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Coiste Choiste Iniúchóireachta & Rioscaí 

an Bhoird 

Téarmaí Tagartha 
 

  
1. Comhdhéanamh an Choiste  

 

Tá an Coiste Iniúchóireachta & Rioscaí comhdhéanta de Stiúrthóirí 
neamhfheidhmiúcháin chun neamhspleáchas a chinntiú. Moltar go 

gcuimseofar ar an gCoiste Stiúrthóirí nach bhfuil ar an gCoiste 
Airgeadais.  

Ceapfaidh an Bord Cathaoirleach buan, a roghnófar as comhaltaí an 
Choiste.   

Ainmneoidh an Bord an Coiste, a mhairfidh 3 bliana. 

Mar gheall ar thaithí shuntasach airgeadais agus taithí ábhartha eile 
an Bhoird, ceapfar Coiste cuí Iniúchóireachta & Rioscaí as a 
chomhaltaí.  

Eiseofar litir chaighdeánach cheapacháin chuig gach comhalta a 

cheapfar ar an gCoiste Iniúchóireachta & Rioscaí tar éis 
athainmniúcháin an Choiste.  

Seo a leanas comhaltaí reatha an Choiste Iniúchóireachta & Rioscaí:  

E. Cunningham Uas., B. Fitzpatrick Uas., A. Hayden Uas., L. 

Patterson Uas., D. Rafferty Uas. agus J. Ward Uas.  

Is triúr comhalta den Choiste, i láthair go pearsanta, é an córam. 

 
2. Minicíocht na gCruinnithe 

 
Deirtear leis an gCód Cleachtais reatha um Rialachas Comhlachtaí 

Stáit go dtagann an Coiste Iniúchóireachta & Rioscaí le chéile ceithre 
huaire in aghaidh na bliana. 

 

3. Dualgais 
 

Is iad seo a leanas dualgais an Choiste Iniúchóireachta & Rioscaí: 
 

i. cabhrú le hathbhreithniú a dhéanamh ar Chuntais Bhainistíochta 

agus ar na Ráitis Airgeadais; 
ii. athbhreithniú a dhéanamh ar chostas cistí agus ar rátaí úis a 

ghearrtar; 
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iii. athbhreithniú a dhéanamh ar an bhFeidhm Iniúchóireachta 

Inmheánach; 
iv. cinntiú go gcomhlíonfar oibleagáidí dlí agus oibleagáidí 

rialacháin eile; 
v. cibé gnóthaí ábhartha, a sheolfaidh an Bord ar aghaidh chuig an 

gCoiste ó am go chéile, a bhreithniú agus tuairisciú ina dtaobh;  

vi. maoirseacht a dhéanamh ar Chreat agus ar Bheartas 
Bainistíochta Rioscaí na Gníomhaireachta agus tuairisciú don 

Bhord ina dtaobh, de réir alt 8.1 den Chód Cleachtais um 
Rialachas Comhlachtaí Stáit;  

vii. tuairisciú don Bhord faoin mbealach a bhfuil a chuid freagrachtaí 

comhlíonta aige;  
viii. athbhreithniú a dhéanamh ar rialuithe inmheánacha agus ar aon 

athruithe a ceadaíodh a dhéanamh ar chuntais chuntasaíochta 
mar pháirt d'athbhreithniú bliantúil ar Ráitis Airgeadais na 
Gníomhaireachta; 

ix. i gcás go n-iarrfaidh an Bord amhlaidh, comhairle a sholáthar 
maidir le cibé acu an bhfuil an Tuarascáil Bhliantúil agus na 

Cuntais, agus iad á nglacadh le chéile mar aonad iomlán, 
cothrom, comhardaithe agus intuigthe agus go soláthraíonn siad 

an fhaisnéis atá riachtanach go ndéanfaidh scairshealbhóirí 
measúnacht ar fheidhmíocht na Gníomhaireachta, mar aon lena 
múnla agus a straitéis gnó; agus, 

x. beidh sé d'údarás ag an gcoiste imscrúdú a dhéanamh ar aon 
ghnó a thagann faoi chuimsiú a théarmaí tagartha chomh maith 

leis na hacmhainní agus an fhaisnéis a theastaíonn uaidh a 
bheith aige. (Féadfaidh an Coiste, le ceadú an Bhoird, comhairle 
ghairmiúil neamhspleách sheachtrach a fháil agus  freastal 

sainchomhairleoirí, ag a bhfuil an taithí agus saineolas ábhartha, 
a dhaingniú, más gá sin a bheith i láthair dar leis.); 

xi. an riachtanas a chomhlíonadh maidir le luach ar airgead;  
xii. athbhreithniú a dhéanamh ar a éifeachtúlacht féin ar bhonn  

bliantúil;  

 

 
Idirchaidreamh leis na hIniúchóirí Seachtracha 

Ba chóir don Choiste Iniúchóireachta & Rioscaí na nithe seo a leanas 
a chinntiú:  
 

i. go gcuirtear na hIniúchóirí Seachtracha ar an eolas faoi 
shaincheisteanna ó thaobh an rialachais chorparáidigh a leagtar 

amach sa Chód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit.  
ii. go mbuaileann sé le hIniúchóirí Seachtracha uair sa bhliain ar a 

laghad, gan aon fheidhmeannaigh i láthair, agus go 
ngníomhóidh sé mar mhodh cumarsáide idir an Bord agus an t-
iniúchóireacht sheachtrach.  

iii. go nglacann sé páirt i bhfostú/athfhostú an Iniúchóra 
Seachtraigh; 

iv. má sholáthraíonn an tIniúchóir Seachtrach seirbhísí nach 
seirbhísí iniúchóireachta iad, míniú a sholáthar ar an mbealach 
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a dhéantar oibiachtúlacht agus neamhspleáchas an Iniúchóra a 

chosaint; 
v. go ngníomhaíonn sé mar mhodh cumarsáide idir an Bord agus 

an t-iniúchóir seachtrach; agus, 
vi. go mbíonn cuid ar leithligh sa Tuarascail Bhliantúil lena n-

áireofar: 

• na saincheisteanna suntasacha a bhreithnigh an Coiste i 
ndáil leis na Ráitis Airgeadais, agus conas a tugadh aghaidh 

ar na saincheisteanna sin; agus, 
• míniú ar an mbealach a mheasúnaigh an Coiste 

éifeachtacht phróiseas na hiniúchóireachta seachtraí agus 

an chur chuige a glacadh i leith an tIniúchóir Seachtrach a 
cheapadh nó a athcheapadh, agus faisnéis maidir le fad 

thionacht na gnólachta iniúchóireachta reatha agus cathain 
a iarradh tairiscintí go deireanach; 

 

agus, gurb iad na rialacháin seo a leanas is infheidhme maidir le 
himeachtaí an Choiste:- 

 
a. Is é triúr comhaltaí den Choiste an córam le haghaidh 

cruinnithe den Choiste agus iad i láthair go fisiciúil. 
b. Ní mheasfar aon rún a bhith rite ag aon chruinniú de chuid an 

Choiste Iniúchóireachta & Rioscaí ach amháin sa chás go 

mbeidh vóta i bhfabhar a leithéid de rún caite ag gach 
comhalta den choiste a bheidh i láthair ag an gcruinniú sin. 

c. Déanfaidh comhaltaí an Choiste uainíocht ar ról Chathaoirleach 
an Choiste Iniúchóireachta & Rioscaí mura mbeidh 
Cathaoirleach ceaptha ag an mBord. 

d. Beidh feidhm ag forálacha Airteagal 92 de na hAirteagail 
Chomhlachais (a bhaineann le rúnta i scríbhinn) ar bhonn 

mutatis mutandis. 
e. Scaipfear miontuairiscí ar chruinnithe an Choiste chuig an 

mBord ag an chéad chruinniú eile de chuid an Bhoird.  

 
Coimhlintí Leasa 

Ní mór do chomhaltaí aonair den Choiste Iniúchóireachta & Rioscaí 
aird ar leith a thabhairt ar a bheith ag seachaint comhlintí leasa (nó 
coimhlintí leasa a d'fhéadfadh a bheith ann) in aon ghnó de chuid an 

Choiste. Sa chás go dtiocfadh rud chun cinn a d'fhéadfadh a bheith 
ina choimhlint leasa, ba chóir sin a chur in iúl don Choiste 

Iniúchóireachta & Rioscaí.   
 

Aibreán 2018 


