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BROLLACH 

Tá an Chlárlann Náisiúnta Ailse ina gné ríthábhachtach de dhearadh, seachadadh agus measúnú na seirbhísí ailse 
atá againn sa tír seo. Éireoidh sí ina gníomhaireacht níos tábhachtaí fós de réir a chéile i dtaobh na n-athruithe a 
thagann ar shonraí minicíochta, leitheadúlachta agus marthanachta a thaifead, a anailísiú agus a thuairisciú de réir 
mar a leanfaidh an Stát air ag infheistiú i gcosc, diagnóisic agus cóir leighis na hailse. An 5 Iúil d’fhoilsigh an tAire 
Harris an tríú straitéis náisiúnta ailse, .i. An Straitéis Náisiúnta Ailse, 2017 - 2026, agus óir gur ghlac an Chlárlann 
páirt i bhforbairt na Straitéise, beidh ról lárnach aici i gcur i bhfeidhm na moltaí chomh maith. 
Tharla roinnt forbairtí suntasacha eile in 2017 freisin.  Tar éis tráchtas dochtúireachta a chur i gcrích ar na fachtóirí 
a bhaineann le bás luath i gcásanna ailse colaireictí, thosaigh an Dr. Conán Donnelly ina bhainisteoir taighde leis 
an gClárlann i mí Mheán Fómhair tar éis dó aistriú ó Chlárlann Ailse Thuaisceart Éireann. 
I mí na Nollag, rinneadh Crowe Horwarth a choimisiúnú le tabhairt faoi athbhreithniú ar an eagraíocht agus ar an 
bhfórsa oibre. Is é sin an chéad athbhreithniú cuimsitheach seachtrach ó cuireadh an Chlárlann ar bun i 1991 agus, 
roimh thús a chur le hobair ar straitéis úrnua don eagraíocht in 2018, cuirfidh sé treoir ar fáil faoi riachtanais 
forbartha na heagraíochta amach anseo, struchtúr barrmhaith bainistíochta, tagarmharcáil in aghaidh 
eagraíochtaí seachtracha, plean fórsa oibre, agus breac-chuntas ar chás gnó le tacú le cur i bhfeidhm mholtaí na 
tuarascála. 
Ó thaobh na straitéise de, tá deis ann don Chlárlann an ról atá aici cheana a fhorbairt agus a mhéadú le sonraí níos 
fadaimseartha, níos cuimsithí, níos luachmhara a bhailiú maidir le heispéireas an othair, rud a bheidh ag teacht le 
haidhmeanna na Straitéise Náisiúnta Ailse. 
Thar ceann an Bhoird, is mian liom mo bhuíochas a ghabháil leis na comhaltaí Boird atá dár bhfágáil, .i. an tUas. 
John McCormack (Cumann Ailse na hÉireann) agus an tUas. Michael Conroy (an Roinn Sláinte), as an tacaíocht a 
thug siad dúinn agus an méid oibre a chuir siad isteach i rith a dtéarma.  
Mar fhocal scoir, is mian liom buíochas a ghabháil freisin le Kerri agus lena foireann as an dúthracht a chaith siad 
ar fad le saothar na Clárlainne. 
 
Is mise, le meas, 
 

 
 
An Dr. Jerome Coffey MD FRCPI FRCR FFRRCSI 
Cathaoirleach an Bhoird 
An 26 Meitheamh 2018 
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RÁITEAS AN STIÚRTHÓRA 

Idir chruógach agus fhiúntach a bhí mo chéad bhliain mar stiúrthóir na Clárlainne. Rinne gach uile bhall foirne a 
seacht ndícheall caighdeán agus tráthúlacht na sonraí a fheabhsú. Foilsíodh roinnt foilseacháin thábhachtacha 
chomh maith agus rinneadh infheistíocht shuntasach d’fhonn teacht roimh thabhairt isteach Rialachán Ginearálta 
nua an Aontais Eorpaigh maidir le Cosaint Sonraí. Bíodh sin mar atá, ba é an rud ba shuntasaí a baineadh amach in 
2017 ná ár gcóras nua cláraithe ailse (CRS) a chur i bhfeidhm ina iomláine. Ó thaobh na hoibríochta de, tá sé sin ar 
cheann de na hathruithe is mó dá bhféadann clárlann ailse a dhéanamh. Déanta na fírinne, tá an CRS mar bhonn 
agus mar thaca faoi gach a ndéanann an Chlárlann. Chuaigh a chur i ngníomh i bhfeidhm ar gach uile ghrúpa agus 
bhí iarrachtaí díreacha agus indíreacha araon ag teastáil ón bhfoireann ar fad. Is údar mór bróid agus buíochais 
dom gur féidir liom a thuairisciú gur éirigh go hiontach leis an bhfoireann an córas nua a chur ag obair. Cé go 
bhfuil an-chuid oibre fós le déanamh le gach uile ghné de ghnó na Clárlainne agus an córas a fhí le chéile, táimid 
ag úsáid an CRS nua anois. 
  
Ba í an bhliain 2017 an chéad bhliain faoinár gcathaoirleach nua, an Dr. Jerome Coffey.  Is léir cheana féin cé 
chomh tiomanta agus atá sé don Chlárlann.  Is sa chomhthéacs sin atáim ag tnúth go mór le haghaidh a thabhairt 
ar an mbliain 2018, tráth a mbeidh mé ag obair as lámha a chéile leis an Dr. Coffey agus leis an mBord um an 
gClárlann Náisiúnta Ailse d’fhonn an Chlárlann a athrú ina clárlann nuálach den chéad scoth. Beidh an Chlárlann 
Náisiúnta Ailse breá ábalta an bhearna faisnéise a líonadh atá ann faoi láthair in eispéireas an othair ailse in Éirinn 
ach an maoiniú agus an fhís a bheith ann chuige sin. An cineál faisnéise a bhfuil an-chur amach ag an gClárlann 
uirthi agus a bhfuil an reachtaíocht ann go náisiúnta le hí a phróiseáil, d’fhéadfadh sí bonn suntasach faisnéise a 
chur faoi chúram na hailse sa tír seo agus táimid réidh le tabhairt faoin dúshlán sin gan fuacht ná faitíos. 

 

 

 

 
 
Kerri Clough Gorr 
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STAIR AGUS CÚLRA 

Bunú 

Cuireadh an Bord um an gClárlann Náisiúnta Ailse ar bun le hOrdú Reachtúil Uimh. 19 de 1991, “an tOrdú fán 
mBord um an gClárlann Náisiúnta Ailse (Bunú)” faoin Acht Sláinte (Comhlachtaí Corpraithe), 1961. Comhlíonann 
an Bord na dualgais reachtúla ar fad atá air tríd an gClárlann Náisiúnta Ailse. Rinneadh an tOrdú a leasú faoi dhó; 
sa bhliain 1996 le I.R. Uimh. 293/1996 (an tOrdú fán Ordú fán mBord um an gClárlann Náisiúnta Ailse (Bunú), 1991 
(Leasú)) agus sa bhliain 2009 leis an Acht Sláinte (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009. 

An Bord um an gClárlann Náisiúnta Ailse 

Comhlacht reachtúil is ea an Chlárlann Náisiúnta Ailse a cuireadh ar bun sa bhliain 1991 faoin Ordú fán mBord um 
an gClárlann Náisiúnta Ailse (Bunú), 1991 mar ghníomhaireacht de chuid na Roinne Sláinte agus Leanaí (mar a bhí 
ag an am). Tá seachtar daoine ar an mBord, a gceapann an tAire Sláinte iad. 

Is iad seo a leanas comhaltaí an Bhoird amhail an 31 Nollaig 2017: 

• An Dr. Jerome Coffey (Cathaoirleach) 
• Orla Dolan, Uas. 
• An Dr. Anna Gavin 
• An Dr. Fenton Howell 
• An Dr. Catherine Kelly 
• An tUas. John McCormack. 

Feidhmeanna Reachtúla 

Seo a leanas feidhmeanna reachtúla na Clárlainne Náisiúnta Ailse, mar atá leagtha amach in Ordú Reachtúil 19 de 
1991: 

• faisnéis a aithint, a bhailiú, a aicmiú, a thaifeadadh, a stóráil, agus a anailísiú i ndáil le líon agus 
leitheadúlacht na gcásanna ailse agus siadaí gaolmhara eile in Éirinn; 

• faisnéis a bhailiú, a aicmiú, a thaifeadadh, agus a stóráil i ndáil le gach othar aonair ailse 
nuadhiagnóisithe agus le gach siada nua a tharlaíonn; 

• úsáid na sonraí a bhailítear ar an gcaoi seo a chur chun cinn agus a éascú i dtionscadail cheadaithe 
taighde agus i seirbhísí a phleanáil agus a bhainistiú; 

• tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ar ghníomhaíochtaí na Clárlainne; 
• comhairle, faisnéis, agus cúnamh a chur ar fáil don Aire i ndáil le haon ghné dá leithéid de sheirbhís. 
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RÁITEAS AN BHOIRD AR AN RIALACHAS CORPARÁIDEACH 

Tuairisc Chathaoirleach na Clárlainne Náisiúnta Ailse don bhliain dar críoch an 31/12/2017 

1. Forbairtí tábhachtacha ó thaobh na tráchtála de a chuaigh i bhfeidhm ar an gcomhlacht 

Níor tharla aon fhorbairtí tábhachtacha ó thaobh na tráchtála de i rith 2017. 

2. Nósanna imeachta i ndáil le tuairisciú airgeadais, iniúchadh inmheánach, taisteal, soláthar, agus diúscairt 

sócmhainní: 

Tá na nósanna imeachta sin á gcur i bhfeidhm de réir na mbeartas agus na dtreoirlínte oifigiúla.  

3. An córas um rialú inmheánach airgeadais  

a) Is ar an mBord atá an fhreagracht as córas an chomhlachta um rialú inmheánach airgeadais. 

b) Ní féidir le córas den sórt sin ach cinnteacht réasúnta, ní docht daingean, a thabhairt nach bhfuil aon 

bhotún ábhartha déanta. 

c) I measc na bpríomhnósanna imeachta atá curtha i bhfeidhm ag an mBord d’fhonn córas éifeachtach 

um rialú inmheánach airgeadais a chinntiú tá: 

(i) Struchtúr bainistíochta atá sainmhínithe go soiléir. 

(ii) Cuireadh clár rioscaí i dtoll a chéile in 2010 agus coinníodh cothrom le dáta é i rith 2017. 

(iii) Cuireadh cáipéis polasaithe agus nósanna imeachta i bhfeidhm don bhliain 2017, ar cáipéis í ina 

bhfuil treoracha leagtha amach i ndáil le gach réimse gníomhaíochta airgeadais. Tá breac-

chuntas tugtha sa cháipéis sin ar na nósanna imeachta i ndáil le tuarastail, sonraisc, agus éilimh 

chostais a riar, le hidirbhearta cárta creidmheasa agus mionairgid a úsáid, chomh maith leis na 

nósanna imeachta i ndáil le sócmhainní a dhiúscairt. Is é Coláiste na hOllscoile, Corcaigh a rinne 

plé leis an bpárolla in 2017. Cuireadh taifid na Clárlainne Náisiúnta Ailse i gcomparáid le taifid 

Choláiste na hOllscoile, Corcaigh go rialta lena chinntiú go raibh siad ag teacht le chéile. 

(iv) Cheap an Bord an Coiste Iniúchóireachta i mí an Aibreáin 2013 agus rinne maoirseacht ar shaothar 

na nIniúchóirí Inmheánacha i rith 2017. 

(v)  Reáchtáladh Iarratas ar Thairiscintí le haghaidh Seirbhísí Iniúchóireachta Inmheánaí i mí Iúil 2017 

agus tá na hiniúchóireachtaí inmheánacha ar fad le trí bliana anuas, a bhaineann le croíréimsí 

airgeadais, eagraíochta, agus oibríochta, faofa ag an gCoiste Iniúchóireachta agus ag an mBord 

araon.   Rinneadh iniúchtaí foirmiúla in 2017 ar réimsí amhail an Córas um Rialú Inmheánach 

Airgeadais agus Rialachas. 
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(vi) Comhaontaíodh buiséad bliantúil foriomlán don Chlárlann Náisiúnta Ailse, a raibh buiséad ar leith 

don Teicneolaíocht Faisnéise ina chuid de.  Cuirtear tuairisc i dtoll a chéile ar bhonn míosúil le 

figiúirí iarbhír a chur i gcomparáid le figiúirí buiséid agus coinnítear na figiúirí ionchais bliantúla 

cothrom le dáta i rith na bliana. 

(vii) Déanann an Bord athbhreithniú ar thuairiscí airgeadais, idir thréimhsiúil agus bhliantúil, ag gach 

uile cheann dá chruinnithe. 

d) Tá na rialacha agus treoirlínte reatha soláthair, arna leagadh amach ag an Oifig um Sholáthar Rialtais, 

á gcomhlíonadh ag an gClárlann Náisiúnta Ailse.  

e) Rinne an Bord athbhreithniú ar éifeachtacht na rialuithe inmheánacha airgeadais don bhliain 2017 ag 

an gcruinniú boird i mí Feabhra 2018. 

4. Cuireadh cóid iompair don Bhord agus d’Fhostaithe i bhfeidhm agus tá siad á gcomhlíonadh.  

5. Tá beartas an Rialtais i ndáil le pá an Stiúrthóra agus fostaithe i gComhlachtaí Stáit á chomhlíonadh. 

6. Níl comhlíonadh threoirlínte an Rialtais maidir le táillí ball boird bainteach le hábhar ós rud é nach n-

íocann an Chlárlann Náisiúnta Ailse táillí le baill bhoird. 

7. Tá na Treoirlínte um Thograí Caiteachais Chaipitiúil a Mheas agus a Bhainistiú san earnáil phoiblí á 

gcomhlíonadh. 

8. Tá riachtanais Beartas Taistil an Rialtais á gcomhlíonadh ar gach bealach. 

9. Tá na riachtanais chuí uile de Chód Caiteachais Phoiblí na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe á 

gcomhlíonadh.  

10. Tá nósanna imeachta i bhfeidhm i dtaca le nochtuithe cosanta a dhéanamh de réir alt 21(1) den Acht um 

Nochtadh Cosanta, 2014.  

11. Ghlac an Bord leis an gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016) agus tá sé á chomhlíonadh. 

12. Níl baint ná páirt ag an gClárlann Náisiúnta Ailse le haon díospóidí dlíthiúla le comhlachtaí eile Stáit.  

13. Níorbh ann d’aon tarluithe suntasacha i ndiaidh ullmhú an chláir chomhardaithe. 

14. Chomhlíon an Chlárlann Náisiúnta Ailse gach uile ghné de chomhaontuithe conarthacha a bhféadfadh 

tionchar ábhartha a bheith acu ar na ráitis airgeadais mura gcomhlíonfaí iad.  Ní dhearnadh aon 

chumarsáid a bhain le neamhchomhlíonadh riachtanas de chuid údaráis rialála ná údaráis chánachais i 

leith aon ábhair.  Níl an Bord um an gClárlann Náisiúnta Ailse ar an eolas faoi aon eachtra, cibé acu 

b’eachtra iarbhír nó fhéideartha í, ina ndearnadh faillí i ndlíthe nó rialúcháin a chomhlíonadh sa chás go 

bhféadfadh an eachtra sin tionchar a bheith aici ar na ráitis airgeadais. 

Arna shíniú 
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An Dr. Jerome Coffey   Arna dhátú an 14 Meitheamh 2018 
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RÁITEAS AR AN GCÓRAS UM RIALÚ INMHEÁNACH AIRGEADAIS 

Rialachas 

An Bord 

Déanann an Bord um an gClárlann Náisiúnta Ailse plé le gach ábhar atá leagtha amach i sceideal na n-ábhar, de 
réir an Chóid Cleachtais. 

Treoir faisnéise do bhaill bhoird nua 

Tugtar treoir faisnéise do bhaill nua tar éis a gceaptha de réir Chreat Rialachais an Bhoird um an gClárlann 
Náisiúnta Ailse. 

Nochtadh leasanna ag comhaltaí Boird 

Is é Rúnaí an Bhoird a choimeádann Clár na Leasanna agus iarrtar ar bhonn bliantúil ar gach ball boird agus gach 
ball foirne ábhartha a chinntiú go bhfuil an clár sin cothrom le dáta ina leith. 
 

Nochtadh Cosanta 
Ní dhearnadh aon nochtadh cosanta i gcaitheamh 2017 faoin Acht um Nochtadh Cosanta, 2014. 
 

An Coiste Iniúchóireachta agus Riosca 
Cheap an Bord nuacheaptha an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca i mí Aibreáin 2013. Ceapadh té nua chun an 
Choiste i mí Dheireadh Fómhair 2017 le teacht i gcomharbacht ar chomhalta a d’éirigh as. Tháinig an Coiste le 
chéile 4 huaire le linn 2017.  

Feidhmeannas iniúchóireachta inmheánaí 

Tá seirbhís iniúchóireachta inmheánaí i bhfeidhm agus tá iniúchadh córasach á dhéanamh aici ar gach réimse de 
ghníomhaíocht na Clárlainne. Rinneadh iniúchadh ar na réimsí seo le linn 2017: 

• An Córas um Rialú Inmheánach Airgeadais 
• Rialachas 

Cód iompair gnó do chomhaltaí Boird agus do bhaill foirne 

Rinneadh é seo a nuashonrú de réir mholtaí na n-iniúchóirí inmheánacha.  

Soláthar 

Cuireadh na Treoirlínte Soláthair Phoiblí ar a súile do na baill foirne uile agus insíodh dóibh dul chuig an láithreán 
gréasáin www.etenders.gov.ie le tuilleadh eolais a fháil. Tá an treoir sin ina cuid de Chreat Rialachais an Bhoird um 
an gClárlann Náisiúnta Ailse. 
Scríobhadh treoir do bhaill foirne ar phróisis soláthair agus scaipeadh ar na baill foirne uile a mbíonn baint acu le 
cúrsaí soláthair í. 

 Imréiteach cánach 

http://www.etenders.gov.ie/
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Rinneadh na nósanna imeachta imréitigh cánach a nuashonrú. 
Chinntigh an Bord um an gClárlann Náisiúnta Ailse go raibh Deimhniú Imréitigh Cánach cothrom le dáta aige i 
dtaca leis na soláthróirí ar fad a raibh an tairseach bliantúil €10,000 sáraithe acu.  

Diúscairt sócmhainní 

Níor dhearnadh aon sócmhainní de luach ní ba mhó ná €150,000 a dhiúscairt le linn na tréimhse. 

Diúscairt sócmhainní le baill bhoird/baill foirne 

Rinneadh aon sócmhainní a rinneadh a dhiúscairt le baill bhoird nó baill foirne a dhiúscairt ar a margadhluach cóir. 
Rinneadh na diúscairtí ar fad a dhoiciméadú dá réir sin agus bhí siad ar fad in oiriúint leis na nósanna imeachta 
iomchuí. 

Éadálacha/Fochuideachtaí 

Níor chuir an Bord um an gClárlann Náisiúnta Ailse aon fhochuideachtaí ar bun agus níor thóg sé aon 
fhochomhlacht dá leithéid ar láimh ach an oiread. 

Éagsúlú an phríomhghnó 

Ní chaithfidh an Bhord um an gClárlann Náisiúnta Ailse a phríomhghnó a éagsúlú. 

Breithmheas ar infheistíochtaí 

Ní dhearnadh aon infheistíocht shuntasach chaipitiúil. 

Luach saothair an Stiúrthóra 

Tá luach saothair an Stiúrthóra ar aon dul leis na treoirlínte iomchuí agus tá sé nochta i dTuarascáil Bhliantúil 
2017, áit a bhfuil a buntuarastal bliantúil agus sochair aoisliúntais leagtha amach. 

Táillí na gComhaltaí Boird 

Ní íoctar aon táillí le comhaltaí Boird.  
Tá na híocaíochtaí taistil agus cothaithe a fuair siad i leith na gcruinnithe ar fhreastail siad orthu, atá ar aon dul leis 
na rátaí ceadaithe don earnáil phoiblí, leagtha amach i dTuarascáil Bhliantúil 2017. 

Beartas pá an Rialtais 

Íoctar na fostaithe uile de réir a ngráid. 

Socruithe tuairiscithe 

Chuir an Cathaoirleach tuairisc bhliantúil an Chathaoirligh faoi bhráid an Aire i mí an Mheithimh 2017. Cheadaigh 
an Bord ráiteas maidir leis an gcóras um rialú inmheánach airgeadais agus bhí an tuairisc sin don Aire ina cuid den 
ráiteas sin. 

Pleanáil Straitéiseach agus Chorparáideach 

Ghlac an Bord leis an ráiteas foirmiúil straitéise is déanaí, a bhaineann leis an tréimhse 2013-2017, i mí Mheán 
Fómhair 2015. Cuireadh síneadh ama leis an bplean leis an mbliain 2018 a chur san áireamh freisin. Tugadh plean 
seirbhíse don Roinn Sláinte i mí na Bealtaine 2017 tar éis fógra foirmiúil a fháil ón Roinn maidir leis an 
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leithdháileadh caiteachais don bhliain. Tugadh mioneolas sa phlean seo ar na seirbhísí a bhí beartaithe don bhliain 
i bhfianaise ráiteas straitéise an Bhoird agus na sriantachtaí buiséid.  

Comhlíonadh cánach 

Déanann an Chlárlann plé leis an gCáin Bhreisluacha agus leis an gCáin Iarchoimeádta ar Sheirbhísí Gairmiúla. Is é 
Coláiste na hOllscoile, Corcaigh a rinne plé leis an bpárolla in 2017, dream a chuireann seirbhís párolla ar fáil don 
Bhord.  
 
 
 

Bainistíocht Riosca 

Ullmhaíodh creat bainistíocht riosca. Tá leagtha amach sa cháipéis sin sainmhíniú ar an riosca, cén chaoi a 
bhféadtar é a aithint agus a thomhas, cé atá freagrach as, agus na meicníochtaí atá ann i leith riosca a 
mhonatóiriú, a thuairisciú, agus a mhaolú. Déantar clár rioscaí a nuashonrú ar bhonn rialta, áit a léirítear 
aidhmeanna straitéiseacha an Bhoird, an chaoi a ndéanann an Chlárlann riosca a mhaolú, agus an timpeallacht a 
bhíonn ag athrú de shíor. Déantar athbhreithniú ar na príomhrioscaí ag cruinnithe den Bhord agus den Choiste 
Iniúchóireachta agus Riosca d’fhonn a chinntiú go mbíonn na bearta agus straitéisí maolaithe cuí i bhfeidhm.  
Forbraíodh plean foirmiúil athshlánaithe ó thubaiste/leanúnachais ghnó.  

Airgeadas 

An Timpeallacht Rialaithe 

Tháinig an Bord le chéile 4 huaire le linn 2017. Cuireadh Foireann Ardbhainistíochta ar bun agus tagann sí le chéile 
go rialta. Tá leibhéil údaráis tarmligthe i bhfeidhm i dtaobh caiteachais. Tá tuiscint mhaith ag an bhfoireann 
airgeadais ar na leibhéil sin agus déanann siad monatóireacht orthu. 

Faisnéis agus Cumarsáid 

Cuirtear cuntais i dtoll a chéile ar bhonn míosúil, breathnaíonn an Stiúrthóir orthu, agus scaiptear ar na páirtithe 
ábhartha iad. Scríobhadh treoir ar nochtuithe cosanta agus scaipeadh ar na baill foirne uile í. 

Gníomhaíochtaí Rialaithe 

Coinníonn cuntais rialta bhainistíochta an Bord ar an eolas faoin gcaiteachas i gcomparáid leis an mbuiséad. 
Déanann idir an Stiúrthóir agus an fhoireann Airgeadais monatóireacht ar an gcaiteachas i gcomparáid leis an 
mbuiséad ar bhonn míosúil. Déantar plé ar mhíreanna nach bhfuil ag teacht leis an mbuiséad agus 
comhaontaítear bearta le dul i ngleic leo. Cuirtear na cuntais mhíosúla ar aghaidh chuig an Roinn Sláinte chomh 
maith le hiad a choinneáil ar an eolas agus le haiseolas a lorg ina leith. 

Monatóireacht agus Bearta Ceartaitheacha 

Is é an t-athbhreithniú míosúil an príomhbhealach atá againn lena chinntiú go ndéantar monatóireacht ar an 
gcaiteachas agus go gcomhaontaítear bearta ceartaitheacha más gá. 

Rialú Buiséid 
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Cuirtear an chéad aighneacht maidir leis an mbuiséad bliantúil faoi bhráid na Roinne san fhómhar agus bíonn sé 
bunaithe ar na figiúirí táirgeachta don bhliain roimhe chomh maith leis na figiúirí caiteachais don bhliain reatha. 
Tugtar míniú insinte ar aon difríochtaí suntasacha le figiúirí caiteachais na bliana roimhe. Tugann an Roinn fógra 
foirmiúil maidir leis an Leithdháileadh Caiteachais Neamhchaipitiúil go luath sa bhliain (i mí Feabhra go hiondúil). 
Cuireann an Bord um an gClárlann Náisiúnta Ailse próifíl mhionsonraithe bhuiséid le chéile ansin bunaithe ar an 
leithdháileadh foirmiúil a fuarthas ón Roinn, chomh maith le Plean Seirbhíse don bhliain ina leagtar amach na 
seirbhísí atá beartaithe i bhfianaise an bhuiséid a leithdháileadh. Cuirtear feidhmíocht an Bhoird um an gClárlann 
Náisiúnta Ailse i gcomparáid leis an bplean seo ó thús deireadh na bliana. 
Cuirtear pacáiste cuntas i dtoll a chéile gach mí ina mbíonn na rudaí seo a leanas: 

• Cuntas mionsonraithe ioncaim agus caiteachais 
• Clár comhardaithe 
• Próifíl bhuiséid don bhliain go dtí seo 
• Anailís ar dhifríochtaí leis an mbuiséad 
• Imréitigh bhainc (lena n-áirítear ráitis bhainc) 
• Comhardú trialach achomair. 

Sócmhainní Seasta 

a) Coinnítear Clár na Sócmhainní Seasta mar scarbhileog Excel atá roinnte ina catagóirí mar seo a leanas: 
• Bogearraí 
• Crua-Earraí 
• Daingneáin agus rothaí 
• Trealamh oifige 

b) Bíonn na mionsonraí seo a leanas sa chlár: 
• Bliain a cheannaithe 
• Soláthróir 
• Cur síos ar an rud 
• Costas 
• Dímheas carntha 
• Glanluach de réir na Leabhar 

Déantar an clár agus an córas cuntasaíochta Sage a thabhairt le chéile ar bhonn bliantúil. 
 

 
An Dr. Jerome Coffey, Cathaoirleach, an Bord um an gClárlann Náisiúnta Ailse 
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AN FHOIREANN 

B’ionann líon na mbuanbhall foirne ar an 31/12/17 agus 47 duine, 39.52 CLA (coibhéis lánaimseartha) (Tábla 1).  
Ina theannta sin, bhí 10 mball foirne (10 CLA) ar chonarthaí sainchuspóra. 
 
Líon na bhFostaithe sa Chlárlann Náisiúnta Ailse = 57 fostaí (31/12/2017) 
 
Tábla 1. Foireann na Clárlainne an 31/12/2017   

Grád – (Baill Foirne Bhuana arna Maoiniú ag an 
Roinn Sláinte) 

CLA Líon Iomlán 

Grád III 1 1 1 
Grád IV 4 4 4 
Grád V 8.6 10 10 
Grád VI 2.26 3 3 
Grád VII 2.81 4 4 
Grád VIII 1 1 1 
Grád – Léachtóir Sinsearach 2 2 2 
Grád – Ceimiceoir Stáit 1 1 1 
Grád – Altra Sinsearach Foirne (ASF) 6.61 9 9 
Grád – Altra Sinsearach Foirne Décháilithe (ASF DC) 2.25 4 4 
Grád – Altra Foirne (AF) 8 8 8 

Iomlán 39.52 47 47 

Grád – (Baill Foirne Shealadacha a Mhaoinítear go 
Seachtrach) 

   

Grád IV 8 8 8 
Grád V 1 1 1 
Grád VI 1 1 1 

Iomlán 10 10 10 

Móriomlán 49.52 57 57 
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GNÍOMHAÍOCHTAÍ 

Is le trí phríomhchatagóir a bhaineann gníomhaíochtaí na Clárlainne — fáil sonraí, scaipeadh, agus taighde. 
De bhreis ar na torthaí ar fad atá leagtha amach thíos, bhí an Chlárlann gafa le gníomhaíochtaí cosanta sonraí ó 
thús deireadh 2017. Is éard a bhí sna hiarrachtaí sin ná ullmhú le haghaidh thabhairt isteach Rialachán 
Ginearálta nua an Aontais Eorpaigh maidir le Cosaint Sonraí (GDPR) ar an 25 Bealtaine 2018. Cuireadh coiste 
inmheánach um chosaint sonraí ar bhun ar a ndéantar ionadaíocht do na grúpaí go léir. Fostaíodh 
sainchomhairleoirí seachtracha mar Oifigigh Cosanta Sonraí agus fuarthas saineolas dlí maidir leis an gcosaint 
sonraí.  I gcomhar leis na sainchomhairleoirí sin, d’oibrigh na feidhmeanna a bhfuil baint acu le cúrsaí cosanta 
sonraí le clár ullmhachta rioscaí GDPR a chur i dtoll a chéile.  Rinneadh dul chun cinn dearfach ar na 
gníomhachtaí cosanta sonraí. 

Fáil Sonraí 

Gníomhaíocht chláraithe 

Tábla 4.1. Líon na gclárúchán de réir bhliain a dtarluithe 
bliain an 
tarlaithe oscailte dúnta % dúnta gach cás 

 2008 13 31921 100% 31934  
2009 64 34202 100% 34266  
2010 66 35945 100% 36011  
2011 100 38796 100% 38896  
2012 98 38657 100% 38755  
2013 166 39019 100% 39185  
2014 141 40006 100% 40147  
2015 1462 39873 96% 41335  
2016 19422 19637 50% 39059  
2017 19255 4570 19% 23825  

Baineann na figiúirí i gcló iodálach le blianta neamhiomlána 
Tá 704,541 siad cláraithe i mbunachar sonraí na Clárlainne anois, a bhaineann le 582,541 duine aonair. Cláraítear 
breis is 40,000 cás ailse gach bliain na laethanta seo, i gcomparáid le 20,000 cás i 1994. 
 
Tábla 4.2. Líon na gclárúchán de réir bhliain an chruthaithe agus bhliain an dúnta 

Bliain an 
chruthaithe Iomlán Bliain an dúnta   Iomlán  

 2013 37857 2013 33480   
2014 37911 2014 39378   
2015 43183 2015 39328   
2016 45141 2016 44286   
2017 40553 2017 34455   

Baineann na figiúirí i gcló iodálach le blianta neamhiomlána 
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Go dtí seo in 2017, cláraíodh 41,077 siad nua agus dúnadh 34,776 siad. Ba iad na figiúirí do 2016 45,217 agus 
44,437 faoi seach. Titim shuntasach ba ea é sin idir 2016 agus 2017 ach bhíothas ag súil go n-imreodh tabhairt 
isteach an chórais nua tionchar éigin ar na clárúcháin ag an tús. Tá na figiúirí a bhaineann le 2017 beagáinín gann 
de bharr nach n-áirítear leo 3 seachtaine oibre i mí na Nollag, a cuireadh san áireamh in 2016. 
 

Tráthúlacht 

Tá an céatadán de na cásanna a chláraítear laistigh de bhliain tar éis dháta a dtarlaithe fós mar an gcéanna a 
bheag nó a mhór, .i. idir 84% agus 88% (Tábla 4.3). 
Tábla 4.3.  Eatramh idir dáta an tarlaithe agus dáta an chláraithe 

bliain an 
tarlaithe 

% de na 
cásanna a bhí 
cruthaithe ag 

3 mhí 

% de na 
cásanna a bhí 
cruthaithe ag 

6 mhí 

% de na 
cásanna a bhí 
cruthaithe ag 

9 mí 

% de na 
cásanna a bhí 
cruthaithe ag 

12 mhí 

% de na 
cásanna a bhí 
cruthaithe ag 

15 mhí 
2008 48% 68% 81% 85% 90% 
2009 51% 74% 84% 88% 91% 
2010 59% 76% 83% 87% 90% 
2011 57% 70% 77% 83% 90% 
2012 55% 67% 75% 83% 88% 
2013 50% 70% 76% 82% 88% 
2014 43% 68% 77% 84% 89% 
2015 49% 73% 79% 84% 90% 
2016 58% 84% 89% 93% 97% 
2017 70% 97% 100% 100% 100% 

Baineann na figiúirí i gcló iodálach le blianta neamhiomlána 
 
Tábla 4.4.  Céatadán de na cásanna a bhí dúnta faoi dheireadh na bliana agus a dúnadh i ráithí dá éis sin 

bliain an tarlaithe 

% de na cásanna 
a bhí dúnta ag 15 

mhí 

% de na cásanna 
a bhí dúnta ag 18 

mí 

% de na cásanna 
a bhí dúnta ag 21 

mí 

% de na cásanna 
a bhí dúnta ag 24 

mí 
2008 72% 82% 86% 90% 
2009 73% 82% 89% 93% 
2010 75% 82% 88% 92% 
2011 74% 79% 83% 87% 
2012 67% 76% 85% 90% 
2013 74% 82% 89% 93% 
2014 74% 85% 93% 96% 
2015 84% 90% 94% 96% 
2016 50% n/b n/b n/b 
2017 19% n/b n/b n/b 

Baineann na figiúirí i gcló iodálach le blianta neamhiomlána 
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Tá an tábla thuas bunaithe ar an spriocdháta deiridh bliana arna shocrú ag an gClárlann. Is ionann é sin agus 15 
mhí ó dheireadh bhliain an tarlaithe. Mar shampla, ba é an 31/03/2017 an spriocdháta deiridh bliana don bhliain 
tarlaithe 2015 agus is é an 31/03/2018 an spriocdháta deiridh bliana don bhliain tarlaithe 2016. 

Sonraí leictreonacha paiteolaíochta 

Sonraí paiteolaíochta 

Ionaid ailse 
Tá an Chlárlann ag fáil paiteolaíocht leictreonach anois ó 7 gcinn de na 8 n-ionad ailse, agus tá 6 cinn acu siúd in 
ann téacs a chur ar fáil.  Tá na clárúcháin cothrom le dáta go dtí deireadh mhí Dheireadh Fómhair 2017. 
Ospidéil ghéarmhíochaine 
Tá an Chlárlann ag fáil paiteolaíocht leictreonach anois ó thrí ospidéal géarmhíochaine.  Tá dhá cheann acu sin 
cothrom le dáta go dtí deireadh Ráithe 3, 2017. Tá Ráithe 3 fós le cur ar fáil ag an tríú ceann.  Táthar ag súil leis an 
ráithe dheireanach de 2017 i mí Eanáir 2018, agus clárófar í a luaithe a gheofar í. 
Ospidéil phríobháideacha 
Tá an Chlárlann ag fáil paiteolaíocht leictreonach anois ó ospidéal príobháideach amháin.  Tá sí sin cothrom le 
dáta go dtí deireadh Ráithe 3, 2017.  Táimid ag obair as lámha a chéile le roinnt ospidéil phríobháideacha eile faoi 
láthair chun asbhaintí leictreonacha paiteolaíochta a fháil uathu ar bhonn rialta. 
Athbhreithniú de láimh ar na tuairiscí 
Caithfear athbhreithniú de láimh a dhéanamh ar gach uile thuairisc leictreonach histeapaiteolaíochta a fhaightear.  
Ní féidir ach le cláraitheoir sonraí ailse (CSA) cinntí a dhéanamh ar shiadaí nua, stáitsiú paiteolaíochta, méid siada, 
grád, marcóirí siada, bainistíochtaí máinliachta, cóid níos cruinne topagrafaíochta agus moirfeolaíochta tar éis dó 
athbhreithniú a dhéanamh ar na tuairiscí.   

Tionscadal MedLIS 

Bhí roinnt cruinnithe agus glaonna gutháin againn le Grúpa Thionscadal MedLIS maidir leis an asbhaint 
leictreonach bheartaithe don Chlárlann.  Níl tástáil déanta ar aon rud go fóill.  Tá dáta tosaithe an tionscadail 
curtha siar go dtí ráithe 2, 2018. 

Sonraí radaiteiripe 

Faigheann an Chlárlann asbhaintí leictreonacha ó 8 gcinn de na 13 aonad radaiteiripe a chuireann cóireálacha 
radaiteiripe orthu siúd a bhfuil cónaí orthu i bPoblacht na hÉireann.  Tá teagmháil déanta againn le hIonad 
Oinceolaíochta Réigiún an Mheán-Iarthair i Luimneach agus le hIonad Allt Mhic Dhuibhleacháin i nDoire.  
Fiosróimid an cheist seo tuilleadh in 2018. 

Táscairí feidhmíochta UKIACR 

Rinneadh cinneadh gan páirt a ghlacadh i dTáscairí Feidhmíochta UKIACR don bhliain 2018.  Is mar sin a bhí an 
scéal de bharr go raibh córas nua á thabhairt isteach, obair ullmhaithe ar bun i dtaca leis an GDPR agus nach raibh 
go leor acmhainní ar fáil. 
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An córas nua 

Is ag deireadh mhí Lúnasa agus ag tús mhí Mheán Fómhair a rolladh amach an chuid den chóras nua a bhaineann 
le clárú leictreonach.  D’éirigh go geal leis sin agus níor tháinig ach fadhb bheag nó dhó chun solais.  Is ar bhonn 
rialta a ritear na próisis dídhúblála othar, cumasctha siadaí agus meaitseála paiteolaíochtaí anois. Ní féidir tús a 
chur le meaitseáil deimhnithe báis go dtí go mbeidh meabhrán tuisceana ann leis an bPríomh-Oifig Staidrimh. 
Déantar fabhtanna leis na sonraí a dhífhabhtú ar bhonn rialta. 
Is gearr go mbeidh an triail ar an bpróiseáil paiteolaíochta críochnaithe.  Cuirfear tús le hoiliúint a chur ar na 
cláraitheoirí sonraí ailse (CSA) sa ghné seo den chóras go déanach i mí Eanáir 2018 agus beidh sé i bhfeidhm go 
hiomlán faoi dheireadh ráithe 1, 2018. 
Le linn 2018 cuirfear tús le hobair ar fhoinsí eile sonraí leictreonacha a fhí isteach sa chóras nua chomh maith.  I 
láthair na huaire déantar HIPE, sonraí radaiteiripe, sonraí ospíse, DEPS agus geochódú a phróiseáil taobh amuigh 
den chóras.  Dúshlán nach beag a bheidh in aon cheann de na foinsí sin a chomhtháthú leis an gcóras agus 
caithfear acmhainní imleora a bheith ar fáil le hé a dhéanamh chomh maith. 

Seiceálacha cáilíochta Líonra Eorpach na gClárlann Ailse 

Rinneadh na seiceálacha seo ar na sonraí le linn an tsamhraidh sular gineadh an tacar sonraí le haghaidh na 
tuarascála bliantúla.  Cuireadh seiceálacha cliniciúla ar aghaidh chuig an mBainisteoir Clárúcháin lena ndéanamh 
agus rinneadh an Grúpa Bainistíochta Sonraí na seiceálacha dáta agus roinnt de na seiceálacha cóid.  Is iondúil go 
ndéantar seiceálacha den sórt seo ar thaifid a bhfuil meascán neamhbhailí nó neamhghnách topagrafaíochta, 
moirfeolaíochta nó aoise i gceist leo. 

CervicalCheck 

In 2017 fuair an Chlárlann eolas ar gach cás ailse ionraí agus CIN III a braitheadh mar thoradh ar scagthástáil in 
2016.  Fuaireamar cheana na sonraí céanna i ndáil leis na blianta 2012 go 2015.  Chuir CervicalCheck na sonraí sin 
ar fáil do na blianta 2009 go 2011 freisin.  Fágann sé sin go bhfuil eolas ag an gClárlann ar gach cás ailse ionraí agus 
CIN III a braitheadh ó cuireadh tús leis an scagthástáil go dtí deireadh 2016. 
Bhaineamar úsáid as na sonraí sin le hathrú a dhéanamh ar an gcaoi a gcuirimid cásanna ailse a braitheadh mar 
thoradh ar scagthástáil i láthair ionas go gcuirfí i láthair de réir na scagthástála iad. 
Tá na sonraí a fuarthas ó CervicalCheck maidir le 2016 á meas faoi láthair lena fháil amach an féidir iad a chlárú go 
leictreonach trí ghné próiseála paiteolaíochta an chórais nua.  

BreastCheck 

Níos luaithe i mbliana comhaontaíodh tacar sonraí ailse eatraimh le BreastCheck maidir leis an scagthástáil a 
tharla idir 2008 agus 2010.  Tá tacar sonraí maidir leis na blianta 2011 agus 2012 á chur i dtoll a chéile againn faoi 
láthair.  Seolfar chuig BreastCheck go luath in 2018 é sin, tráth a gcomhaontófar an tacar sonraí deireanach le 
haghaidh na mblianta sin. 
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Poist mar Chláraitheoirí Sonraí Ailse 

D’éirigh Cláraitheoir Sonraí Ailse, a raibh taithí breis is 20 bliain aige, as a phost in Ospidéal Ollscoile Chorcaí in 
2017.  Tá cláraitheoir nua sa phost ó bhí mhí Mheán Fómhair ann agus tá oiliúint á cur air go leanúnach. 
Bhog cláraitheoir eile a raibh taithí breis is 20 bliain aige ó phost lánaimseartha go post páirtaimseartha in 
Ospidéal Ollscoile Naomh Uinseann. 
An cláraitheoir páirtaimseartha a bhí ag obair in Ospidéal Príobháideach Naomh Uinseann, bhog sé chuig Ospidéal 
Mater Misericordiae le lámh chúnta a thabhairt don chláraitheoir lánaimseartha ann an riaráiste oibre a ghlanadh. 

Geochódú 

Rinneadh 30,857 seoladh a gheochódú in 2017 agus rinneadh athbhreithniú ar 2,761 ceann acu lena chinntiú go 
raibh siad i gceart. 
Cuireadh léarscáileanna le chéile do na nithe seo a leanas: 

• nuashonraíodh an láithreán gréasáin i mí Aibreáin le 25 tacar léarscáileanna a bhaineann le 3 thréimhse ar 
leith. 

• cuireadh 12 léarscáil i dtoll a chéile maidir le ceisteanna éagsúla faoi bhraislí ailse i gceantair i gCúige 
Laighean agus i gCúige Chonnacht. 

• bileoga eolais faoin ailse 
• conair ghairme an chláraitheora sonraí ailse 

 

forbairtí ó thaobh na Teicneolaíochta Faisnéise de 

An Lárchóras Clárúcháin 

Cuireadh córas nua in ionad an Chórais Cláraithe Ailse i mí an Mheithimh 2017.  
Le linn ráithe 1 cuireadh an tástáil deiridh úsáideora i gcrích don chuid láimhe den chóras agus ag an am céanna 
rinneadh an chuid leictreonach a thástáil agus a fhorbairt chomh maith. I ráithe 2 cuireadh an tástáil deiridh 
úsáideora i gcrích don chuid leictreonach agus cuireadh oiliúint ar úsáideoirí ar an taobh láimhe. Baineadh leas as 
modh ‘oiliúint don oiliúnóir’ le hoiliúint a chur ar na húsáideoirí agus bhí formhór na hoiliúna ar siúl inár n-oifig i 
gCorcaigh. 
Múchadh an seanchóras i lár mí an Mheithimh agus tosaíodh an córas nua an tseachtain ina dhiaidh sin. Thóg sé 2 
seachtain ansin le hé a chur faoi lánseol. Chuir an fhoireann tionscadail tacaíocht duine le duine ar fáil do gach 
duine a bhí ag úsáid an chórais den chéad uair; bhain formhór na n-úsáideoirí leas as an tacaíocht sin. 
Tháinig an córas le barántas 6 mhí ar an taobh láimhe, a síneadh go dtí mí na Nollag 2017, agus le barántas 6 mhí 
ar an taobh leictreonach, a síneadh go dtí mí Feabhra 2018.  
Is í an fhoireann inmheánach TF a chuireann tacaíocht 1ú agus 2ú líne ar fáil don chóras, agus cuireann Aspira an 
tacaíocht 3ú líne ar fáil. Chuir an fhoireann inmheánach TF roinnt athruithe beaga i bhfeidhm i ráithe 4.  

Nascacht Cláraitheoirí Sonraí Ailse 

Rinneadh an-dul chun cinn le nascacht i measc cláraitheoirí sonraí ailse in 2017. Fuair gach cláraitheoir ball te 
móibíleach ó Vodafone in ionad an chinn a bhí acu ó Three. Cuireann Vodafone seirbhís níos fearr ar fáil ar féidir 
brath uirthi. 
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Ag an am céanna, rinneadh an-dul chun cinn go deo le úsáid líonra FSS in ospidéil de chuid FSS. Amhail ag 
deireadh 2017 bhí Ospidéal Ollscoile Chorcaí, Ospidéal Phort Láirge, Ospidéal Loch Garman, Ospidéal an Chabháin, 
Ospidéal na hUaimhe críochnaithe agus bhí Ospidéal Lúcáis agus Ospidéal Thulach Mhór idir lámha.  
Thosaíomar ag lorg rochtain chianda ar ospidéil. Tá rochtain theicniúil againn ar Ospidéal Ollscoile Chorcaí agus tá 
obair á déanamh le rochtain ar chórais ar leith a thabhairt dúinn. Táimid in ann rochtain go cianda ar Ospidéal Bon 
Secours, Baile Átha Cliath agus ar Ospidéal Príobháideach Naomh Uinseann chomh maith.   

Dul i nGleic leis an Aon Phointe Spleáchais 

In 2016 rinneamar conradh le 3ú páirtí le tacaíocht innealtóireachta a chur ar fáil in ionad an aon riarthóra córais 
atá againn. Baineadh úsáid as an gconradh sin le linn 2017 nuair a chuaigh an riarthóir córais ar saoire agus a chuir 
Adapt-IT duine ar an láthair ar feadh na tréimhse. D’éirigh go hiontach maith leis an socrú sin.  

Athnuachan Iomlán ar Threalamh na gCláraitheoirí Sonraí Ailse 

I ráithe 2, 2017 rinneamar ríomhairí glúine na gcláraitheoirí sonraí ailse go léir a uasghrádú. Bhí an t-uasghrádú sin 
beagáinín ní ba sciobtha ná ár ngnáthpholasaí uasghrádaithe, ach rinneadh i gcomhthráth le rolladh amach an 
chórais nua é. Chinntigh sé go raibh na cláraitheoirí uile ag obair ar an ardán céanna, agus gurbh ionann an t-
ardán sin agus an t-ardán a úsáideadh san oiliúint úsáideora. 

Bearta Iniúchtha 

Tá dulta i ngleic le gach beart iniúchta i réimse na teicneolaíochta faisnéise. 
 

Taighde agus Scaipeadh  

Aschur in 2017 

Ar cheann de na croí-aidhmeanna atá ag an gClárlann Náisiúnta Ailse ná úsáid ár sonraí a chur chun cinn agus a 
éascú i ndáil le taighde agus seirbhísí a phleanáil agus a bhainistiú in Éirinn. Toisc nach raibh mórán taighde á 
dhéanamh ar feadh tréimhse, rinne an Chlárlann cinneadh an Dr. Conán Donnelly a earcú le bheith ina 
Bhainisteoir Taighde don eagraíocht. Is i mí Mheán Fómhair 2017 a thosaigh sé sa phost sin. As seo go ceann 12 
mhí rachaidh sé i gcomhar leis an Stiúrthóir le straitéis taighde a fhorbairt don Chlárlann, chomh maith le 
maoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt na hoibre don dá chlárlann chliniciúla mhaoinithe atá ina gcuid den 
Chlárlann Náisiúnta Ailse. 
 

Clárlanna cliniciúla 

Taighde ar Thorthaí na hAilse Próstataigh in Éirinn (IPCOR) 
Tá i gceist le Staidéar IPCOR othair a bhfuil ailse phróstataigh acu a chlárú go cliniciúil mionsonraithe agus 
suirbhéanna a chur orthu. Tá ceathrar oifigeach taighde agus aon riarthóir sonraí amháin fostaithe ar an staidéar. 
Tá beagnach 4,000 othar cláraithe ar an staidéar go dtí seo agus eisíodh na suirbhéanna do bhreis is 2,000 duine 
acu. Toisc nach raibh na rátaí freagartha thar mholadh beirte, cuireadh an suirbhé ar fionraí i mí Mheán Fómhair 
le deis a thabhairt d’fhoireann an staidéir athbhreithniú a dhéanamh ar an modheolaíocht. Tá athbhreithniú 
déanta ag an gClárlann ar cháilíocht agus iomláine na sonraí agus, dá bhrí sin, tá athbhreithniú le déanamh anois 



 
 

18 
 

ar an bhfoclóir sonraí d’fhonn an chomhsheasmhacht a fheabhsú ó thaobh iontráil sonraí de. Cuirfear tús le 
próiseas cuíchóirithe bunachair sonraí in 2018 le líon na míreanna sonraí a ghabhtar a laghdú freisin. Tá prótacal 
staidéir iarrtha ag an gClárlann ar Bhainisteoir Thionscadail IPCOR d’fhonn soiléiriú a fháil ar roinnt gnéithe nós 
imeachta den tionscadal. Cuirfear é sin i gcrích go luath in 2018, tráth a dtosóidh an Chlárlann ag cur suirbhéanna 
ar othair arís. Rinne an Chlárlann athbhreithniú ar na nósanna imeachta comhroinnte sonraí le haghaidh Staidéar 
IPCOR agus tá sainaithint déanta aici anois ar phróiseas a d'éascódh an chomhroinnt sonraí i gcomhair obair áitiúil 
agus idirnáisiúnta araon. Na nósanna imeachta comhroinnte sonraí agus an prótacal iomlán atá le cur i bhfeidhm 
in 2018, cuirfidh siad bonn láidir faoin tionscadal a chinnteoidh go mbeidh ag éirí go maith leis as seo go ceann i 
bhfad. 
 
Líonra Ailse Fola na hÉireann 
Níl Staidéar Líonra Ailse Fola na hÉireann (BCNI) ach ina thús. A bhuíochas le maoiniú ó Chumann Ailse na 
hÉireann agus ó Fhondúireacht Eolaíochta Éireann, tá forbróir bunachair sonraí agus Cláraitheoir Sonraí Cliniciúla 
ag obair i gcomhar le haemaiteolaí, an tOll. Mary Cahill in Ospidéal na hOllscoile, Corcaigh, le bunachair sonraí 
faoin ailse fola a fhorbairt. Faoi mhí na Nollag 2018 bhí bunachar sonraí forbartha maidir leis an leoicéime 
mhialóideach ghéar (AML) agus bhí obair ar bun cheana féin ar bhunachar sonraí maidir leis an mialóma iolrach 
(MM). Tá prótacail bailithe sonraí, foclóirí sonraí agus próisis iniúchta agus dearbhaithe cáilíochta bunaithe chomh 
maith. Cuirfear tús go luath in 2018 leis an obair ar bhunachar sonraí maidir leis an Leoicéime limfeablastach 
Ainsealach, rud a bheidh críochnaithe faoi dheireadh mhí an Mheithimh. Rinneadh obair freisin le sainaithint a 
dhéanamh ar acmhainní tionsclaíochta a bhféadfaí leas a bhaint astu leis an gclárú cliniciúil a leathnú amach ar 
fud na hÉireann agus staidéar ar thorthaí othar-thuairiscithe a fhorbairt. Ina theannta sin, tá prótacal iomlán 
staidéir bunaithe i dtaca leis an gclárlann chliniciúil agus PROMS.  
Is ar infreastruchtúr a fhorbairt a bheidh an obair ar na clárlanna cliniciúla dírithe go príomha d’fhonn a chinntiú 
go mbeidh na clárlanna agus na PROMS a bhainfidh leo ina n-acmhainn inbhuanaithe san fhadtréimhse. 

Deontais a bronnadh 

• Maoiniú ó Chumann Ailse na hÉireann: “Líon agus stáitsiú na gcásanna ailse a ndéantar diagnóis orthu 
mar iontrálacha éigeandála” €9,355. 

• Deontais ón BTS do Thionscadail Thaighdeoir-Threoraithe – CERVIVA-Vax: Monatóireacht a dhéanamh ar 
thionchar vacsaíniú an HPV ar rátaí leitheadúlachta an HPV, mínormáltachtaí cíteolaíochta agus torthaí 
colpascópachta/histeolaíochta i measc cailíní ar iarradh orthu dul faoi scagthástáil ceirbheacs in Éirinn (An 
Chlárlann Náisiúnta Ailse i gcomhar le CERVIVA/Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath). 

• Comhthionscadal idir an BTS agus an APA atá ag breathnú ar na fachtóirí a théann i bhfeidhm ar líon na 
mban óg agus breacaosta a dhéanann an cinneadh dul faoi scagthástáil ceirbheacs (an Chlárlann Náisiúnta 
Ailse i gcomhar le CERVIVA agus CervicalCheck). 

Dámhachtainí eile 

• Dada 

 

 

https://www.google.ie/aclk?sa=L&ai=DChcSEwidm9Hbn5vYAhXosO0KHWMOBgYYABAHGgJkZw&sig=AOD64_12hiQNdfML8KjNn1txU1_ADxltsA&adurl=&q=
https://www.google.ie/aclk?sa=L&ai=DChcSEwidm9Hbn5vYAhXosO0KHWMOBgYYABAHGgJkZw&sig=AOD64_12hiQNdfML8KjNn1txU1_ADxltsA&adurl=&q=
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Achoimre ar ghníomhaíochtaí scaipthe, 2017 

1. Cuireadh sonraí ar fáil do CI5, EUROCIM, EUROCARE, agus do thionscadail chosúla eile in am is i dtráth de réir 
mar a iarradh iad. 
• Sonraí maidir leis an ráta báis de bharr ailse: cuireadh tacar sonraí nuashonraithe faoi bhráid an 

tionscadail de chuid ENCR/JRC dar teideal “An Mhinicíocht agus an Ráta Báis san Eoraip” i mí na Nollag 
2017. 

• SurvMark2 (Comhpháirtíocht Idirnáisiúnta um an Ailse a Thagarmharcáil): tacar sonraí maidir le 8 
mórchineál ailse curtha isteach i mí na Bealtaine 2017. 

2. Líon na bpáipéar a foilsíodh a raibh ball foirne de chuid na Clárlainne Náisiúnta Ailse ina chéadúdar/dhara-
údar/údar sinsearach orthu: 11 (2 cheann acu a foilsíodh go leictreonach in 2016).  

3. Líon na bpáipéar a cuireadh isteach in 2017 agus a bhí á measúnú amhail ar an 31/12/2017 a raibh ball foirne 
de chuid na Clárlainne Náisiúnta Ailse ina chéadúdar/dhara-údar/údar sinsearach orthu: 2+.  

4. Líon iomlán na bpáipéar a foilsíodh den chéad uair in 2017 a raibh ball foirne de chuid na Clárlainne ina údar 
ainmnithe orthu: 26 (3 cinn acu a foilsíodh go leictreonach in 2016).  

5. Líon na láithreoireachtaí ó bhéal agus na láithreoireachtaí póstaeir a tugadh ag comhdhálacha náisiúnta agus 
idirnáisiúnta. 9 [lena n-áirítear 8 láithreoireacht a bhfuarthas cuireadh ina leith] 

6. Líon na n-iarratas a rinneadh ar dheontais/mhaoiniú le linn 2017: 4. 
7. Ceisteanna:  

Rinneadh plé le breis is 300 ceist in 2017. 
8. Tuarascálacha 

• Líon na dtuarascálacha a foilsíodh in 2017: 1 (tuarascáil bhliantúil staitistiúil). 
• Líon na dtuairiscí a foilsíodh in 2017: 4 (tuairiscí treochta). 

9. Preaseisiúint agus/nó mír nuachta ar an láithreán gréasáin:  
• Líon iomlán na míreanna nuachta in 2017: 00. Cuireadh amach aon tvuít amháin ar a laghad i dtaca le 

gach mír nuachta. 
• Líon na bpreaseisiúintí in 2017: 0 (lena n-áirítear 0 i ndáil le tuarascálacha). 

10. Láithreán gréasáin na Clárlainne:  
• Nuashonraíodh na léarscáileanna ar líne maidir le minicíocht cásanna ailse le sonraí ón mbliain 2014. 
• Tar éis na bileoga eolais maidir le 23 cineál nó grúpa ailse a nuashonrú agus a athdhearadh, cuireadh suas 

ar an láithreán gréasáin i mí na Bealtaine iad. 
• I dtreo dheireadh mhí Iúil cuireadh na sonraí ón mbliain 2014 leis an gcóras iarratais um minicíocht 

cásanna ailse agus leis an áis ar líne um íoslódáil/iarraidh sonraí. 
• Nuashonraíodh na léarscáileanna ailse ar líne le cásanna go dtí 2014. 
• Scoireadh den chumas íoslódála (sonraí othar gan ainm) ar an láithreán gréasáin i mí na Nollag tar éis 

athbhreithniú a dhéanamh ar na rialacha nochta sonraí a bhí le teacht i bhfeidhm (Bealtaine 2018) de 
bhun Rialachán Ginearálta an Aontais Eorpaigh maidir le Cosaint Sonraí (GDPR). 

Tuarascálacha agus tuairiscí a foilsíodh in 2017 

Tuarascálacha a foilsíodh in 2017 

1. An Ailse in Éirinn 1994-2015 agus Meastacháin do 2015-2017: Tuarascáil Bhliantúil na Clárlainne Náisiúnta 
Ailse. An Chlárlann Náisiúnta Ailse, Corcaigh, 2017 (McDevitt J, Walsh PM) 

 

http://www.ncri.ie/publications/statistical-reports/cancer-ireland-1994-2011-annual-report-national-cancer-registry
http://www.ncri.ie/publications/statistical-reports/cancer-ireland-1994-2011-annual-report-national-cancer-registry


 
 

20 
 

Tuairiscí ar threochtaí ailse a foilsíodh in 2017 

1. Ailse in Aois an Pháiste (O’Leary E, Deady S, Walsh PM).  
2. Ailsí a bhaineann leis an bPapalómaivíreas Daonna (Walsh PM, O’Connor M). 
3. Ailse chraicinn (Deady S, Callanan A). 
4. Ailse cheirbheacs (O’Brien K, Deady S). 
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PLEANÁIL STRAITÉISEACH 2013-2017 

Cúlra 

De bharr gur ceapadh bord nua chun na Clárlainne Náisiúnta Ailse sa bhliain 2014, agus de bharr go rabhthas ag 
súil go rachadh an Stiúrthóir reatha ar scor ag an am céanna, ghlac an Bord cinneadh lena phlean straitéiseach 
reatha a athnuachan agus a leathnú leis na seirbhísí sláinte agus an timpeallacht taighde in Éirinn, a bhíonn ag 
athrú i gcónaí, a chur san áireamh. Mar chuid den phróiseas sin d’eagraigh an Bord comhairliúchán, lena n-áirítear 
suirbhé ar thuairimí eochairchomhlachtaí agus eochairdhaoine aonair maidir le ról na Clárlainne i láthair na huaire 
agus amach anseo.  

Seo a leanas roinnt de na príomhghnéithe a tháinig chun solais de dhroim an chomhairliúcháin sin: 

• Ba chóir do chliniceoirí ról ní ba mhó a bheith acu i dtaobh comhairle a chur ar an gClárlann, cuir i gcás, trí 
Choiste Comhairleach a chur ar bun. 

• Ba chóir don Chlárlann ní ba mhó teagmhála a bheith aici le cliniceoirí agus leis an bpobal.  
• Ba chóir don Chlárlann fanacht neamhspleách oiread agus is féidir. 
• Ba chóir na sonraí a bhailiú agus a chur ar fáil ar bhealach ní ba thráthúla. 
• Ba chóir go mbeadh clárú cásanna ailse éigeantach. 
• Ba chóir cur leis an ngnáth-thacar sonraí le go mbeadh stair theaghlaigh agus fachtóirí riosca san áireamh 

ann, mar shampla. 
• Ba chóir don Chlárlann iarracht a dhéanamh faisnéis leantach a chur ar fáil ar othair. 
• Ba chóir an fhaisnéis a chur ar fáil chomh forleathan agus ab fhéidir. 
• Ba chóir taighde a úsáideann idir shonraí clárúcháin agus shonraí breise a spreagadh. 

 
Ghlac an Bord leis an ráiteas straitéise 3 bliana seo a leanas i mí na Nollag 2013. Cuireadh síneadh ama leis le 2017 
agus 2018 a chur san áireamh freisin. Déanfar straitéis nua a fhorbairt don Chlárlann in 2018. 

Ráiteas straitéise 2013-2017 

Aidhmeanna 

1. Sonraí cruinne, tráthúla, cuimsitheacha a bhailiú tríd an gclárúchán ailse agus trí ghníomhaíochtaí taighde 
gaolmhara eile. 

2. Sonraí agus torthaí anailíse a scaipeadh ar bhealach ábhartha, cuimsitheach. 

Dúshláin 

Rinne an Bord sainaithint ar roinnt eochairdhúshláin straitéiseacha i dtaobh na Clárlainne. 

1. Sainaithint a dhéanamh ar an suíomh barrmhaith don Chlárlann tráth a raibh na seirbhísí poiblí agus 
sláinte á n-atheagrú agus á n-athchóiriú. 

2. Cáilíocht an aischuir sonraí agus taighde ón gClárlann a choinneáil agus a fheabhsú tráth a raibh na 
seirbhísí sláinte ag athrú agus sriantaí airgeadais á gcur orthu. 
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3. An Chlárlann a dhéanamh níos ábhartha don phleanáil seirbhísí agus don chleachtas cliniciúil chun leas na 
n-othar ailse. 
 

Cuspóirí Straitéiseacha 

Ghlac an Bord le roinnt cuspóirí straitéiseacha a d’eascair as na dúshláin sin. 

1. Suíomh barrmhaith don Chlárlann  
a. Ba chóir d’aon socruithe a bheith inbhuanaithe agus ní mór dóibh ligean don Chlárlann fanacht 

neamhspleách agus sonraí á dtuairisciú aici. 
b. I gcomhairle leis an Aire Sláinte, oifigigh dá chuid, lucht bainistíochta FSS, agus páirtithe eile, 

cumraíocht agus socrú rialachais fadtréimhseach a chomhaontú don Chlárlann. D’fhéadfadh sé go 
mbeadh i gceist leis sin leanúint ar aghaidh mar ghníomhaireacht neamhspleách de chuid na 
Roinne Sláinte, comhtháthú leis an Roinn Sláinte, comhtháthú le gníomhaireacht éirim sláinte nó 
sláinte poiblí, nó cumasc leis an gClár Náisiúnta Rialaithe Ailse nó le comhpháirtíocht acadúil. 

c. Breathnú ar na féidearthachtaí maidir le naisc níos dlúithe a chothú le comhlachtaí acadúla 
laistigh d’Éirinn d’fhonn comhoibriú leo ar bhealach níos dlúithe i réimsí amhail taighde, anailísiú 
sonraí, agus modheolaíocht, chomh maith le deiseanna gairme thaighdeoirí na Clárlainne a 
fheabhsú. 

2. Cáilíocht an aischuir sonraí agus taighde ón gClárlann a choinneáil agus a fheabhsú  
a. Comhpháirtíochtaí agus acmhainn a fhorbairt i gcomhair taighde ar an éirim sláinte agus ar 

sheirbhísí ailse. 
b. Caidreamh níos gníomhaí a chothú le clárlanna agus le comhlachtaí eile sa chuid eile den Eoraip 

agus níos faide i gcéin. 
c. Rannpháirtíocht agus comhoibriú a spreagadh go forleathan sa taighde. 
d. An Chlárlann a choinneáil ar thús cadhnaíochta ó thaobh fhorbairt an chlárúcháin agus an taighde 

de ar bhonn idirnáisiúnta. 
e. Breathnú ar na féidearthachtaí maidir le dlúthchaidreamh a fhorbairt le páirtithe san earnáil 

acadúil, ach gan caidreamh speisialta a chothú le haon institiúid acadúil amháin. 
3. An Chlárlann a dhéanamh níos ábhartha don phleanáil seirbhísí agus don chleachtas cliniciúil 

a. Próisis teagmhála rialta, éifeachtaí le cliniceoirí agus le grúpaí ospidéal a chur ar bun lena fháil 
amach cén chaoi a bhféadfadh an Chlárlann cúnamh a thabhairt dóibh, agus cén chaoi a 
bhféadfaidís cúnamh a thabhairt don Chlárlann. 

b. Aschuir rialta a chur ar fáil. 
c. Breathnú ar mhodhanna le sonraí a bhailiú ar bhealach níos tráthúla. 
d. Breathnú ar na féidearthachtaí maidir le tacar sonraí na Clárlainne a leathnú, go háirithe i gcás na 

sonraí leantacha. 
e. Infheictheacht na Clárlainne agus na sonraí clárúcháin a mhéadú don phobal agus do chliniceoirí, 

agus i dtacú le seirbhísí a phleanáil, agus le monatóireacht agus measúnacht a dhéanamh orthu.  
f. Obair a dhéanamh i dtreo na sonraí a chur ar fáil agus a chomhroinnt ar fud fad na seirbhísí ailse 

agus dúbailt sonraí a sheachaint agus na sonraí á mbailiú agus á dtuairisciú. 
g. Feasacht an phobail ar an gClárlann agus a saothar a fheabhsú.  
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Bearta Straitéiseacha 

1. Suíomh barrmhaith don Chlárlann  
a. Todhchaí na Clárlainne a phlé le heochairdhaoine aonair. 
b. Stiúrthóir nua a cheapadh don Chlárlann a bhfuil na scileanna agus an saineolas aige/aici chun a 

bheith i gceannas ar an gClárlann, í a fhorbairt i rith na hidirthréimhse seo, agus na deiseanna a 
d’eascródh as aon athchumrú a uasmhéadú. 

c. Tús a chur le plé le comhlachtaí acadúla in Éirinn ar na féidearthachtaí maidir le comhoibriú ar 
leibhéil éagsúla, lena n-áirítear poist chomhroinnte, áiseanna comhroinnte, agus comharchláir 
thaighde. 

2. Cáilíocht an aischuir sonraí agus taighde ón gClárlann a choinneáil agus a fheabhsú  
a. Coiste um fhaisnéis ailse a chur ar bun i ngach grúpa ospidéal le breathnú ar rochtain ar shonraí 

agus ar acmhainní a úsáid go háitiúil ar bhealach níos éifeachtaí. 
b. Tacú leis an mBille um Fhaisnéis Sláinte agus le clárúchán na hailse a dhéanamh éigeantach 
c. Obair a dhéanamh as lámha a chéile le  

• Foirne TF in ospidéil agus i FSS le hinfhaighteacht agus cáilíocht sonraí leictreonacha ó 
chórais histeapaiteolaíochta, oinceolaíochta, radaiteiripe, agus ó chórais eile den sórt sin 
a mhéadú. 

• Tá an Institiúid Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta le rochtain ar shonraí HIPE a 
fheabhsú; 

• árachóirí sláinte príobháideacha le sonraí maidir le héilimh a chur ar fáil. 
d. Láithreán gréasáin na Clárlainne a fheabhsú le rochtain ar shonraí a fheabhsú. 
e. Cur le líon na bpáipéar a bhfuil piarmheasúnú déanta orthu. 
f. Baill foirne na Clárlainne a spreagadh chun freastal ar chomhdhálacha cliniciúla le tionscadail 

taighde agus anailíse a chur i láthair. 
g. Obair a dhéanamh le hinstitiúidí acadúla agus taighde le comharthaighde a fhorbairt in Éirinn agus 

níos faide i gcéin. 
3. An Chlárlann a dhéanamh níos ábhartha don phleanáil seirbhísí agus don chleachtas cliniciúil 

a. Grúpa Comhairleach Cliniciúil a chur ar bun, i gcomhar leis an gClár Náisiúnta Rialaithe Ailse, le 
breathnú ar réimsí a bhfuil suim ag an dá ghrúpa iontu in éineacht le pobal cliniciúil na hailse, lena 
n-áirítear tuilleadh comhoibrithe i réimsí amhail bailiú sonraí, míreanna breise sonraí, agus 
tuairisciú níos dírithe. 

b. Dul i ndáil chomhairle leis an Roinn Sláinte, an Clár Náisiúnta Rialaithe Ailse, FSS, agus comhlachtaí 
ábhartha eile maidir le cineál agus inneachar na n-aschur is mian leo a fháil ón gClárlann.  

c. Acmhainn na Clárlainne a fhorbairt i ndáil leis an eacnamaíocht sláinte agus an mheasúnacht 
seirbhíse. 

d. Acmhainn a fhorbairt i ndáil le nascáil agus anailísiú na bainistíochta sonraí, i réimsí a bhfuil baint 
acu le seirbhísí ailse a phleanáil, agus le monatóireacht agus measúnacht a dhéanamh orthu.  
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TÁSCAIRÍ FEIDHMÍOCHTA 

Chomhaontaigh an Bord táscairí feidhmíochta in 2010 d’fhonn measúnacht a dhéanamh ar cén chaoi ar éirigh leis 
an gClárlann na cuspóirí atá leagtha amach sa phlean straitéiseach a bhaint amach. Roghnaíodh spriocanna a bhí 
beagáinín ní b’fhearr ná an fheidhmíocht a bhí ann cheana sa chuid ba mhó de na réimsí. Tá an fheidhmíocht i 
gcoinne na dtáscairí seo léirithe thíos don bhliain is déanaí atá ar fáil. Tá na táscairí nár baineadh amach léirithe i 
gcló dearg. 

Aidhmeanna 

1. Táscairí feidhmíochta a chur ar fáil le feidhmíocht na Clárlainne Náisiúnta Ailse a thomhas i leith an plean 
straitéiseach a chur i ngníomh. 

2. Feidhmíocht na Clárlainne Náisiúnta Ailse a chur i gcomparáid le comhlachtaí cosúla eile. 
 

Clárúchán 

 
Táscairí feidhmíochta 
a. Tráthúlacht  2015 2016 
1. Is cóir 50% de na cásanna ailse ionraí, seachas an ailse chraicinn 
nach meileanóma í, a chlárú laistigh de 3 mhí tar éis dháta an 
tarlaithe. 

 
52.8% 60.4% 

2. Is cóir 90% de na cásanna ailse ionraí, seachas an ailse chraicinn 
nach meileanóma í, a chlárú laistigh de 12 mhí tar éis dháta an 
tarlaithe. 

 
87.9% 90.8% 

3. Is cóir 90% de na cásanna ailse ionraí, seachas an ailse chraicinn 
nach meileanóma í, a dhúnadh laistigh de 24 mí tar éis dháta an 
tarlaithe. 

 
84.9% 88.3% 

 
 

  b. Cruinneas  
  1. Is cóir do chásanna ‘deimhniú báis amháin’ a bheith níos lú ná 1% 

de líon iomlán na gcásanna ailse ionraí, seachas an ailse chraicinn 
nach meileanóma í 

 
0.8% *0.5% 

2. Is cóir 90% de na cásanna ailse ionraí, seachas an ailse chraicinn 
nach meileanóma í, a dheimhniú go micreascópach, má dhúntar an 
cás 

 
93.0% 93.9% 

3. Is cóir do chásanna ailse i suíomhanna drochshainithe a bheith 
níos lú ná 3% de líon iomlán na gcásanna ailse ionraí, seachas an 
ailse chraicinn nach meileanóma í 

 
1.8% 2.0% 

 
*Tabhair faoi deara nach bhfuil deimhnithe báis ag an gClárlann ach don chéad 6 mhí de 2016.  
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Taighde agus Scaipeadh  

1. Sonraí a chur ar fáil do CI5, EUROCIM, EUROCARE, agus do thionscadail chosúla eile in am is i 
dtráth de réir mar a iarrtar iad. 

• Athbhreithniú ar an Straitéis Ailse – tuilleadh sonraí agus anailísí curtha ar fáil don Roinn 
Sláinte maidir le rátaí minicíochta, treochtaí, fortheilgin, rátaí leitheadúlachta, rátaí 
marthanachta, céimniú, radaiteiripe, ailse i measc daoine óga agus míchothromaíochtaí ailse. 

2. Páipéir a bhfuil piarmheasúnú déanta orthu a fhoilsiú in irisleabhair mór le rá  

(a) Líon nach lú ná 12 pháipéar (ball foirne de chuid na Clárlainne le bheith ina chéadúdar/dhara-údar/údar 
sinsearach) a chur isteach lena bhfoilsiú in irisleabhair a ndéantar piarmheasúnú orthu. 

• Líon na bpáipéar a cuireadh isteach in 2016 agus a bhí foilsithe/ag na clódóirí faoin 31/12/2016 a 
raibh ball foirne de chuid na Clárlainne Náisiúnta Ailse ina chéadúdar/dhara-údar/údar 
sinsearach orthu: 15 (as 25 páipéar a raibh ball foirne de chuid na Clárlainne ina údar orthu, 
curtha isteach agus foilsithe/ag na clódóirí den chéad uair in 2016). 

• Líon na bpáipéar a cuireadh isteach in 2016 agus a bhí á measúnú amhail an 31/12/2016 a raibh 
ball foirne de chuid na Clárlainne Náisiúnta Ailse ina chéadúdar/dhara-údar/údar sinsearach 
orthu: 2 (as 6 pháipéar a raibh aon bhall foirne de chuid na Clárlainne ina údar orthu) 
 

(b) Líon nach lú ná 24 láithreoireacht ó bhéal nó láithreoireacht phóstaeir a thabhairt ag comhdhálacha 
náisiúnta agus idirnáisiúnta. 

• Líon na láithreoireachtaí ag comhdhálacha (tar éis cuireadh a fháil, ó bhéal, nó póstaer) a thug 
baill foirne de chuid na Clárlainne in 2015: 25  

3. A Bheith i gceannas ar chur isteach 4 iarratas ar dheontais/mhaoiniú, nó bheith páirteach 
iontu. 

• Líon na n-iarratas a rinneadh ar dheontais/mhaoiniú le linn 2016: 2 (Dámhachtain Samhraidh an 
Bhoird Taighde Sláinte don bhliain 2017, Comhghníomh CE ar Chineálacha Annamha Ailse do 
2016-2019). 

4. Plé a dhéanamh le 80% de cheisteanna laistigh de 2 sheachtain tar éis a bhfála. 

• Rinneadh plé le 382 ceist in 2016; tugadh freagra ar 93% acu laistigh de 2 sheachtain. 

5. Tuairiscí/tuarascálacha a chur i dtoll a chéile ar shonraí na Clárlainne, lena n-áirítear (a) ceithre 
thuairisc ar threochtaí ailse; agus (b) tuarascáil bhliantúil na Clárlainne. 

• Líon na dtuarascálacha a foilsíodh in 2016: 2 (tuairisc staitistiúil bhliantúil agus tuairisc ar 
mhíchothromaíochtaí ailse). 

• Líon na dtuairiscí a foilsíodh in 2015: 3 (tuairiscí treochta). 
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Riarachán 

1. Cuntais bhliantúla agus tuarascáil an Bhoird a chur i dtoll a chéile faoin 30 Meitheamh 

• Pas 

2. An plean seirbhíse a chur faoi bhráid na Roinne Sláinte tráth nach déanaí ná 4 seachtaine tar 
éis na litreach leithdháilte 

• Pas  

3. Caiteachas na Clárlainne le bheith laistigh den bhuiséad bliantúil 

• Pas  

4. Moltaí na dtuairiscí iniúchta inmheánaigh a chur i bhfeidhm laistigh den tréimhse ama a 
comhaontaíodh 

• Pas. Cuireadh na moltaí ar fad i bhfeidhm laistigh de na tréimhsí ama a comhaontaíodh. 
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FORBHREATHNÚ AR ÚSÁID FUINNIMH IN 2017 

Is iad an córas aerchóirithe agus an córas téimh an dá rud is mó a úsáideann fuinneamh sa Chlárlann Náisiúnta 
Ailse. I measc na rudaí eile a úsáideann fuinneamh tá soilsiú, trealamh oifige, agus lónadóireacht. Is é an 
leictreachas a sholáthraíonn cumhacht do na rudaí seo ar fad agus ní úsáidtear an gás ná breoslaí iontaiseacha 
chun aon chríche. Ní féidir an t-ídiú leictreachais a leithroinnt ar na húsáidí éagsúla seo, ós rud é go n-úsáideann 
siad ar fad an soláthar céanna. 
In 2017 d’ídigh an Chlárlann Náisiúnta Ailse 73.8 MWh d’fhuinneamh agus is leictreachas a bhí san fhuinneamh sin 
ar fad. 

Bearta a Rinneadh in 2017 

In 2017 thug an Chlárlann faoi réimse tionscnamh d'fhonn ár bhfeidhmíocht ó thaobh fuinnimh de a fheabhsú. Ina 
measc siúd bhí: 

• Cuireadh tionscadal fíorúlaithe i bhfeidhm i seomra na bhfreastalaithe agus rinneadh sé fhreastalaí a 
dhíchoimisiúnú, rud ar sábháladh roinnt mhaith fuinnimh in 2016 agus 2017 dá bharr; 

• Laghdú ar úsáid na gcóras téimh agus aerchóirithe trí théamh agus fuarú nádúrtha a úsáid go tuisceanach; 
• Gach trealamh TF nach bhfuil riachtanach a mhúchadh nuair nach mbíonn sé á úsáid. 
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An Ráiteas Rialachais agus Tuairisc Chomhaltaí an Bhoird  
Rialachas  
Cuireadh an Bord um an gClárlann Náisiúnta Ailse ar bun faoin Ordú fán mBord um an gClárlann Náisiúnta Ailse 
(Bunú), 1991. Leagtar amach feidhmeanna an Bhoird in Alt 4 den Acht sin. Tá an Bord cuntasach don Aire Sláinte 
agus freagrach as dea-rialachas a chinntiú, rud a dhéanann ach cuspóirí straitéiseacha a leagan síos agus cinntí 
straitéiseacha a dhéanamh ar gach príomh-shaincheist ghnó. Is é an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF) agus an 
fhoireann ardbhainistíochta atá freagrach as an gClárlann Náisiúnta Ailse a bhainistiú, a rialú agus a threorú lá go 
lá. Ní mór don POF agus don fhoireann ardbhainistíochta cloí leis an treo straitéiseach a leagann an Bord síos, agus 
caithfidh siad cinnte a dhéanamh de freisin go bhfuil tuiscint shoiléir ag gach comhalta Boird ar na 
príomhghníomhaíochtaí agus príomhchinntí a bhaineann leis an gcomhlacht, agus ar aon rioscaí suntasach is dócha 
a thiocfaidh chun cinn. Is é an POF an pointe teagmhála dírí idir Bord agus lucht bainistíochta na Clárlainne 
Náisiúnta Ailse. 
 
Freagrachtaí an Bhoird  
Tá saothar agus freagrachtaí an Bhoird leagtha amach i bPolasaí Ionduchtaithe an Bhoird, áit a bhfuil luaite freisin 
na hábhair fhorchoimeádta ar leith nach féidir ach leis an mBord cinneadh a dhéanamh orthu. I measc na rudaí a 
ndéanann an Bord plé leo ag gach cruinniú tá:  
 

• dearbhú leasa,  
• tuairiscí ó choistí, 
• tuairiscí airgeadais/cuntais bhainistíochta,  
• tuairiscí feidhmíochta, agus  
• ábhair fhorchoimeádta.  

 
Éilítear ar an gClárlann Náisiúnta Ailse le hAlt 21 den Ordú fán mBord um an gClárlann Náisiúnta Ailse (Bunú), 
1991, i cibé foirm a cheadóidh an tAire Sláinte le toiliú an Aire Airgeadais, na cuntais go léir a choimeád is cuí 
agus is gnách ar an airgead a gheobhaidh sí agus a chaithfidh sí.  
Agus na ráitis airgeadais sin á n-ullmhú, éilítear ar an mBord um an gClárlann Náisiúnta Ailse:  
 

• polasaithe cuntasaíochta iomchuí a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach,  
• breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta, stuama, 
• na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh ach amháin sa chás go bhfuil sé 

neamhfhóirsteanach talamh shlán a dhéanamh de go leanfar dá fheidhmiú, agus  
• a lua cibé acu ar cloíodh leis na caighdeáin chuntasaíochta is infheidhme, faoi réir aon imeachtaí ábhartha ó 

na caighdeáin sin atá nochta agus mínithe sna ráitis airgeadais.  
 
Tá an Bord freagrach as taifid chuí chuntasaíochta a choimeád, a nochtann a staid airgeadais ag aon am le cruinneas 
réasúnta, agus a chuireann ar a chumas a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais Alt 21 den Ordú fán mBord 
um an gClárlann Náisiúnta Ailse (Bunú), 1991. Is é an Bord atá freagrach as an bhfaisnéis chorparáideach agus 
airgeadais ar láithreán gréasáin na Clárlainne Náisiúnta Ailse a choinneáil agus as sláine na faisnéise sin a chinntiú.  
Tá an Bord freagrach as an bplean agus an buiséad bliantúil a fhaomhadh. Rinneadh feidhmíocht na Clárlainne 
Náisiúnta Ailse a mheas ar an 22 Feabhra 2018 trí thagairt don phlean agus don bhuiséad bliantúil. 
 
Tá an Bord freagrach chomh maith as a chuid sócmhainní a chosaint agus, mar sin, as gach beart réasúnta a 
dhéanamh chun calaois agus neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.  
Tá an Bord den tuairim go dtugtar i ráitis airgeadais na Clárlainne Náisiúnta Ailse léargas fírinneach cóir ar 
fheidhmíocht airgeadais agus ar staid airgeadais na Clárlainne Náisiúnta Ailse amhail an 31 Nollaig 2017.  
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Struchtúr an Bhoird  
Tá Cathaoirleach agus seisear gnáth-chomhaltaí ar an mBord agus is é an tAire Sláinte a cheapann gach duine acu. 
Ceapadh na comhaltaí Boird go ceann tréimhsí éagsúla agus tagann siad le chéile gach 3 mhí. Tá leagtha amach sa 
tábla thíos dáta ceaptha na gcomhaltaí reatha: 
 
Ainm         Dáta a (h)Athcheaptha  
 
An Dr. Jerome Coffey (Cathaoirleach ón) An 31 Bealtaine 2017 
An Dr. Susan O’Reilly (Cathaoirleach)      An 15 Feabhra 2016 
          (d’éirigh as an 14 Feabhra 2017)  
An Dr. Anna Gavin    An 15 Feabhra 2016 
An Dr. Fenton Howell       An 15 Feabhra 2016       
An tUas. John McCormack   An 15 Feabhra 2016 
An tUas. Michael Conroy   An 15 Feabhra 2016 
        (d’éirigh as an 27 Iúil 2017) 
Orla Dolan, Uas.    An 15 Feabhra 2016 
An Dr. Cathy Kelly    An 15 Feabhra 2016 
 
Tá Coiste Iniúchóireachta agus Riosca curtha ar bun ag an mBord, ar a bhfuil beirt chomhaltaí Boird agus 
comhalta neamhspleách amháin. Is é ról an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca (CIR) ná tacú leis an mBord lena 
chuid freagrachtaí i leith saincheisteanna riosca, rialaithe agus rialachais agus an árachais a bhaineann leo. Tá an 
Coiste neamhspleách ar bhainistiú airgeadais na heagraíochta. Thar aon ní eile déanann an Coiste cinnte de go 
ndéantar monatóireacht ar na córais rialaithe inmheánaigh, gníomhaíochtaí iniúchóireachta ina measc, go 
gníomhach neamhspleách. Tugann an Coiste tuairisc don Bhord tar éis gach cruinnithe agus cuireann tuarascáil 
bhliantúil ar a chuid gníomhaíochtaí faoina bhráid freisin gach bliain.  
 
Is iad seo a leanas comhaltaí an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca: An Dr. Fenton Howell (Cathaoirleach), Orla 
Dolan, Uas. agus an tUas. Simon Murtagh (comhalta seachtrach). Tháinig an Coiste le chéile 4 huaire le linn 2017. 
Ceapadh Orla Dolan, Uas. chun an Choiste ag an gcruinniú Boird i mí Dheireadh Fómhair 2017 le teacht i 
gcomharbacht ar chomhalta Boird a bhí ag dul as oifig. 
 
Taifead Tinrimh, Táillí agus Costas  
Tá leagtha amach thíos an taifead tinrimh le haghaidh chruinnithe an Bhoird agus an Choiste in 2017. Ní íoctar 
táillí le comhaltaí an Bhoird agus níor éiligh aon chomhaltaí Boird aon chostais in 2017. 
 
Comhaltaí an Bhoird 
Líon na gcruinnithe  

Bord 
    4 

Coiste 
  4 

An Dr. Jerome Coffey      3  
Orla Dolan, Uas.     4   1 
An Dr. Anna Gavin 
An Dr. Fenton Howell 
An Dr. Cathy Kelly 
An tUas. John McCormack  
 

    3 
    4 
    1 
    4 

 
  4 

   
Príomhathruithe Pearsanra  
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D’éirigh comhalta amháin den Choiste Iniúchóireachta agus Riosca agus den Bhord as le linn na bliana. Níl 
comhalta nua ceaptha ag an Aire chun an Bhoird go fóill. Ceapadh Orla Dolan, Uas. chuig an gCoiste 
Iniúchóireachta agus Riosca le teacht i gcomharbacht ar an té a d’éirigh as.  
 
 
 
Nochtuithe a Éilítear leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016)  
Tá an Bord freagrach as a chinntiú go gcomhlíonann an Chlárlann Náisiúnta Ailse riachtanais an Cód Cleachtais 
chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (‘an Cód’), arna fhoilsiú ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí 
Lúnasa 2016. Éilítear na nochtuithe seo a leanas leis an gCód: 
 
 
Miondealú ar Shochair Ghearrthéarmacha Fostaithe  
Maidir le sochair ghearrthéarmacha fostaithe ar mó ná €60,000 iad, tá sonraí fúthu tugtha i nóta 4 a ghabhann leis 
na ráitis airgeadais. 
 
 
Costais Sainchomhairleoireachta  
Na sonraí faoi chostais sainchomhairleoireachta atá tugtha i nóta 13 a ghabhann leis na ráitis airgeadais, áirítear leo 
costas comhairle seachtraí don lucht bainistíochta ach ní feidhmeanna seachfhoinsithe ‘gnó mar is gnách’. 
 
Costais agus Socruithe Dlí  
Ní raibh aon chaiteachas ar chostais dlí, socruithe ná imeachtaí comhréitigh agus eadrána a bhain le conarthaí le tríú 
páirtithe sa tréimhse tuairiscithe. Níl áirithe leis sin, áfach, an caiteachas a tabhaíodh i ndáil le comhairle 
ghinearálta dlí a fuair an Chlárlann Náisiúnta Ailse, rud atá nochta faoi Chostais sainchomhairleoireachta thuas. 
 
Caiteachas ar Thaisteal agus Cothú  
Déantar an caiteachas ar thaisteal agus cothú a chatagóiriú mar seo a leanas:  
 
 
2017    In Éirinn    Go hIdirnáisiúnta Iomlán 

          €   €       € 
Fostaithe     44,069         1,498  45,567 
Bord   0    0           0 
 
An Ráiteas Comhlíonta  
Ghlac an Bord le Cód Cleachtais 2016 chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (an Cód). Sa dara cuid de 2017 rinne 
iniúchóir inmheánach an Bhoird athbhreithniú ar shocruithe rialachais an Bhoird, a raibh anailís ar bhearnaí i 
gcomhlíonadh an Chóid ina cuid de. Rinneadh roinnt moltaí i ndáil na bearnaí comhlíonta a aithníodh san 
athbhreithniú. Tá an Bord i dteagmháil lena mháthair-Roinn ag féachaint leis na moltaí a chur i bhfeidhm agus, go 
háirithe, ag lorg soiléiriú ón Roinn ar an gcaoi a bhféadfaí an Cód a chur i bhfeidhm go comhréireach tuisceanach 
ar chás áirithe na Clárlainne Náisiúnta Ailse. 
 
Thar ceann an Bhoird 
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An Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017 
 
An Raon Freagrachta  
Aithnímse, thar ceann na Clárlainne Náisiúnta Ailse, go bhfuil de dhualgas orainn a chinntiú go bhfuil córas 
éifeachtach rialaithe inmheánaigh á choimeád agus á fheidhmiú. Cuirtear san áireamh sa fhreagracht sin riachtanais 
an Chóid Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016).  
 
Cuspóir an Chórais Rialaithe Inmheánaigh  
Tá an córas rialaithe inmheánaigh ceaptha le riosca a mhaolú go leibhéal infhulaingthe seachas fáil réidh leis go 
hiomlán. Ní féidir leis an gcóras ach cinnteacht réasúnta, ní docht daingean, a thabhairt dá bhrí sin go gcosnaítear 
sócmhainní, go ndéantar idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart, agus go ndéantar earráidí nó mírialtachtaí 
ábhartha a chosc nó a bhrath in am is i dtráth.  
Bhí an córas rialaithe inmheánaigh, atá ag teacht le treoir ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, i 
bhfeidhm sa Chlárlann Náisiúnta Ailse ar feadh na bliana dar críoch an 31 Nollaig 2017 agus suas go dtí an dáta ar 
faomhadh na ráitis airgeadais .  
 
An Cumas le Déileáil le Riosca  
Tá ag an gClárlann Náisiúnta Ailse Coiste Iniúchóireachta agus Riosca (CIR), ar a mbíonn beirt chomhaltaí Boird 
agus aon chomhalta seachtrach amháin, a mbíonn saineolas aige ar chúrsaí airgeadais agus iniúchóireachta. 
Déanann duine acu cathaoirleacht ar an gCoiste. Tháinig an CIR le chéile 4 huaire le linn 2017.  
Tá feidhmeannas seachfhoinsithe iniúchóireachta inmheánaí ag an gClárlann Náisiúnta Ailse, a bhfuil acmhainní 
leordhóthanacha aige agus a thugann faoi chlár oibre a chomhaontaítear leis an CIR.  
Tá beartas bainistithe riosca forbartha ag an CIR ina leagtar amach a fonn riosca, na próisis bainistithe riosca atá i 
bhfeidhm agus sonraí faoi róil agus freagrachtaí na foirne ó thaobh riosca de. Tugtar an beartas do gach ball foirne 
agus glactar leis go n-oibreoidh siad de réir bheartais bainistithe riosca na Clárlainne Náisiúnta Ailse, go gcuirfidh 
rioscaí agus laigí rialaithe atá ag teacht chun cinn ar a shúile don lucht bainistíochta, agus go nglacfaidh freagracht 
orthu féin as rioscaí agus rialuithe ina réimse oibre féin. 
 
An Creat Riosca agus Rialaithe  
Tá córas bainistithe riosca curtha i bhfeidhm ag an gClárlann Náisiúnta Ailse, ina gcoinnítear cuntas ar 
phríomhrioscaí agus ar na bearta atá á ndéanamh ag an lucht bainistíochta le dul i ngleic leo, agus oiread agus is 
féidir, iad a mhaolú.  
Tá na príomhrioscaí atá ann don Chlárlann Náisiúnta Ailse leagtha amach sa chlár rioscaí, áit a bhfuil sainaithint, 
measúnú agus grádú déanta orthu de réir na tábhachta atá leo. Déanann an CIR athbhreithniú ar an gclár gach trí 
mhí. Baintear feidhm as torthaí na n-athbhreithnithe sin le hacmhainní a phleanáil agus a leithdháileadh d’fhonn a 
chinntiú go ndéantar na rioscaí a mhaolú go leibhéal inghlactha.  
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Luaitear sa chlár rioscaí na rialuithe agus na bearta is gá leis na rioscaí a mhaolú, chomh maith leis na baill foirne 
atá freagrach as na rialuithe áirithe sin a fheidhmiú. Deimhním go bhfuil timpeallacht rialaithe i bhfeidhm, ina 
bhfuil na heilimintí seo a leanas:  
 

• déantar nósanna imeachta a dhoiciméadú i dtaca le gach uile phríomhphróiseas gnó,  
• sanntar freagrachtaí airgeadais don leibhéal bainistíochta a bhfuil an chuntasacht chomhfhreagrach ag baint 

leis,  
• is ann do chóras buiséadaithe cuí, a chuimsíonn buiséad bliantúil a gcoinníonn an fhoireann 

ardbhainistíochta faoi athbhreithniú é, 
• is ann do chórais ar aidhm leo slándáil na gcóras teicneolaíocha faisnéise agus cumarsáide a chinntiú, 
• tá córais i bhfeidhm leis na sócmhainní a chosaint, agus  
• I gcás deontais do ghníomhaireachtaí seachtracha, cinntíonn na nósanna imeachta rialaithe atá againn gur 

féidir smacht a choinneáil ar an bpróiseas ceadaithe deontas agus monatóireacht agus athbhreithniú a 
dhéanamh ar na páirtithe a fhaigheann deontais lena chinntiú go n-úsáidtear an maoiniú chun na críche 
beartaithe.  

 
 
Monatóireacht agus Athbhreithniú a Leanann ar Aghaidh  
Tá nósanna imeachta foirmeálta i bhfeidhm le monatóireacht a dhéanamh ar phróisis rialaithe agus cuirtear 
easnaimh rialaithe in iúl dóibh siúd a bhfuil de fhreagracht orthu bearta ceartaitheacha a dhéanamh, don lucht 
bainistíochta agus don Bhord, nuair is iomchuí, in am is i dtráth. Deimhním go bhfuil na córais mhonatóireachta 
leanúnaí seo a leanas i bhfeidhm:  
 

• tá sainaithint déanta ar na príomhrioscaí agus ar na rialuithe a bhaineann leo, agus tá próisis curtha i 
bhfeidhm le monatóireacht a dhéanamh ar fheidhmiú na bpríomhrialuithe sin agus aon easnaimh a 
thiocfaidh chun solais a thuairisciú,  

• tá socruithe tuairiscithe i bhfeidhm ar gach leibhéal atá freagrach ar bhealach ar bith as bainistiú airgeadais, 
agus  

• déanann an fhoireann ardbhainistíochta athbhreithnithe rialta ar an bhfeidhmíocht thréimhsiúil agus 
bhliantúil agus ar na tuairiscí airgeadais a léiríonn an fheidhmíocht i gcomparáid le buiséid/tuartha.  

 
 
Soláthar  
Deimhním go bhfuil nósanna imeachta i bhfeidhm ag an gClárlann Náisiúnta Ailse lena chinntiú go gcomhlíontar 
na rialacha agus na treoirlínte reatha soláthair agus gur chomhlíon an Chlárlann Náisiúnta Ailse na nósanna 
imeachta sin i rith 2017.  
 
Athbhreithniú ar Éifeachtúlacht  
Deimhním go bhfuil nósanna imeachta ag an gClárlann Náisiúnta Ailse le monatóireacht a dhéanamh ar a éifeachtaí 
a bhíonn a nósanna imeachta bainistithe agus rialaithe riosca. Na hiniúchóirí inmheánacha agus seachtracha, an 
Coiste Iniúchóireachta agus Riosca, a dhéanann maoirseacht ar a gcuid oibre, agus na baill foirne siúd de lucht 
ardbhainistíochta na Clárlainne Náisiúnta Ailse atá freagrach as an gcreat um rialú inmheánach airgeadais, cuireann 
a gcuid oibre bonn eolais faoin monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanann an Chlárlann Náisiúnta Ailse ar 
éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaigh.  
Dearbhaímse leis seo go ndearna an Bord athbhreithniú bliantúil ar éifeachtacht na rialuithe inmheánacha 
airgeadais don bhliain 2017.  
 
Ceisteanna i dtaobh Rialú Inmheánach  
Maidir leis an mbliain 2017, níor aithníodh aon laigí ó thaobh rialú inmheánach de is gá a nochtadh sna ráitis 
airgeadais.  
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Arna shíniú thar ceann an Bhoird um an gClárlann Náisiúnta Ailse 
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Tuairisc an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
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An Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus ar Chúlchistí Ioncaim Coinnithe 
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017 

 
 

2017      2016 
Nótaí         €         € 

 
Ioncam 
An Roinn Sláinte 2 3,146,230 2,734,405 
Ranníocaíochtaí sochair scoir  80,739 77,787 
Ioncam Eile 3 382,830 480,308 
  ______________________ ______________________ 

Iomlán an Ioncaim            3,609,799 3,292,500 
 
Caiteachas 
Costais Foirne 4 2,718,586 2,484,524 
Costais riaracháin 5 809,970 698,517 
Taisteal agus cothú  45,567 55,331 
  _______________________ ______________________ 

Iomlán an Chaiteachais  3,574,123 3,238,372 
 
  _______________________ ______________________ 

(Easnamh)/Barrachas don bhliain roimh na leithreasuithe 35,676 54,128 
 
 
Aistriú (chuig an)/ón gcuntas caipitil      9      (93,791)         21,766 
 
 
(Easnamh)/Barrachas don bhliain tar éis na leithreasuithe     (58,115)         75,894 
 
 
Iarmhéid tugtha ar aghaidh an 1 Eanáir  88,514    12,620  
 

      

Iarmhéid tugtha ar aghaidh an 31 Nollaig         30,399       88,514 
 
Tá gach gnóthachan agus caillteanas a aithníodh sa bhliain san áireamh sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus 
ar Chúlchistí Ioncaim Coinnithe. 
Tá an Ráiteas ar Shreafaí Airgid ar leathanach 10 agus na nótaí ar leathanaigh 11-20 ina gcuid de na ráitis 
airgeadais seo. 
 
Thar ceann an Bhoird: 
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An Ráiteas ar an Staid Airgeadais 
amhail ar an 31 Nollaig 2017 

  
2017    2016 

Nótaí  €  €      €      € 
 

Maoin, Gléasra agus Trealamh 6  271,385  177,594 
 
Sócmhainní Reatha 
Infháltais agus Réamhíocaíochtaí 7 217,089  138,422 
Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim 319,598  375,731 
  ___________________  ___________________ 

  536,687  514,153 
    

 
Dliteanais Reatha 
Asbhaintí na gCoimisinéirí Ioncaim agus Párolla 76,177  66,497 
Nithe Iníoctha Eile  8,120  10,460 
Fabhruithe  130,694  77,760 
Deontais a fuarthas roimh ré 8 291,297  270,922 
  ___________________  ____________________  

  506,288  425,639   ___________________  _______________________   

 
Glansócmhainní Reatha   30,399  88,514 
   __________________  __________________ 

          
 
Iomlán na nGlansócmhainní   301,784  266,108 
 
Lena léirítear: 
 
Cuntas Caipitil 9  271,385  177,594 
Cúlchistí Ioncaim Coinnithe   30,399  88,514 
   __________________  ___________________ 

    

   301,784  266,108 
 
Tá an Ráiteas ar Shreafaí Airgid ar leathanach 10 agus na nótaí ar leathanaigh 11-20 ina gcuid de na ráitis airgeadais seo. 
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An Ráiteas ar Shreafaí Airgid don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017 
 
 

Réiteach an Bharrachais/(Easnaimh) don bhliain leis an nglan-insreabhadh airgid 
 
 

2017                                 2016 
 
 
Glan-Sreafaí airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin 
 
Ioncam Barrachais thar Chaiteachas         (58,115)       75,894 
 
Dímheas agus Lagú Sócmhainní Seasta        219,439     142,171 
 
Aistriú ón/(chuig an) gCuntas Caipitil         93,791    (21,766)  
 
(Méadú)/Laghdú ar Infháltais         (78,667)      81,475 
 
Méadú/(Laghdú) ar Nithe Iníoctha                     80,649   (136,418) 
 
Glan-eis-sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin    257,097         141,356 
   
 
 
Sreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta 
 
Íocaíochtaí chun maoin, gléasra agus trealamh a fháil    (313,230)   (120,405) 
 
Glan-Sreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe    0   0 
 
           -----------  ----------- 
Glanmhéadú/(Glanlaghdú) ar Airgead Tirim agus  
Coibhéisí Airgid Thirim            (56,133)      20,951 

 
Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim amhail  
an 1 Eanáir 2017           375,731     354,780 
 
Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim amhail an 31 Nollaig 2017     319,598     375,731 
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Na Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais 
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017 

 
1. Polasaithe Cuntasaíochta 
Tá leagtha amach anseo thíos an bunús cuntasaíochta agus na polasaithe suntasacha cuntasaíochta arna nglacadh ag 
an mBord um an gClárlann Náisiúnta Ailse. Cuireadh i bhfeidhm go comhsheasmhach iad ó thús deireadh na bliana 
agus na bliana roimhe. 
 

a) Eolas Ginearálta 
Chuir an tAire Sláinte an Bord um an gClárlann Náisiúnta Ailse (an Chlárlann) ar bun in 1991 le I.R. Uimh. 
19/1991 – an tOrdú fán mBord um an gClárlann Náisiúnta Ailse (Bunú), 1991. Cuireadh an Chlárlann ar bun le 
faisnéis a bhailiú faoi gach cás ailse a tharlaíonn in Éirinn agus tá sí ag bailiú a leithéid de shonraí ó 1994 i leith.  

Leagadh síos a fheidhmeanna sa reachtaíocht i 1991 agus rinneadh leasú orthu i 1996 mar seo a leanas: 

• Faisnéis a aithint, a bhailiú, a aicmiú, a thaifeadadh, a stóráil, agus a anailísiú i ndáil le líon agus 
leitheadúlacht na gcásanna ailse agus siadaí gaolmhara eile in Éirinn; 

• Faisnéis a bhailiú, a aicmiú, a thaifeadadh, agus a stóráil i ndáil le gach othar aonair ailse nuadhiagnóisithe 
agus le gach siada nua a tharlaíonn; 

• Úsáid na sonraí a bhailítear ar an gcaoi sin a chur chun cinn agus a éascú i dtionscadail cheadaithe taighde 
agus i leith seirbhísí a phleanáil agus a bhainistiú; 

• Tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ar ghníomhaíochtaí na Clárlainne; 
• Comhairle, faisnéis, agus cúnamh a chur ar fáil don Aire i ndáil le haon ghné dá leithéid de sheirbhís. 

Is Eintiteas chun Leas an Phobail í an Chlárlann Náisiúnta Ailse.  
 

b) An Ráiteas Comhlíonta 
Ullmhaíodh ráitis airgeadais na Clárlainne Náisiúnta Ailse don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017 de réir 
Chaighdeán Tuairiscithe Airgeadais 102 (FRS 102) (i.e. an caighdeán tuairiscithe airgeadais is infheidhme sa 
Ríocht Aontaithe agus in Éirinn), arna mionathrú ag treoracha an Aire Sláinte i ndáil le cúrsaí aoisliúntais. De réir 
threoracha an Aire, ní chuireann an Bord na costais a bhaineann le teidlíochtaí aoisliúntais sna cuntais ach amháin 
tráth a dtagann siad chun a bheith iníoctha. (Féach Polasaí Cuntasaíochta (i)). 
Níl an bunús cuntasaíochta sin ag teacht le Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais 102, lena n-éilítear costais den sórt 
sin a aithint sa bhliain a dtuilltear na teidlíochtaí. 
 

c) Bonn a nUllmhaithe 

Tá na ráitis airgeadais ullmhaithe faoin modh fabhraithe cuntasaíochta, agus de réir choinbhinsiún an chostais 
stairiúil sa leagan amach atá ceadaithe ag an Aire Sláinte le comhthoiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe, de réir Alt 21 de Ordú fán mBord um an gClárlann Náisiúnta Ailse (Bunú), 1991. 
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Cuireadh na polasaithe cuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go comhsheasmhach nuair a bhí plé á dhéanamh le 
míreanna a mheastar atá ábhartha do ráitis airgeadais na Clárlainne Náisiúnta Ailse. 
 
 
 

Na Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais 
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017 

 
d) Ioncam 

Deontais ón Oireachtas  
Cuirtear deontais ioncaim san áireamh ar bhonn na bhfáltas airgid.   Déantar deontais chaipitil a aistriú chuig 
Cuntas Caipitil agus a amúchadh le himeacht na tréimhse céanna le dímheas na sócmhainní seasta lena mbaineann.  
 

e) Deontais Taighde  
Aithnítear deontais taighde sa tréimhse ina dtabhaítear an caiteachas a bhaineann leo agus luaitear sna cuntais faoi 
Ioncam Eile iad. 

 
f) Maoin, Gléasra agus Trealamh 

Sonraítear maoin, gléasra agus trealamh ar a gcostas lúide dímheas carnach, arna choigeartú d’aon fhoráil lagaithe. 
Déantar gach maoin, gléasra agus trealamh, seachas talamh ruílse agus saothair ealaíne, a dhímheas ar bhonn na 
líne dírí ar rátaí a mheastar chun costas na sócmhainní, lúide an luach iarmharach measta, a dhíscríobh thar a saolré 
fhónta ionchais, mar seo a leanas: 

(i) Daingneáin agus Feistis   20% sa bhliain 
(ii) Trealamh Oifige    20% sa bhliain 
(iii) Crua-Earraí Ríomhaireachta   25% sa bhliain 
(iv) Bogearraí Ríomhaireachta   33% sa bhliain 

Léirítear leis an luach iarmharach an méid measta a gheofaí faoi láthair ó dhiúscairt sócmhainne, tar éis costas 
measta na diúscartha a asbhaint, dá mbeadh an tsócmhainn sin ar aois agus sa riocht lena mbeifí ag súil ag deireadh 
a saolré úsáidí. 
 
Má tá fianaise oibiachtúil ann ar laghdú ar luach sócmhainne, aithnítear caillteanas lagaithe sa Ráiteas ar Ioncam 
agus Caiteachas agus ar Chúlchistí Ioncaim Coinnithe sa bhliain. 
 

g) Léasanna Oibriúcháin 
Aithnítear caiteachas cíosa faoi léasanna oibriúcháin sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus ar Chúlchistí 
Ioncaim Coinnithe le himeacht shaolré an léasa.  
 

h) Sochair d’Fhostaithe 
Sochair Ghearrthéarmacha 
Aithnítear sochair ghearrthéarmacha, amhail pá saoire, mar chostas sa bhliain, agus cuirtear na sochair a bhíonn 
fabhraithe ag deireadh na bliana san áireamh san fhigiúr Nithe Iníoctha Eile sa Ráiteas ar an Staid Airgeadais.  
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Na Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais 
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017 

 
 

i) Sochair Scoir 
Ar ordú an Aire, níl aon fhoráil déanta i leith na sochar fabhraithe a bheidh le híoc amach anseo faoi Scéim 
Aoisliúntais na Gníomhaireachtaí Ainmnithe Sláinte ná faoin Scéim do Chéilí agus Leanaí a bhaineann léi. Cuirtear 
ranníocaíochtaí ó fhostaithe ar baill den scéim iad chun sochair sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus ar 
Chúlchistí Ioncaim Coinnithe tráth a bhfála. Cuirtear íocaíochtaí sochair scoir chun dochair sa Ráiteas ar Ioncam 
agus Caiteachas agus ar Chúlchistí Ioncaim Coinnithe tráth a dtagann siad chun a bheith iníoctha. 
 
Le héifeacht ón 1 Eanáir 2013, tá gach iontrálaí nua san earnáil phoiblí ina bhall den Scéim Pinsean Seirbhíse 
Poiblí Aonair, faoina n-íoctar gach asbhaint phinsin ón bhfostaí leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe. Cuirtear íocaíochtaí pinsin faoin scéim chun dochair sa ráiteas ioncaim agus caiteachais agus cúlchistí 
ioncaim coinnithe tráth a n-íoctar iad. Ar ordú an Aire, níl aon fhoráil déanta i leith na sochar a bheidh le híoc 
amach anseo. 
 

j) Breithiúnais agus Meastacháin Chriticiúla Chuntasaíochta 
Chun na ráitis airgeadais a ullmhú, bíonn ar an lucht bainistíochta breithiúnais, meastacháin agus foshuíomhanna a 
dhéanamh a mbíonn tionchar acu ar na méideanna a thuairiscítear do shócmhainní agus dliteanais amhail an dáta 
tuairiscithe agus na méideanna a thuairiscítear d’ioncam agus do chaiteachas le linn na bliana. Mar sin féin, 
d’fhéadfadh na torthaí iarbhír a bheith éagsúil leis na meastacháin sin mar gheall ar nádúr an mheastacháin féin. Is 
iad na breithiúnais seo a leanas is mó a chuaigh i gcion ar na méideanna atá aitheanta sna ráitis airgeadais. 
 

k) Cuntasaíocht Chaipitil 
De réir na gcaighdeán cuntasaíochta atá ordaithe ag an Aire, gearrtar caiteachas ar bhreiseanna sócmhainne seasta 
ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais (Ioncam) nó ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais (Caipiteal), ag brath 
ar cibé acu atá maoiniú ioncaim nó caipitil taobh thiar den tsócmhainn. Is mar shócmhainn sheasta a dhéanfar plé le 
trealamh ríomhaireachta/TFC ar mó a luach ná €2,000 agus le trealamh eile ar mó a luach ná €7,000 atá maoinithe 
ón Ioncam. 
 
Dímheas agus Luachanna Iarmharacha 
Tá athbhreithniú déanta ag na Stiúrthóirí ar shaol sócmhainní agus ar na luachanna iarmharacha gaolmhara de gach 
aicme sócmhainne seasta agus, go háirithe, ar shaolré eacnamaíoch fhónta agus ar luachanna iarmharacha 
daingneán agus feisteas, agus bhain de thátal as gurb iomchuí saolré na sócmhainní agus na luachanna iarmharacha. 

 



An Bord um an gClárlann Náisiúnta Ailse 
 

15 

 
 
 
 

Na Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais 
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017 

 
 

 
2. An Roinn Sláinte 

2017 2016 
 € € 

Deontas Ioncaim (Vóta 38, Fo-cheannteideal B1) 2,833,000 2,614,000   
 Deontas Caipitil (Nóta 9) 313,230 120,405 
   3,146,230 2,734,405 
3. Ioncam Eile  

     2017    2016  
      €     € 

 Deontais Taighde 
 CARG (BTS) 61,410 81,778 
 Deontas PSA (BTS) 0 1,873 
 Bowelfit (COC) 0 1,449 
 IPCOR (MMÉ)                                                                                                207,667   155,018 
 Carthanas Próstataigh (CATÉ) 0 2,697 
 Pharmacoepi Ubhagánach (BTS) 0 29,156 
 Feabhsú Acmhainne Idirdhisciplíní do Dhaoine a Tháinig Slán as an Ailse (BTS)0 96,330 
 Tionscadal CAÉ um ailse chinn agus mhuiníl (CAÉ) 0 8,706 
 Tionscadal Céime Ailse (CAÉ) 8,070 0 
 Pharmacoepi ICE (BTS) 1,348 18,311 
 Comhionannas Ailse in Aois an Pháiste (CAÉ) 0 14,536 
 Cerviva ICE 2 (BTS) 64,921 54,004 
 JARC (AE) 542 0 
 Líonra Ailse Fola (LAFÉ) 34,771 _____11,359 
  378,729 475,217  
 Deontas nach mbaineann le Taighde 
 Ilgnéitheach 4,101 5,091 
  _________ ___________  
  382,830 480,308 

 
Seo a leanas na deontóirí: 
An Bord Taighde Sláinte (BTS), An tAontas Eorpach (AE), Míochaine Mhóilíneach Éireann (MMÉ), 
Líonra Ailse Fola na hÉireann (LAFÉ), Cumann Ailse na hÉireann (CAÉ), Coláiste na hOllscoile, Corcaigh 
(COC), Clárlann Ailse Thuaisceart Éireann (CATÉ) 
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Na Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais 

don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017 
 

          
4. Costais Foirne  

2017 2016 
 Líon Líon 

Seo a leanas meánlíon na bhfostaithe i rith na bliana:  
Stiúrthóir 1 1 
Riarachán 34 32 
Cláraitheoir Sonraí Ailse 20 20 
  55  53 

 
 Sochair Chomhiomlána d’Fhostaithe 2017 2016 

€ € 
 Sochair Ghearrthéarmacha d’Fhostaithe 2,276,469 2,149,464 
 Sochair foirceanta 11,470 3,050 

Ranníocaíocht an fhostóra leis an leas sóisialta 232,313 216,716 
Costais Sochar Scoir 198,334 115,294 
          ________ ________ 

  2,718,586 2,484,524 
  

Tá san áireamh san íocaíocht foirceanta íocaíocht €4,320 agus méadú €7,150 ar an bhfabhrú a bhaineann 
leis na costais iomarcaíochta a eascraíonn as foirceannadh agus leis na costais foirceanta a bhfuiltear ag súil 
leo i gcás conarthaí sainchuspóra. 
Tá tuilleadh eolais faoi eochairphearsanra bainistíochta le fáil i nóta 12. 

 
 Miondealú CL de réir banda tuarastail amhail ag deireadh mhí na Nollag2017 2016 
  
 Níos lú ná €60K 50 47 
 Idir €60K agus €70K 5 3  
 Idir €70K agus €80K 0 0 
 Idir €80K agus €90K 0 1 
 Idir €90K agus €100K 1 0 
 Idir €100K agus €110K 0 1 
 Idir €110K agus €120K 1 0 
  __ __ 
 Iomlán 57 52  
  

Luach Saothair an Stiúrthóra  
(gearrthéarmach gan ERS ná ÁSPC a áireamh)   107,834         96,326 

 

 Costais an Stiúrthóra        1,227         2,006 
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Tá sí ina ball den Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair agus ní bhfuair aon Luaíocht Feidhmíochta in 
2017. Níl san áireamh san fhigiúr thuas luach na sochar scoir a tuilleadh sa tréimhse. 
 
Luach Saothair agus Costais na gComhaltaí Boird 
Ní fhaigheann na comhaltaí boird táillí. Níor thabhaigh na comhaltaí Boird aon chostais taistil agus 
cothaithe i dtaca lena bhfreastal ar chruinnithe Boird in 2017 ná in 2016.  
 

Na Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais 
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017 

 
 

 
5. Costais Riaracháin 
 2017 2016 
 € € 
 
 
 Tomhaltáin Oifige 12,906  10,090 

Táillí cúiréara agus seachadta 1,007 527 
 Leabhair agus tréimhseacháin 4,215 82 
 Táille iniúchóireachta an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 10,000 8,500 
 Táillí iniúchóireachta eile 10,764 9,395 
 Earcaíocht 7,604 13,891 
 Táillí oiliúna agus comhdhála 67,082 44,042 
 Cíos agus táillí seirbhíse 129,198 131,843 
 Árachas 9,984 8,912 
 Deisiú agus cothabháil foirgnimh 1,193 1,624 
 Solas agus teas 13,656 11,605 
 Ceadúnais, Síntiúis, agus Tacaíocht 148,988 93,894 
 Clódóireacht, postas, agus stáiseanóireacht 3,485 13,103 
 Teileafón, facs, agus Idirlíon 49,168 44,015 
 Táillí dlí agus gairmiúla 64,380 2,460 
 Táillí Bainc 538 550 
 Ilchostais 5,821 23,849 
 Comharthionscadail Taighde 0 84,132 
 An Tionscadal Tagarmharcála Ailse 39,930 47,323 
 Tomhaltáin Teicneolaíochta Faisnéise 10,612 6,509 
 Dímheas ar threalamh ríomhaireachta 215,707 139,498 
 Dímheas ar dhaingneáin agus feistis 2,207 2,206 
 Dímheas ar threalamh oifige 1,525 467 
  
  _______             _______ 
 
 Iomlán na gCostas Riaracháin 809,970 698,517 
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Na Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais 
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017 

 
 
6. Maoin, Gléasra agus Trealamh 
 
 Ríomhairí Daingneáin Oifig Iomlán 
 Trealamh agus Feistis Trealamh 
 
 € € € € 
 
 Costas 
 Amhail an 1 Eanáir 2017 810,010 311,711 22,256 1,143,977 
 Breiseanna 307,941 0 5,289 313,230 
 Diúscairtí (2,892) 0 0 (2,892)   ___________________ ___________________ ________________ ___________________  

 Amhail an 31 Nollaig 2017 1,115,059 311,711 27,545 1,454,315 
   
 
 Dímheas 
 Amhail an 1 Eanáir 2017 637,978 308,019 20,386 966,383 
 Ar dhiúscairtí (2,892) 0 0 (2,892) 
 Athrú don bhliain 215,707 2,207 1,525 219,439   ____________________ ___________________ __________________ _____________________  

 Amhail an 31 Nollaig 2017 850,793 310,226 21,911 1,182,930 
  
 

Glanluachanna de réir na Leabhar 
  
 Amhail an 31 Nollaig 2017 264,266  1,485 5,634 271,385 
        
 Amhail an 31 Nollaig 2016 172,032 3,692 1,870 177,594 
 
 

Tá san áireamh i dTrealamh Ríomhaireachta Bogearraí Ríomhaireachta arb é €214,691 a luach de réir na 
leabhar amhail an 31 Nollaig 2017. 

 
7. Infháltais agus Réamhíocaíochtaí 
 2017 2016 
   
    €    € 
 
 Infháltais – Deontais Taighde (Nóta 8) 108,255 31,188 
 Infháltais – Eile 1,540 933 
 Réamhíocaíochtaí 107,294 106,301   __________________ ___________________ 

  217,089  138,422 
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8. Deontais Faighte Roimh Ré/i 
Riaráistí 

     

       
 Tionscadal (Deontóir) Iarmhéid 

tosaigh an 
1 Eanáir 

Ioncam a 
Fuarthas 

  Aistríodh 
chuig 

Cuntas I 
agus C  

Iarmhéid 
deiridh an 31 

Nollaig 

 Deontais atá réamhíoctha faoi 
láthair 

€ € € € 

 Pharmacoepi ICE (BTS) 1,348 0 1,348 0  
 Ailse chinn agus mhuiníl (BTS) 532 0 (532) 0  
 Pharmacoepi Ubhagánach 29,657 0 (29,657) 0  
 ICE ar Dhaoine a Tháinig Slán as 

Ailse (BTS) 
104,771 0 0 104,771  

 Líonra Rarecare (AE) 4,520 3,246 (7,766) 0  
 Ailse Chinn agus Mhuiníl, Céim 2 

(BTS) 
1,559 0 (1,559) 0  

 CARG (BTS) 30,083 72,991 61,410 41,664  
 Cerviva ICE 4,937 0 0 4,937  
 Líonra Ailse Fola (11,709) 145,183 34,771 98,703  
 JARC 963 0 542 421  
 Céim Ailse (CAÉ) 0 9,356 8,070 1,286  
 Forchostais Deontas Taighde 0 0 39,514 39,514  
     291,297  
 Deontais atá i riaráiste      
 Tionscadal CAÉ um ailse chinn 

agus mhuiníl (CAÉ) 
(6,337) 6,337 0  0  

 Cerviva ICE 2 (BTS) (13,142) 0 64,921 (78,063)  
 IPCOR 92,551 84,924 207,667 (30,192)  
     (108,255)  
  _______ _______ _______ _______  
       
 Iomlán 239,733 322,038 378,729 183,042  
       
        Seo a leanas deontóirí na ndeontas taighde: 

An Bord Taighde Sláinte (BTS)                                                Cumann Ailse na hÉireann (CAÉ) 
An tAontas Eorpach (AE)                                       Coláiste na hOllscoile, Corcaigh (COC) 
An tÚdarás um Fhaisnéis agus Cáilíocht Sláinte (HIQA)         Comhairle Sláinte na mBan (CSB) 
Clárlann Ailse Thuaisceart Éireann (CATÉ)         Míochaine Mhóilíneach Éireann (MMÉ) 

          
       

In 2017 rinneadh €39,514 a ath-leithdháileadh ó na Deontais Ailse Cinn agus Muiníl, Ailse Cinn agus Muiníl 
(Céim 2), Pharmacoepi Ubhagánaigh agus Rarecare ar chuntas ar leith le haghaidh Forchostas Deontas 
Taighde. Bhain sé sin  

        le maoiniú forchostais le haghaidh na ndeontas sin, méid a fuarthas ach nach bhfuil caite go fóill. 
 



An Bord um an gClárlann Náisiúnta Ailse 
 

20 

 
 
 
 

Na Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais 
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017 

 
 
 
9. Cuntas Caipitil 2017 2016 
 Iomlán Iomlán 
 € € 
 
 Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2017 177,594 199,360 
 
 Aistriú chuig an/(ón) gCuntas Ioncaim agus Caiteachais 
 
 Deontais Chaipitil a fuarthas ón Roinn Sláinte 313,230 120,405 
 (Vóta 38, Fo-cheannteideal L1) 
  
 Amúchadh ar aon dul le dímheas sócmhainní (219,439) (142,171) 
  93,791 (21,776) 
     

  __________ __________ 
 Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2017 271,385 177,594 
 

 
 
10. Cíosanna Léasa Oibriúcháin 
 

Seolann an Bord a chuid gnó ó áitreabh i bPáirc Gnó Aerfort Chorcaí. Rinneadh léas nua an 5 Márta 2018, ar 
cuireadh tús leis an 1 Nollaig 2017 agus a mhairfidh go ceann 10 mbliana. 

   
 2017 2016 

          €       € 
Léasanna a cuireadh chun dochair sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas 
agus ar Chúlchistí Ioncaim Coinnithe      101,542 98,400 
 
Tá na ceanglais seo a leanas ar an mBord faoi léasanna  
oibriúcháin, atá le dul in éag: 
 
Laistigh de bhliain amháin                                                                                      0                          90,200 
Laistigh de 2-5 bliana                                                                                              0                              0 
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Na Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais 
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017 

 
 

 
 

11. Asbhaint a bhaineann le Pinsean 
 

De réir an Achta um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail, 2009, tháinig asbhaint a 
bhaineann le pinsean i bhfeidhm d’fhostaithe sa tseirbhís phoiblí ón 1 Márta 2009.  Bailíonn an Chlárlann 
Náisiúnta Ailse an asbhaint agus íocann leis an Roinn Sláinte gach mí í. Bhí suim iomlán na n-íocaíochtaí 
míosúla a íocadh leis an Roinn don tréimhse ó mhí Eanáir go dtí mí na Nollag 2017 cothrom le €68,974. 
B’ionann an tsuim sin agus €77,085 in 2016. 
 

 
12. Idirbhearta le Páirtithe Bainteacha 
 
 Cúiteamh d’Eochairphearsanra Bainistíochta 
 Is éard atá i gceist le heochairphearsanra bainistíochta ná an Stiúrthóir agus an Fhoireann 
Ardbhainistíochta.  
 Ba é €512,496 iomlán an luacha saothair ghearrthéarmaigh do 2017 (ÁSPC an Fhostóra san áireamh). 
 B’ionann an tsuim sin agus €460,310 in 2016 (ÁSPC an Fhostóra san áireamh). 
   
 
13. Táillí Sainchomhairleoirí agus Comhairleoirí Seachtracha 
 

San áireamh i dTáillí Dlí agus Gairmiúla (nóta 5), tabhaíodh an caiteachas seo a leanas ar shainchomhairleoirí 
seachtracha 

    
2017                 2016 
    €                 € 

 Ceangaltais conartha agus dhlíthiúla                    6,305                  0 
 Comhairle ar Chúrsaí Cosanta Sonraí      35,309                  0 

Athbhreithniú Oibríochtúil       13,491                  0 
 
 

14. Ceangaltais Chaipitil. 
 
 Ní ann d’aon cheangaltais chaipitil 
 
 
15. Faomhadh na Ráiteas Airgeadais  
  
 D’fhaomh an Bord na ráitis airgeadais ar an 14 Meitheamh 2018. 
 



Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 
Comptroller and Auditor General 

Tuairisc le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais An Bord 

um an gClárlann Náisiúnta Ailse 
Tuairim cháilithe ar na ráitis airgeadais 

Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais an Bhoird um an gClárlann Náisiúnta Ailse 
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017 mar a éilítear le hAlt 5 d’Acht an Ard-Reachtaire 
Cuntas agus Ciste (Leasú), 1993. Ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir Chaighdeán 
Tuairiscithe Airgeadais (FRS) 102 — An Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais is infheidhme sa 
Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann, agus tá iontu 
• an ráiteas ar ioncam agus caiteachas agus ar chúlchistí ioncaim coinnithe 
• an ráiteas ar an staid airgeadais 

• an ráiteas ar shreafaí airgid, agus 

• na nótaí a ghabhann leo, lena n-áirítear achoimre ar bheartais shuntasacha 

chuntasaíochta. 

I mo thuairimse, seachas neamh-chomhlíonadh riachtanais FRS 102 maidir le teidlíochtaí 
sochair scoir, a ndéantar tagairt dó thíos, tugtar sna ráitis airgeadais léargas fírinneach cóir 
ar shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais an Bhoird um an gClárlann Náisiúnta Ailse 
amhail an 31 Nollaig 2017 agus ar a ioncam agus caiteachas don bhliain 2017 de réir FRS 
102. 

An bonn faoin tuairim cháilithe ar na ráitis airgeadais 

De réir threoracha an Aire Sláinte, ní chuireann an Bord um an gClárlann Náisiúnta Ailse 
na costais a bhaineann le teidlíochtaí sochair scoir sna cuntais ach amháin tráth a dtagann 
siad chun a bheith iníoctha. Níl sé sin ag teacht le FRS 102, lena n-éilítear go n-aithneofaí 
costas iomlán na dteidlíochtaí sochair scoir a tuilleadh sa tréimhse. Ní dhearnadh toradh an 
neamh-chomhlíonta sin ar ráitis airgeadais an Bhoird um an gClárlann Náisiúnta Ailse don 
bhliain 2017 a chainníochtú. 
Rinne mé m'iniúchadh ar na ráitis airgeadais de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir le 

hIniúchóireacht arna fhógairt ag an Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras Iniúchóireachta. Tá 
cur síos déanta ar na freagrachtaí atá orm faoi na caighdeáin sin san aguisín atá ag gabháil 
leis an tuairisc seo. Níl baint ná páirt agam leis an mBord um an gClárlann Náisiúnta Ailse 
agus tá comhlíonta agam na freagrachtaí eile atá orm ó thaobh eitice de de réir na 
gcaighdeán. 
Creidim gur leor agus gur cuí an fhianaise iniúchta a fuair mé le bonn a chur faoi mo 

thuairim. 

Tuairisc ar fhaisnéis seachas na ráitis airgeadais, agus ar nithe eile 

Tá curtha ar fáil ag an mBord um an gClárlann Náisiúnta Ailse faisnéis áirithe eile i 
dteannta na ráiteas airgeadais. Tá i gceist leis an bhfaisnéis sin an tuarascáil bhliantúil, an 
ráiteas rialachais agus tuairisc Chomhaltaí an Bhoird agus an ráiteas ar rialú inmheánach. 
Tá cur síos déanta san aguisín a ghabhann leis an tuairisc seo ar na freagrachtaí atá orm i 
leith tuairisciú ar fhaisnéis den sórt sin, agus ar nithe áirithe eile a dtuairiscím orthu de réir 
eisceachta. 
Níl aon rud le tuairisciú agam ina leith sin. 

 
Patricia Sheehan 
Le haghaidh agus thar ceann 
an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

An 29 Meitheamh 2018



Aguisín a ghabhann leis an tuairisc
 
 

Na Freagrachtaí atá ar na Comhaltaí Boird 
Tá leagtha amach sa ráiteas rialachais agus i dtuairisc chomhaltaí 

an Bhoird na freagrachtaí atá ar chomhaltaí an Bhoird. Tá 
Comhaltaí an Bhoird freagrach as 
• ullmhú na ráiteas airgeadais san fhoirm a ordaítear faoi Alt 21 

den Ordú um an mBord um an gClárlann Náisiúnta Ailse 
(Bunú), 1991 

• a chinntiú gur léargas fírinneach cóir a thugtar sna ráitis 
airgeadais de réir FRS 102 

• rialtacht na n-idirbheart a chinntiú 
• measúnú a dhéanamh ar cibé is cuí nó nach cuí leas a bhaint 

as bonn cuntasaíochta gnóthais leantaigh, agus 

• cibé rialú inmheánach a chinnfidh siad is gá le go bhféadfar 
ráitis airgeadais a ullmhú atá saor ó mhíráiteas ábhartha, 
cibé acu de bharr calaoise nó earráide. 

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste 
Éilítear orm le hAlt 5 d’Acht an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

(Leasú), 1993 iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais an Bhoird 
um an gClárlann Náisiúnta Ailse agus tuairisc orthu sin a chur faoi 
bhráid Thithe an Oireachtais. 
Is é mo chuspóir agus an t-iniúchadh á dhéanamh agam ná 

dearbhú réasúnta a fháil maidir le cibé acu an bhfuil na ráitis 
airgeadais ina n-iomláine saor ó mhíráiteas ábhartha de bharr 
calaoise nó earráide. Ardleibhéal dearbhaithe atá i gceist le 
dearbhú réasúnach, ach ní rathaítear leis go mbraithfear i gcónaí 
míráiteas ábhartha, más ann dó, in iniúchadh a dhéanfar de réir na 
gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht. Is féidir le 
míráitis teacht i gceist de bharr calaoise nó earráide agus meastar 
gurb ábhartha iad más rud é, astu féin nó le chéile, go bhféadfaí a 
bheith ag súil leis le réasún go mbeadh tionchar acu ar chinntí 
geilleagracha na n-úsáideoirí arna ndéanamh ar bhonn na ráiteas 
airgeadais sin. 
Mar chuid d'iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir 

le hIniúchóireacht, déanaim breithiúnas gairmiúil a fheidhmiú agus 
cothaím sceipteachas gairmiúil i rith an iniúchta. Agus an méid sin 
á dhéanamh agam, 
• Déanaim an priacal go ndéanfaí míráiteas ábhartha ar na 

ráitis airgeadais, cibé de bharr calaoise nó earráide, a aithint 
agus a mheasúnú; leagaim síos agus cuirim i bhfeidhm 
nósanna imeachta iniúchóireachta a oireann don phriacal sin; 
agus faighim fianaise iniúchta is leor agus is cuí chun bonn a 
chur faoi mo thuairim. Is mó an priacal nach mbraithfí 
míráiteas ábhartha de bharr calaoise ná míráiteas de bharr 
earráide, toisc go bhféadfadh claonpháirteachas, brionnú, 
easnaimh d'aon turas, mífhaisnéis nó sárú ar rialú 
inmheánach a bheith i gceist le calaois. 

• Tagaim ar thuiscint ar an rialú inmheánach is ábhartha don 
iniúchadh d'fhonn nósanna imeachta iniúchóireachta a 
leagan síos atá oiriúnach sna himthosca, ach ní chun críche 
tuairim a chur in iúl ar éifeachtacht na rialuithe inmheánacha. 

• Déanaim meastóireacht ar oiriúnacht na mbeartas 
cuntasaíochta a úsáideadh agus ar a réasúnta atá na 
meastacháin chuntasaíochta agus an nochtadh gaolmhar. 

• Cinnim faoina oiriúnaí is atá sé leas a bhaint as bonn 
cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh agus, ar bhonn na 
fianaise iniúchta a fuair mé, cibé acu an bhfuil 
neamhchinnteacht ábhartha 

i gceist a bhaineann le teagmhais nó dálaí a d'fhéadfadh 
amhras suntasach a chaitheamh ar chumas an Bhoird um an 
gClárlann Náisiúnta Ailse leanúint ar aghaidh ina ghnóthas 
leantach. Má chinnim go bhfuil neamhchinnteacht ábhartha 
ann, ní mór dom aird a dhíriú sa tuarascáil uaim ar an 
nochtadh gaolmhar sna ráitis airgeadais nó, más neamhleor 
an nochtadh sin, mo thuairim a athrú. Bíonn na conclúidí 
uaim bunaithe ar an bhfianaise iniúchta a fuair mé go dtí dáta 
na tuairisce uaim. D'fhéadfadh sé a bheith amhlaidh, áfach, 
go mbeadh teagmhais nó dálaí ann amach anseo a 
chuirfeadh faoi deara nach leanfadh an Bord um an 
gClárlann Náisiúnta Ailse ar aghaidh ina ghnóthas leantach. 

• Déanaim meastóireacht ar chur i láthair, struchtúr agus ábhar 
foriomlán na ráiteas airgeadais, lena n-áirítear an nochtadh, 
agus cibé acu an bhfuil curtha i láthair go cothrom sna ráitis 
airgeadais na hidirbhearta agus na teagmhais bhunúsacha. 

Déanaim teagmháil leis na daoine a bhfuil cúrsaí rialachais faoina 
gcúram maidir le, i measc nithe eile, raon feidhme beartaithe an 
iniúchta, an uair atá sé beartaithe é a dhéanamh, agus torthaí 
suntasacha ón iniúchadh, lena n-áirítear aon easnaimh 
shuntasacha sa rialú inmheánach a aithním agus an t-iniúchadh á 
dhéanamh agam. 
Faisnéis seachas na ráitis airgeadais 
Ní chuimsítear i mo thuairim faoi na ráitis airgeadais an fhaisnéis 

eile a cuireadh ar fáil i dteannta na ráiteas sin, agus ní chuirim in iúl 
aon chineál conclúide dearbhaithe ina leith. 
I dtaca le m'iniúchadh ar na ráitis airgeadais, ceanglaítear orm faoi 

na Caighdeáin Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht an fhaisnéis 
eile a cuireadh i láthair a léamh agus, á dhéanamh sin dom, a 
bhreithniú an bhfuil an fhaisnéis eile ar neamhréir go hábhartha leis 
na ráitis airgeadais nó leis an eolas a fuarthas san iniúchadh, nó an 
cosúil gur míshonraíodh go hábhartha ar shlí eile í. Más rud é, 
bunaithe ar an obair a rinne mé, go gcinnim go ndearnadh 
míshonrú ábhartha ar an bhfaisnéis eile sin, ceanglaítear orm é sin 
a thuairisciú. 
Tuairisciú ar nithe eile 
Déantar m'iniúchadh trí thagairt do na gnéithe speisialta a 

bhaineann le comhlachtaí Stáit ó thaobh a mbainistithe agus a 
bhfeidhmithe de. Tuairiscím más rud é gurb ann do nithe ábhartha 
a bhaineann leis an mbealadh ar seoladh gnó poiblí. 
Déanaim iarracht fianaise a fháil faoi rialtacht na n-idirbheart 

airgeadais i gcúrsa an iniúchta. Tugaim tuairisc más ann d'aon 
chás ábhartha nár cuireadh airgead poiblí i bhfeidhm chun na 
críche a bhí beartaithe dó nó nár chloígh na hidirbhearta leis na 
húdaráis lena rialaítear iad. 
Ina theannta sin, tuairiscím de réir eisceachta sa chás, dar liom: 
• nach bhfuair mé an fhaisnéis agus na míniúcháin go léir a bhí 

ag teastáil uaim le haghaidh an iniúchta, nó 

• nár leor na taifid chuntasaíochta le go bhféadfaí na ráitis 
airgeadais a iniúchadh go furasta cuí, nó 

• nach bhfuil na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na taifid 
chuntasaíochta. 
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	Aidhmeanna
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	Taighde agus Scaipeadh
	1. Sonraí a chur ar fáil do CI5, EUROCIM, EUROCARE, agus do thionscadail chosúla eile in am is i dtráth de réir mar a iarrtar iad.
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	1. Cuntais bhliantúla agus tuarascáil an Bhoird a chur i dtoll a chéile faoin 30 Meitheamh
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	An Bord um an gClárlann Náisiúnta Ailse
	Na Ráitis Airgeadais
	Clár na nÁbhar
	Faisnéis
	Tá leagtha amach thíos an taifead tinrimh le haghaidh chruinnithe an Bhoird agus an Choiste in 2017. Ní íoctar táillí le comhaltaí an Bhoird agus níor éiligh aon chomhaltaí Boird aon chostais in 2017.
	D’éirigh comhalta amháin den Choiste Iniúchóireachta agus Riosca agus den Bhord as le linn na bliana. Níl comhalta nua ceaptha ag an Aire chun an Bhoird go fóill. Ceapadh Orla Dolan, Uas. chuig an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca le teacht i gcomha...
	Tá an Bord freagrach as a chinntiú go gcomhlíonann an Chlárlann Náisiúnta Ailse riachtanais an Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (‘an Cód’), arna fhoilsiú ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí Lúnasa 2016. Éilítear na noch...
	Maidir le sochair ghearrthéarmacha fostaithe ar mó ná €60,000 iad, tá sonraí fúthu tugtha i nóta 4 a ghabhann leis na ráitis airgeadais.
	Ní raibh aon chaiteachas ar chostais dlí, socruithe ná imeachtaí comhréitigh agus eadrána a bhain le conarthaí le tríú páirtithe sa tréimhse tuairiscithe. Níl áirithe leis sin, áfach, an caiteachas a tabhaíodh i ndáil le comhairle ghinearálta dlí a fu...
	2017    In Éirinn    Go hIdirnáisiúnta Iomlán
	€   €       €
	Fostaithe     44,069         1,498  45,567
	Bord   0    0           0
	Ghlac an Bord le Cód Cleachtais 2016 chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (an Cód). Sa dara cuid de 2017 rinne iniúchóir inmheánach an Bhoird athbhreithniú ar shocruithe rialachais an Bhoird, a raibh anailís ar bhearnaí i gcomhlíonadh an Chóid ina cuid de. ...
	Thar ceann an Bhoird
	Arna shíniú thar ceann an Bhoird um an gClárlann Náisiúnta Ailse
	Tuairisc an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
	An Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus ar Chúlchistí Ioncaim Coinnithe
	Ioncam
	Caiteachas
	Tá an Ráiteas ar Shreafaí Airgid ar leathanach 10 agus na nótaí ar leathanaigh 11-20 ina gcuid de na ráitis airgeadais seo.
	Sócmhainní Reatha
	Dliteanais Reatha
	Iomlán na nGlansócmhainní   301,784  266,108
	Lena léirítear:
	Tá an Ráiteas ar Shreafaí Airgid ar leathanach 10 agus na nótaí ar leathanaigh 11-20 ina gcuid de na ráitis airgeadais seo.
	An Ráiteas ar Shreafaí Airgid don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2017
	Réiteach an Bharrachais/(Easnaimh) don bhliain leis an nglan-insreabhadh airgid
	2017                                 2016
	Glan-Sreafaí airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin
	Ioncam Barrachais thar Chaiteachas         (58,115)       75,894
	Dímheas agus Lagú Sócmhainní Seasta        219,439     142,171
	Aistriú ón/(chuig an) gCuntas Caipitil         93,791    (21,766)
	(Méadú)/Laghdú ar Infháltais         (78,667)      81,475
	Méadú/(Laghdú) ar Nithe Iníoctha                     80,649   (136,418)
	Glan-eis-sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin    257,097         141,356
	Sreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta
	Íocaíochtaí chun maoin, gléasra agus trealamh a fháil    (313,230)   (120,405)
	Glan-Sreafaí Airgid ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe    0   0
	-----------  -----------
	Glanmhéadú/(Glanlaghdú) ar Airgead Tirim agus
	Coibhéisí Airgid Thirim            (56,133)      20,951
	Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim amhail
	an 1 Eanáir 2017           375,731     354,780
	Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim amhail an 31 Nollaig 2017     319,598     375,731
	Na Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
	Na Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
	Na Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
	Na Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
	Na Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
	Seo a leanas meánlíon na bhfostaithe i rith na bliana:
	Na Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
	Costas
	Dímheas
	Glanluachanna de réir na Leabhar
	Amhail an 31 Nollaig 2017 264,266  1,485 5,634 271,385
	Amhail an 31 Nollaig 2016 172,032 3,692 1,870 177,594
	Na Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
	Na Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
	Aistriú chuig an/(ón) gCuntas Ioncaim agus Caiteachais
	Deontais Chaipitil a fuarthas ón Roinn Sláinte 313,230 120,405
	(Vóta 38, Fo-cheannteideal L1)
	Amúchadh ar aon dul le dímheas sócmhainní (219,439) (142,171)
	__________ __________
	Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2017 271,385 177,594
	10. Cíosanna Léasa Oibriúcháin
	Seolann an Bord a chuid gnó ó áitreabh i bPáirc Gnó Aerfort Chorcaí. Rinneadh léas nua an 5 Márta 2018, ar cuireadh tús leis an 1 Nollaig 2017 agus a mhairfidh go ceann 10 mbliana.
	2017 2016
	€       €
	Léasanna a cuireadh chun dochair sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas
	agus ar Chúlchistí Ioncaim Coinnithe      101,542 98,400
	Tá na ceanglais seo a leanas ar an mBord faoi léasanna
	oibriúcháin, atá le dul in éag:
	Laistigh de bhliain amháin                                                                                      0                          90,200
	Laistigh de 2-5 bliana                                                                                               0                              0
	Na Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
	11. Asbhaint a bhaineann le Pinsean
	De réir an Achta um Bearta Airgeadais Éigeandála ar mhaithe le Leas an Phobail, 2009, tháinig asbhaint a bhaineann le pinsean i bhfeidhm d’fhostaithe sa tseirbhís phoiblí ón 1 Márta 2009.  Bailíonn an Chlárlann Náisiúnta Ailse an asbhaint agus íocann ...
	12. Idirbhearta le Páirtithe Bainteacha
	13. Táillí Sainchomhairleoirí agus Comhairleoirí Seachtracha
	San áireamh i dTáillí Dlí agus Gairmiúla (nóta 5), tabhaíodh an caiteachas seo a leanas ar shainchomhairleoirí seachtracha
	2017                 2016
	€                 €
	Ceangaltais conartha agus dhlíthiúla                    6,305                  0
	Comhairle ar Chúrsaí Cosanta Sonraí      35,309                  0
	Athbhreithniú Oibríochtúil       13,491                  0
	14. Ceangaltais Chaipitil.
	Ní ann d’aon cheangaltais chaipitil
	15. Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
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	Tá leagtha amach sa ráiteas rialachais agus i dtuairisc chomhaltaí an Bhoird na freagrachtaí atá ar chomhaltaí an Bhoird. Tá Comhaltaí an Bhoird freagrach as
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