Tuarascáil Bhliantúil de Bhinse Achomhairc Seirbhísí Airgeadais
na hÉireann don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2011
(De bhun Alt 57AW d’Acht an Bhainc Ceannais agus Údarás Seirbhísí
Airgeadais na hÉireann 2003 (Acht an Bhainc Ceannais 2003))

1.

Tá beirt Fheidhmeannach agus cúigear Chomhalta ar an mBinse
Achomhairc Seirbhísí Airgeadais (An Binse Achomhairc). Is iad Francis D.
Murphy, iarBhreitheamh ón gCúirt Uachtarach, an Cathaoirleach; agus Inge
Clissmann, Abhchóide Sinsearach an LeasChathaoirleach, atá mar
Fheidhmeannaigh ar an mBinse.
Is iad seo a leanas Comhaltaí an Bhinse: Geraldine Clarke, John Fish, Liam Madden,
John Loughrey agus Paulyn Marrinan-Quinn.

2.

Ceapadh baill uile an Bhinse Fiosraithe ar feadh tréimhse cúig bliana ó mhí
Feabhra 2007 agus ag deireadh an tréimhse seo, rinne Uachtarán na hÉireann baill uile
an Bhinse a athcheapadh ar feadh bliana amháin eile.

3.

Is í Treasa Kelly B.L. atá mar Chláraitheoir ar an mBinse Achomhairc.

4.

Tá oifigí an Bhinse Achomhairc ag Teach Freidiric, 19 Sráid Freidiric Theas, Baile
Átha Cliath 2. Uimhir theileafóin: 01- 6350040. Uimhir faics: 01-6350249. Suíomh
gréasáin: www.ifsat.ie. Tá na hoifigí seo ar fáil ag an mBinse Achomhairc saor ó chíos
ach tá gach seans go dtiocfaidh deireadh leis an réiteach áirithe seo sa bhliain amach
romhainn. Déantar soláthar le haghaidh cóiríocht oifige i mbuiséad an Bhinse
Achomhairc don bhliain 2012.

5.

a) Tháinig fógra achomhairc amháin os comhair an Bhinse Achomhairc sa bhliain
2011.
b)

Cuireadh an t-achomharc faoi bhráid an Bhinse ar an 2ra lá Meitheamh 2011.
Bhain an t-achomharc le cinneadh an Bhainc Ceannais clárú an Achomharcóra
mar idirghabhálaí árachais a chealú de bhun Rialacháin um Idirghabhála
Árachais 2005 agus an t-údarú a bheith ina idirghabhálaí morgáiste a chealú
de bhun an tAcht um Chreidmheas do Thomhaltóirí 1995 (foirm leasaithe).

c)

Cheap an Cathaoirleach na daoine seo a leanas le bheith ar an mBinse
Achomhairc agus an t-achomharc a éisteacht: Ms Inge Clissman, Ms Geraldine
Clarke agus Ms Paulyn Marrinan Quinn

d)

Ag réamhéisteacht a bhí ann ar an 25ú Iúil 2011, tugadh treoracha maidir le
tréimhsí ama do mhalartú ráitis maraon le haighneachtaí dlí. Ar iarratas an
Achomharcóra d’ordaigh an Binse Fiosraithe, de bhun Alt 57W(2)(b)(1) agus
(2) d’Acht an Bhainc Ceannais 2003, go leanfadh an t-iarratas go príobháideach
agus cuireadh srianta ar shonraí a scaoileadh chun nach bhfhéadfaí páirtithe san
iarratas a aithint.

e)

Éisteadh leis an achomharc ar an 28ú Meán Fómhair 2011.

f)

Chuir an Binse Fiosraithe an cás ar aghaidh go dtí an Banc Ceannais de bhun
Alt 57X(1) d’Acht an Bhainc Ceannais 2003 ag moladh go ndéanfadh an Banc
an cheist a athphlé, agus aitheantas a thabhairt do chinntí an Bhinse mar a bhí
leagtha amach ann.

6. Tá leagan eagraithe de chinneadh an Bhinse Fiosraithe ar fáil ar shuíomh ghréasáin an
Bhinse.

7. In Aibreán 2011, bhuail Comhaltaí an Bhinse Fiosraithe le chéile ar mhaithe leis
na struchtúir nua atá anois i bhfeidhm sa Bhanc Ceannais a phlé agus chun éisteacht le
Dervla Rowland agus Peter Oakes ó Rannóg Fheidhmiúcháin an Bhainc, a thug anailís
chabhrach i dtaobh na struchtúir seo.

8

Cuireadh tús le córas infheidhmeachta agus ionracais nua ar an 1ú Nollaig 2011 de
bharr rialacháin a rinneadh de bhun Acht Athbhreithnithe an Bhainc Ceannais 2010
agus cuirfear na rialacháin seo i bhfeidhm ina iomláine faoin 1ú Nollaig 2012. Meastar
go mbeidh breis iarratais os comhair an Bhinse Fiosraithe de bharr cinní a thiocfaidh de
bharr na rialacháin nua seo.

9.

Ar iarratas ón Roinn Airgeadais, chuir an Cláraitheoir eolas ar fáil mar fhreagra ar
cheisteanna pairlaiminte agus roinnt fiosruithe ó na meáin. Tháinig fiosruithe eile ó
dhaoine aonair a bhain le hidirbhearta leis an mBanc Ceannais, an Ombudsman
Airgeadais nó institiúidí airgeadais eile.

10. Nuair a bunaíodh an Binse Fiosraithe ar dtús i 2007, bhí an Cathaoirleach agus an LeasChathaoirleach ar fáil chun dualgaisí an Bhinse a chomhlíonadh ar feadh ceithre lá
agus dhá lá in aghaidh na míosa faoi seach. I Meitheamh 2009, d’aontaigh an
Cathaoirleach agus an Leas-Chathaoirleach líon na laethanta a raibh siad ar fáil d’obair

an Bhinse a ghearradh siar caoga fán gcéad maraon le laghdú de chaoga fán gcéad ina
luach saothair. I Meitheamh 2011, ghlac an Cathaoirleach agus an Leas-Chathaoirleach
le laghdú eile de chaoga fan gcéad ina dtáillí. Ba dá dtoil féin a rinne siad an cinneadh
seo.

11. Tá cuntais an Bhinse Achomhairc don bhliain dar críoch 31ú Nollaig 2011 mar
iarscríbhinn le seo.

Dáta:

Francis D. Murphy
Cathaoirleach
Binse Achomhairc Seirbhísí Airgeadais na hÉireann

Binse Achomhairc Seirbhísí Airgeadais na hÉireann
Cuntas ioncaim agus caiteachais don tréimhse dar críoch 31 Nollaig 2011

Ioncam
Cistí a sholáthar an Banc Ceannais

2011
€

2010
€

100,000

100,000

19,524
2,749
300

2,145
0
0

79,292
250
4,039
428
490
40

90,965
5,697
4,980
695
3,403
46

107,112

107,931

(7,112)

(7,931)

Caiteachas
Costais éisteachta
Táillí Painéal
Gearrscríobhaí
Slándáil

Costais riaracháin
Táillí feidhmiúcháin
Táillí dlíthiúla agus gairmiúla
Cuntasaíocht
Staiseanóireacht, priontáil & cumarsáid
Taisteal, cothabháil & ceaintín
Táillí bainc

Caiteachas iomlán
(Easnamh) Barrachas ioncaim de bhreis ar chaiteachas

Áirítear táillí Feidhmiúcháin an Chathaoirligh agus an Leas-Chathaoirligh ar an mbonn go raibh
siad ar fáil do ghnóthaí an Bhinse ar feadh dhá lá agus lá amháin sa mhí faoi seach go dtí 31ú Iúil
2011 agus ar feadh lá amháin agus leathlá sa mhí faoi seach ina dhiaidh sin.

__________________________________
Cláraitheoir

Deimhnímid leis seo gur chruthaigh an Cláraitheoir leabhair agus taifid de réir ár gcomhairle
agus go bhfuil siad á riaradh againn. Deimhnímid go bhfuil na cuntais thuas bunaithe ar na
leabhair agus na taifid chéanna agus go dtugann siad ráiteas cruinn d’ioncam agus caiteachas an
Bhinse Achomhairc don tréimhse dar críoch 31 Nollaig 2011.
________________________________________________
Spain McQuillan
Chartered Accountants & Registered Auditors

