin, Uasal

7290

-

an tOllamh Ciaran O’Boyle

7695

-

an tUasal Fionán Ó’Cuinneagáin

7695

-

An tOllamh Caitriona O’Driscoll

N/A

2145

An tUasal Keith O’Hourihane

7695

5918

Rita Purcell, Uasal

N/A

-

An tUasal Noel Stenson

7695

11388

An tUasal Jim Brophy

N/A

-

Baill den Chomhairle a bhí i seilbh oifige ar feadh tréimhse sa bhliain 2012
An Dr Michael Barry

N/A

-

*Níor íocadh le Baill na Comhairle in 2012 atá fostaithe san earnáil phoiblí
**Costais comhiomlána éilithe agus íoctha faoin 31.12.2012
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AGUISÍN D

Aguisín D

Forbhreathnú ar Úsáid Fuinnimh in 2012
D’ídigh an PSI 137.15 MWh fuinnimh in 2012. Bhí sé sin comhdhéanta de:
•

85.19 MWh leictreachais;

•

51.96 MWh ó bhreoslaí iontaise;

•

0 MWh breoslaí in-athnuaite.

Gníomhartha a glacadh in 2011
In Eanáir 2012, dhún an PSI díolachán a áitribh ag 18 Bóthar Shrewsbury, Baile Átha Cliath 4.
Ar feitheamh an bhogadh chuig an gceanncheathrú nua i Sráid na bhFíníní, Baile Átha Cliath 2, tógadh
áitreabh ar léas, áit a raibh na tiarnaí talún freagrach as bainistiú fuinnimh.
Chuathas ar aghaidh le dearadh athchóirithe don cheanncheathrú nua agus áiríodh ann córas
bainistíochta éifeachtach ó thaobh costais agus tíosach ar fhuinneamh. Áirítear anseo aerú nádúrtha
agus meicniúil a úsáid, córais soilse a bhraitheann gluaiseacht agus córas bainistíochta foirgneamh
cliste a dhéanfaidh monatóireacht ar úsáid fuinnimh agus a athróidh na coinníollacha timpeallachta
dá réir. Léireoidh an PSI a úsáid fuinnimh ar scáileán sa limistéar fáilteachais

Gníomhartha atá Beartaithe do 2013
Bogfaidh an PSI chuig an gceanncheathrú nua tíosach ar fhuinneamh sa chéad ráithe de 2013.
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