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Cuireann na hAchtanna um Institiúidí Teicneolaíochta, 1992 go 2006, d’iachall ar an Institiúid 

Ráitis Airgeadais a ullmhú i ndóigh atá ceadaithe ag an Údarás um Ardoideachais agus iad a 

chur chuig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste i gcóir iniúchta. Nuair atáthar ag ullmhú na 

Ráitis Airgeadais seo, tá sé d’iachall ar an Institiúid iad seo a leanas a dhéanamh: 

 Polasaithe oiriúnacha cuntasaíochta a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach 

 Breithiúnais agus meastúcháin a dhéanamh atá réasúnta agus críonna 

 Na Ráitis Airgeadais a ullmhú ar bhonn comhlachta rathúla mura bhfuil sé mífhóirsteanach a cheapadh 

go leanfaidh an Institiúid ag feidhmiú. 

 aon easpa ábhartha ó chaighdeáin chuntasaíochta cuí a léiriú agus a mhíniú. 

 

Tá sé de dhualgas ar an Institiúid leabhair chuntais chuí a choinneáil a thugann le fios, le 

cruinneas réasúnta, seasamh airgeadais na hInstitiúide ag am ar bith agus a chuireann ar a 

cumas a chinntiú go gcloíonn na Ráitis Airgeadais leis na hAchtanna um Institiúidí 

Teicneolaíochta, 1992 go 2006.  

Chomh maith leis sin, tá sé de dhualgas ar an Institiúid a cuid sócmhainní a chosaint agus 

nósanna imeachta réasúnta a chur i bhfeidhm le caimiléireacht agus rudaí mírialta eile a 

thabhairt faoi deara agus a chosc. 

 

Cathaoirleach:  ____________________ 

Fintan Moloney  

Uachtarán:   ____________________ 

Paul Hannigan 

Dáta:    ____________________ 
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Ráiteas ar Rialú Inmheánach  

Freagracht an Chórais ar Rialú Inmheánach 

Admhaíonn Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn a freagracht i ndáil lena chinntiú go 

bhfuil córas éifeachtach coimeádta agus curtha i bhfeidhm do rialú inmheánach airgeadais. 

Tá an córas do rialú inmheánach bunaithe ar chomhlíonadh Cód Rialachais Institiúidí 

Teicneolaíochta na hÉireann, 2012. Tá an córas do rialú inmheánach bunaithe ar phróiseas 

leanúnach atá deartha chun na rioscaí do ghnóthachan polasaithe, aidhmeanna agus na 

rioscaí suntasacha atá ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn a bhainistiú. Tá an 

córas deartha chun bainistiú a dhéanamh ar rioscaí, seachas deireadh a chur leo, ag aithint 

nach féidir leis an córas ach dearbhú réasúnta, ní lándearbhú, a thabhairt lena chinntiú go 

bhfuil cosaint déanta ar shócmhainní, go ndéantar idirbheartaíochtaí a cheadú agus a 

thaifeadadh mar is cóir agus go gcuirtear cosc le hearráidí nó mírialtacht, nó go mbeifear in 

ann iad a thabhairt faoi deara in am tráth. 

Gnásanna Rialaithe Príomha 

Tá bearta curtha i bhfeidhm ag an Bord Rialúcháin chun timpeallacht oiriúnach 

rialaithe a chinntiú, ina measc: 

 Tá doiciméadú deánta ar nósanna imeachta agus rialacháin, cuirtear i  ngníomh iad agus 

coinnítear suas chun dáta iad. Tá an Institiúid gníomhach i bpróiseas leanúnach chun na 

nósanna imeachta atá ann cheana féin a nuashonrú agus polasaithe agus nósanna 

imeachta nua a thabhairt isteach má tá a leithéid oiriúnach. 

 Déanann an Bord Rialúcháin athbhreithniú rialta ar thuarascálacha airgeadais tréimhsiúla 

agus bliantúla, feidhmíocht airgeadais in aghaidh buiséad san áireamh. Bhisigh 

ullmhúchán ar dhréachtchuntais reachtúla le blianta beaga anuas. 

 Feidhmíonn Coiste Iniúchta le téarmaí tagartha soiléire, ag deileáil le saincheisteanna 

suntasacha rialaithe agus ag fáil tuairiscí ó na hiniúchóirí inmheánacha agus seachtracha.   

 Tá treoirlínte rialacháin atá sainmhínithe go soiléir i gceist d’infheistíocht chaipitiúil. 

 

Tá feidhm do iniúchóireacht inmheánach seachfhoinsithe ag an Institiúid, feidhm a oibríonn 
de réir Cód Rialachais Institiúidí Teicneolaíochta na hÉireann. Sna pleananna bliantúla 
d’iniúchóireacht inmheánach, cuirtear san áireamh réimsí de bhaol féideartha atá aitheanta 
ag an bhainistíocht agus ag an Coiste Iniúchóireachta. I mí Mhárta 2016, d’aontaigh an 
Coiste Iniúchóireachta an Straitéis d’Iniúchóireacht Inmheánach do na blianta 
2016/2017/2018. 

Bainistíocht Riosca 

I mí na Nollag 2012, rinne an Bord Rialúcháin athbhreithniú agus ceadú ar Pholasaí um 
Bainistíocht Riosca na hInstitiúide.  Forbraíodh clár riosca don Institiúid go léir atá faoi réir 
ag athbhreithniú dhá uair sa bhliain ag Bord Feidmhiúcháin na hInstitiúide. Tá freagracht do 
bhainistíocht mhaoirseachta riosca agus cothú ar clár riosca na hInstitiúide sannta do bhall 
den Bhord Feidhmiúcháin.  
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Ráiteas ar Rialú Inmheánach (ar lean) 

Athbhreithniú Bliantúil ar Rialúchán 

Tá athbhreithniú an Bhoird Bainistíochta ar éifeachtacht an chórais do rialú 

inmheánach curtha ar an eolas acu seo a leanas: 

 Oifigigh sinsearacha laistigh den Institiúid a bhfuil freagracht acu forbairt agus 

cothabháil  a dhéanamh ar chreat do rialú inmheánach.  

o Tá próisis agus gnáthaimh oibre in eochairghníomhaíochtaí na hInstitiúidí 

deartha lena chinntiú go bhfuil idirdheighilt oiriúnach cuí déanta ar dhualgaisí. 

o Déanann an Bord Feidhmiúcháin athbhreithniú ar fheidhmíocht airgeadais na 

hInstitiúide i rith na bliana, comparáidí leis an bhuiséad san áireamh. 

 An Coiste Iniúchóireachta a chabhraíonn leis an Bhord Bainistíochta i gcomhlíonadh a 

fhreagrachtaí maoirseachta. 

o Déanann an Coiste Iniúchóireachta maoirseacht ar chuid oibre na nIniúchóirí 

Inmheánacha agus téann an Coiste i gcomhairle leis na hIniúchóirí 

Inmheánacha uair amháin, ar a laghad, gach bliain ar mhaithe le 

hathbhreithniú a dhéanamh ar a gcuid pleananna agus gníomhaíochtaí.  

o Déantar pléití an Choiste Iniúchóireachta agus aon chúis imní a thuairisciú 

don Bhord Bainistíochta.  

 Iniúchóirí Inmheánacha na hInstitiúide. 

o Bíonn an plean curtha ar an eolas fosta ag saincheisteanna ó bhainistíocht na 

hInstitiúide. 

o Déanann an plean d’Iniúchadh Inmheánach macnamh ar riosca nuair atáthar 

ag aithint réimsí an athbhreithnithe.  

o Déanann na hIniúchóirí Inmheánacha a gcuid oibre de réir an phlean 

d’Iniúchadh Inmheánach. Nuair a bhaineann an obair le córas na hInstitiúide 

d’iniúchadh inmheánach, cuireann na hIniúchóirí Inmheánacha tuairiscí 

isteach a chuireann ar fáil dearbhú ar chruinneas agus éifeachtacht de chóras 

na hInstitiúide d’iniúchadh inmheánach, le moltaí feabhsúcháin. Tugtar na 

tuairiscí seo do Choiste Iniúchóireachta Inmheánaí na hInstitiúide a 

thuairiscíonn díreach chuig an Bhord Rialúcháin. 

 Na nótaí tráchta a thugann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste don Choiste 

Iniúchóireachta ina litir bainistíochta agus tuairiscí eile i dtaca leis an iniúchadh. 

Dearbhaímid go ndearna an Bord Bainistíochta athbhreithniú ar éifeachtacht an 

chórais do Rialú Inmheánach don bhliain dar chríoch 31 Lúnasa, 2016, i mí Mheán 

Fómhair 2016.  

Dearbhaímid chomh maith go ndearna an Bord Bainistíochta faomhadh ar an Chód 

Rialachais is déanaí d’Institiúidí Teicneolaíochta na hÉireann i mí Mheán Fómhair 

2013. Tá an Bord Bainistíochta tiomanta chun cur i ngníomh iomlán a dhéanamh ar 

an Chód is déanaí. 
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Ráiteas ar Rialú Inmheánach (ar lean) 

Gníomhaíochtaí ar bun 

 Thabhaigh an Institiúid easnaimh oibriúcháin do gach ceann de na sé bliana dar tús na 

bliana a chríochnaigh ar an 31 Lúnasa 2011. Tá an Institiúid páirteach i gcomhairliúchán 

leanúnacha leis an Institiúid Ardoideachais maidir lena staid airgeadais, le fócas ar leith ar 

na dúshláin airgeadais atá Scoil Turasóireachta na gCealla Beaga agus tá múinín aici go 

rachfar i ngleic leis an easnamh go luath de bharr maoiniú breise ón Institiúid 

Ardoideachais.  

 Cheadaigh an Bord Bainistíochta an Polasaí do Bhainistíochtaí Riosca na hInstitiúide i mí 

na Nollag 2012. Tá an Institiúid ag obair i dtreo cur i bhfeidhm iomlán an pholasaí  i ngach 

uile ghníomhaíocht. 

 Tá an Institiúid ag oibriú i dtreo cur i bhfeidhm iomlán ar an Chreat um Rialúchán 

Inmheánach. 

 Tá an tInstitiúid ag obair i dtreo comhlíonadh níos leithne le Cód Rialachais na nInstitiúdí  

Teicnelaíochta na hÉireann. 

 

 

 

_______________________    _______________________ 
  

Fintan Moloney      Dáta 

Cathaoirleach      

 

 

 

_______________________    _______________________ 
  

Paul Hannigan      Dáta 

Uachtarán  
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    An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

Tuarascáil le cur i láthair do Thithe an Oireachtais 

 

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn 

 

Tá ráitis airgeadais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn don bhliain dar chríoch 31 Lúnasa 2015 iniúchta agam de 

réir Achtanna na nInstitiúidí Teicneolaíochta, 1992 go 2006.  Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta den ráiteas ar an 

cuntas ioncaim agus caiteachais, an ráiteas ar athruithe sna cúlchistí agus an cuntas caipitiúil, an ráiteas faoin staid 

airgeadais, an ráiteas ar shreabhadh airgid thirim agus na nótaí a bhaineann leo. 

Is iad Achtanna na nInstitiúidí Teicneolaíochta 1992 go 2006 agus an cleachtas cuntasaíochta a ghlactar leis go 

ginearálta do thuairisciú airgeadais a úsáideadh ina n-ullmhúchán. 

 

Freagrachtaí na hInstitiúide 

Tá sé d’fhreagracht ar an Institiúid na ráitis airgeadais a ullmhú, chun a chinntiú go dtugann siad léargas fíor agus 
cothrom agus chun rialtacht na n-idirbheart a chinntiú. 
 

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

Is é m’fhreagrachtsa ná na ráitis airgeadais a iniúchadh agus tuairisciú a dhéanamh orthu de réir an dlí is infheidhme.  
 
Déantar m’iniúchadh faoi threoir na gcúinsí speisialta a bhaineann le comhlachtaí a fhaigheann maoiniú substaintiúil ón 
Stáit i ndáil lena mbainistíú agus a bhfeidhmiú.  
 
Cuirtear m’iniúchadh i gcrích de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht (Ríocht Aontaithe agus Éire) 
agus de réir na gCaighdeán Eiticiúil d’Iniúchóirí.  

Scóip an Iniúchta ar na ráitis airgeadais 

Séard atá i gceist le hiniúchadh ná fianaise a fháil faoi na suimeanna agus an nochtadh atá sna ráitis airgeadais, 
leordhóthanach chun dearbhú réasúnta a thabhairt go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó mhífhaisnéis ábhartha, cibé mar 
gheall ar chalaois nó earráid.  Tá siad seo a leanas áirithe sa chás seo: 

 cibé an bhfuil na polasaithe cuntasaíochta oiriúnach do chúinsí na hInstitiúide, gur cuireadh i bhfeidhm iad go 

seasmhach agus go ndearnadh nochtadh cruinn orthu 

 réasúntacht na meastacháin suntasach cuntasaíochta a rinneadh le linn ullmhúcháin na ráitis airgeadais, agus 

 cur i láthair foriomlán na ráitis airgeadais. 

Le linn na hinúchóireachta chomh maith, lorgaím fianaise fá rialtacht na n-idirbheart airgeadais. 
 
Tuairim ar na Ráitis Airgeadais  

 Is é mo thuairim go dtugann na ráitis airgeadais 

•   léargas fíorcheart cothrom ar riocht gnóthaí na hInstitiúide ag 31 Lúnasa 2016 agus ar a hioncam agus ar a  

 caiteachas don bhliain dar chríoch sin; agus 

•   gur ullmhaíodh iad go cuí de réir chleachtais chuntasaíocht a nglactar leo go ginearálta.  

Is mo thuairim gur choinnigh an Institiúid leabhair chuntais ceart cothrom chun go mbeadh iniúchadh déanta orthu go 

héasca agus go ceart. Tá na ráitis airgeadais ag cur leis na leabhair chuntais.  

Socruithe pinsin sa todhchaí 

Gan mo thuairimse ar na ráitis airgeadais a cháiliú, tarraingím aird ar Nóta 1g, Sochar Fostaithe. 
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Tá fostaithe na hInstitiúide ina mbaill de dhá scéim sochair pinsin faoi leith: an Scéim Pinsin um Seirbhís Phoiblí Aonair 

agus an Scéim Aoisliúntais don Earnáil Oideachais 2015. Níor chuir an Institiúid soláthar ar fáil sna ráitis airgeadais seo 

do chostas na sochair sa todhchaí a bheas fabhraithe do bhaill foirne faoi na scéimeanna seo. 

Baineann an Scéim Aonair le baill foirne a tháinig isteach san earnáil phoiblí mar iontrálaithe nua ar an 1 Eanáir 2013 

nó ina dhiaidh sin. Tá sé forordaithe don Institiúid mar údarás ábhartha do chuspóirí na Scéime agus tá sé de dhualgas 

uirthi íocaíochtaí pinsin sa todhchaí a shásamh. Sonraíonn an Scéim go gcuirfear maoiniú ón Oireachtas ar fáil chun a 

leithéid d’oibleagáidí a shásamh. 

Maidir le fostaithe a hearcú don Institiúid roimh an 1 Eanáir 2013, aistríodh iad go dtí baill den Scéim Aoisliúntas don 

Earnáil Oideachais 2015. Ciallaíonn sé seo gurb é íocaíocht na sochair Scéime feidhm na hInstitiúide. I ndáiríre, mar sin 

féin, níor athraigh na sásanna íocaíochta agus maoinithe ó tugadh an Scéim isteach i.e. leantar ar aghaidh ag maoiniú 

íocaíochtaí pinsin go díreach faoi Vóta 26, Oideachas agus Scileanna, agus íocann an Ionad Seirbhísí Comhroinnte 

Párolla thar ceann na Roinne. 

Tá an Roinn Oideachais agus Scileanna ar lorg comhairle dlí maidir le cé atá freagrach as dliteanais pinsin faoin 

Scéim 2015. 

 

 

Ábhair a thuairiscím trí eisceacht 

• aon chás ábhartha nuair nár caitheamh airgead do na cuspóirí a bhí beartaithe nó áit ar bith nuair nach gcloíonn 

idirbhearta leis na húdaráis a rialaíonn iad, nó 

• mura dtaispeánann an ráiteas ar rialú inmheánach go bhfuil an Institiúid ag cloí leis an Chód Cleachtais do 

Institiúidí Teicneolaíochta na hÉireann, nó 

• má aimsím nithe ábhartha ar bith eile a bhaineann leis an dóigh ina ndearnadh gnó poiblí a stiúradh. 

 

Níl aon rud le tuairisciú agam maidir leis na nithe seo ar a bhfuil tuairisciú trí éisceacht. 

 
Colette Drinan 

  Do agus thar ceann an tArd-Reachtaire Cuntais agus Ciste 

  1 Meán Fómhair 2017 



Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais 

Bliain dar chríoch 31 Lúnasa 2016

31/08/16 31/08/15

Nóta €000's €000's

Ioncam

Deontais Stáit 3 12,413 11,755

Táillí Teagaisc 4 11,170 10,085

Deontais Stáit agus Conarthaí  5 1,595 1,586

Maoiniú Tacaíochta Mac Léinn 7 413 335

Ioncam Eile 8 2,451 2,188

Gníomhaíochtaí Eile do Ghiniúint Ioncaim 10 455 360

Amúchadh ar Dheontais Chaipitúil Iarchurtha 20 2,261 2,268

Ús ar Ioncam 1 64

Ioncam Iomlán 30,759 28,641

Caiteachas

Costas foirne 9 22,663 22,224

Speansais Oibriúcháin Eile 11 5,972 5,507

Dímheas 13 2,261 2,268

Caiteachas Iomlán 30,896 29,999

Barrachas / (Easnamh) roimh brabús / (caillteanas) eile (137) (1,358)

Barrachas / (Easnamh) roimh Cháin (137) (1,358)

Cánachas 12

Barrachas / (Easnamh) don bhliain (137) (1,358)

Cuireann an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais san áireamh iomlán barrachais agus caillteanais a aithnítear sa bhliain.

Tá Nótaí 1 - 28 mar chuid de na Ráitis Airgeadais.

Sínithe thar ceann an Bhoird Rialaithe:

Cathaoirleach, Fintan Moloney Dáta

Uachtarán, Paul Hannigan Dáta
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Ráiteas ar Athruithe i gCúlchistí agus sa Chuntas Caipitil

Bliain dar chríoch 31 Lúnasa 2016

Deontais Chaipitil Cúlchiste Forbraíochta Cúlchistí Iomlán

Iarchurtha Ioncaim

€000's €000's €000's €000's

Iarmhéid ar an 1 Meán Fómhair 2014 72,349 1,659 3,093 77,101

Easnamh don bhliain (1,358) (1,358)

Amúchadh ar Dheontais Chaipitl Iarchurtha (2,268) (2,268)

Deontas Stáit leithdháilte chuig Caipiteal 621 621

Deontais Taighde agus Conarthaí leithdháilte chuig Caipteal 61 61

Maoiniú Tacaíochta Mac Léinn leithdháilte chuig Caipiteal 15 15

Deontais Chaipitil Eile 4,148 4,148

Iarmhéid ar an 31 Lúnasa 2015 74,926 1,659 1,735 78,320

Easnamh don bhliain (137) (137)

Amúchadh ar Dheontais Chaipitl Iarchurtha (2,261) (2,261)

Deontas Stáit leithdháilte chuig Caipiteal 384 384

Maoiniú Tacaíochta Mac Léinn leithdháilte chuig Caipiteal 44 44

Deontais Chaipitil Eile 1 1

Iarmhéid ar an 31 Lúnasa 2016 73,094 1,659 1,598 76,351

Tá Nótaí 1 - 28 mar chuid de na ráitis airgeadais.

Sínithe thar ceann an Bord Rialaithe:

Cathaoirleach, Fintan Moloney Dáta

Uachtarán, Paul Hannigan Dáta
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

Ráiteas ar an Staid Airgeadais

Bliain dár críoch 31 Lúnasa 2016

                            
31/08/16 31/08/15

Nóta €000's €000's

Sócmhainní Neamh-reatha

Sócmhainní Seasta 13 73,100 74,926

73,100 74,926

Sócmhainní Seasta

Infháltais 15 1,556 2,614

Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Tirim 16 4,434 3,390

5,990 6,004

Lúide Suimeanna Iníoctha; Méideanna dlite laistigh de bhliain amháin17 (2,739) (2,610)

Glan-sócmhainní reatha 3,251 3,394

Iomlán Sócmhainní lúide Fiachais Reatha 76,351 78,320

Iomlán na nGlan-sócmhainní 76,351 78,320

Léirithe ag:

Deontais Chaipitil Iarchurtha 20 73,094 74,926

Cúlchiste Forbraíochta Caipitiúla 21 1,659 1,659

Cúlchiste Ioncaim & Caiteachais 1,598 1,735

Iomlán 76,351 78,320

Tá Nótaí 1 - 28 mar chuid de na ráitis airgeadais.

Sínithe thar ceann an Bord Rialaithe:

Cathaoirleach, Fintan Moloney Dáta

Uachtarán,  Paul Hannigan Dáta
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

Ráiteas ar Shreabhadh Airgid

Bliain dar chríoch 31 Lúnasa 2016

Bliain dar chríoch Bliain dar chríoch

31/08/16 31/08/15

€000's €000's

Glansreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

Barrachas caiteachais os cionn ioncam (137) (1,358)

Dímheas ar shócmhainní seasta 2,261 2,268

Amúchadh ar dheontais chaipitil iarchurtha (2,261) (2,268)

(Méadú) / Laghdú ar infháltais 1,058 (829)

(Laghdú) / Méadú ar iníoctha 129 (50)

Ioncam ó ús (1) (64)

Glan-Insreabhadh / (Eis-sreabhadh) Airgid ó Ghníomhaíóchtaí Oibriúcháin 1,049 (2,301)

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta

Íocaíochtaí chun Sócmhainní Seasta a fháil (435) (4,845)

Ús Faighte 1 64

Glan-Eis-sreabhadh (434) (4,781)

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe

Deontais Atréimhseacha Stáit caite ar Sócmhainní Seasta 384 621

Maoiniú eile a caitheamh ar Sócmhainní Seasta 45 4,224

Glan-Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe 429 4,845

Glan-Ardú / (Laghdú) in airgead agus i gCóibhéisí Airgid sa bhliain 1,044 (2,237)

Airgead Tirim agus Cóibhéisí Airgid ar an 1 Meán Fómhair 3,390 5,627

Airgead Tirim & Cóibhéisí Airgis ar an at 31 Lúnasa 4,434 3,390

Tá Nótaí 1 - 28 mar chuid de na ráitis airgeadais.

Sínithe thar ceann an Bhord Rialaithe:

Cathaoirleach, Fintan Moloney Dáta

Uachtarán, Paul Hannigan Dáta
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1. Polasaithe suntasacha cuntasaíochta 

Déantar achoimriú thíos ar na polasaithe cuntasaíochta a mheastar a bheith ábhartha i ndáil leis na 

ráitis airgeadais.  Úsáideadh iad go leanúnach i rith na bliana agus sa bhliain roimhe sin. 

a. Eolas ginearálta agus ráiteas comhlíontachta  

Is é príomhchuspóir ná hInstitiúide ná oideachas tríú leibhéal a chur ar fáil.  

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir coinbhinsiún an chostais stairiúil agus de réir Caighdeán um 

Thuairisciú Airgeadais 102 (FRS 102) a d’eisigh an Comhairle um Thuairisciú Airgeadais, agus fógartha 

le bheith in úsáid in Éirinn ag Cuntasóirí Cairte Éireann agus le riachtanais an Údarás Ardoideachais. 

Ní raibh aon choigeartú de dhíth ar ráitis airgeadais an bhliain roimhe sin nuair a glacadh le FRS 102 sa 

bhliain reatha. Faoi choinne tuilleadh eolais féach nóta 26. 

Meastar gurb é an Euro airgeadra feidhmiúil na ráitis airgeadais FRS 102 d’Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn 

siocair gurb é sin an t-airgeadra den timpeallachta eacnámaíochta príomha ina bhfeidhmíonn an Institiúid.  

Is é an dáta ar hathraíodh go FRS 102 ná 1 Meán Fómhair 2014. 

b. Gnóthas leantach 

Thabhaigh Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn easnaimh feidhmiúcháin i ngach ceann de na sé 

bliana a thosaigh ar an bhliain dar chríoch 31 Lúnasa 2011 .  De bharr na heasnaimh leantacha, tá a 

fhios ag an Institiúid go mbeidh laghdú ar na cúlchistí agus go bhféadfadh sé seo ceisteanna a ardú faoi 

ghnóthas leantach na hInstitiúide sa gharthéarma nó sa mheántéarma. Tá siad seo a leanas i measc na 

bhfactóirí a chuireann leis na heasnaimh seo: 

Laghdaithe i nDeontas Stáit do mhaoiniú do ghníomaíochtaí atréimhsigh. 

Cealú i nDeontais Stáit ar mhaoiniú d’infheistíocht chaipitil do rudaí macasamhail gléasraí, trealamh 

ríomhaireachta, agus daingneáin agus feisteas. Rinne an ghá le leithdháileadh a dhéanamh ar chistiú 

athfhillteach do chuspóirí chaipitiúla lagdú ar an ioncam ar fáil do ghníomaíochtaí athfhillteacha. 

Déanamh an cistiú seo a athshlánú ar na mallaibh. 

Chónasc Coláiste Turasóireachta na gCealla Beaga leis an Institiúid le héifeacht ó mhí Feabhra 2007. 

Mar gheall ar an laghdú suntasach a bhí san easnamh don bhliain dar chríoch an 31 Lúnasa 2016, an t-

athbhunú ar mhaoiniú do mhionoibreacha caipitiúil sna blianta beaga a chuaigh thart, agus ag súil le 

breis maoiniúcháin san am atá romhainn, tá an Bord Rialaithe sásta go bhfuil dóthain acmhainní ag an 

Institiúid lena cuid oibleagáidí a chomhlíonadh de réir mar a bheidh siad dlite go ceann i bhfad. Mar sin 

de, leantar ar aghaidh ag glacadh le bunús cuntasaíochta mar ghnóthas leantach nuair atáthar ag 

ullmhú na ráitis airgeadais bliantúil. 



 
Institiúid Teicneolaíocht Leitir Ceanainn 

 

Nótaí leis na ráitis airgeadais – (ar lean) 

Don bhliain dar chríoch 31 Lúnasa 2016 
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1. Polasaithe suntasacha cuntasaíochta (ar lean) 

c. Sócmhainní Seasta Inláimhsithe 

(i) Talamh agus foirgnimh 

Luaitear sócmhainní seasta inláimhsithe ag a gcostas nó a luacháil, glan ó dhímheas agus aon laige. 

Cuirtear dímheas ar fáil d’iomlán socmhainní seasta inláimhsithe, seachas talamh rúilse, ag rátaí ríofa le 

díscríobh a dhéanamh ar chostas nó luacháil, níos lú ná an luacháil iarmharach, de gach acmhainn ar 

bhunús de réir méid chothroim thar a shaolré ionchais, mar a leanas:  

Foirgnimh ruílse  50 bliain 

Talamh & Foirgnimh ar léasa  Thar téarma an léasa 

 

Léiríonn luacháil iarmharach an méid measta a gheofaí i láthair na huaire ar dhiúscairt sócmhainne, i 

ndiaidh costais na diúscartha a bhaint as, má tá an sócmhainn cheana féin san aois agus sa bhail a 

mbeifí ag súil leis ag deireadh a shaolré úsáideach. 

(ii) Trealamh 

Ón 1 Meán Fómhair 2009, díscríoftar aon trealamh a chosnaíonn níos lú ná €3,000 an ceann chuig an 

cuntas ioncaim agus caiteachais sa bhliain ina bhfuarthas é. Má tá na píosaí aonair trealaimh a 

cheannaítear níos lú ná an teorainn caipitlithe (€3,000) agus go bhfuil an sonrasc ceannaigh níos mó ná 

an teorainn, déantar na píosaí seo a chaipitliú ar an ghnáth bhealach. Déantar iomlán trealaimh eile a 

chaipitliú ag a gcostas. Déantar trealamh caipitlithe a dhímheas thar a saolré úsáideach mar a leanas:   

Daingneáin & Feisteas, seomraí réamhdhéanta san áireamh 10 mbliana 

Trealamh ríomhairithe     3 bliana 

Innealra & Gléasra     10 mbliana 

Trealamh     5 bliana 

Mótarfheifhiclí               5 bliana 

 

Déantar iomlán trealaimh a mhaoinítear ó Dheontais Taighde agus Conarthaí a dhímheas thar saolré na 

sócmhainní de réir an pholasaí do gach Sócmhainn Sheasta eile. 

d. Stoc  

Déantar caiteachas ar leabhair agus ar earraí tomhaltáin a chur ar an Ráiteas Ioncaim agus 

Caitheachais de réir mar a thabhaítear iad. 

e. Cánachas 

Siocair gur carthanas díolmhaithe atá inti, níl an Institiúid freagrach do cháin chorparáideach ná do cháin ioncaim ar 

aon cheann dá gníomhaíochtaí carthanais. Tá sí cláraithe do cháin bhreisluacha ach cionn is gurb é oideachas 

gníomhaíocht dhíolmhaithe nach gcuirtear aon cháin aschuir ina aghaidh, ní féidir cáin ionchuir a fháil ar ais ar 

mhórchuid a ceannacháin.  Ceaptar gníomharthaí áirithe taighde agus tráchtála san Institiúid sa CBL agus cuireann an 

Institiúid cáin ionchair nó aschuir a bhaineann leis na gníomharthaí seo thar n-ais chuig an tSeirbhís Ioncaim. 



 

15 

 

1. Polasaithe suntasacha cuntasaíochta (ar lean) 

 

f. Aitheantas ar Ioncam 

Deontais Stáit 

Aithnítear deontais athfhillteacha Stáit ón Údarás Ardoideachais agus ó chomhlachtaí eile Stáit sa 

tréimhse ina bhfuil siad infhála. Láimhsítear Deontais Neamh-athfillteacha ón Údarás Ardoideachais nó 

ó chomhlachtaí eile Stáit a fhaightear i leith fáltas nó tógáil ar Sócmhainní Seasta mar Dheontais 

Chaipitiúla Iarchurtha agus déantar iad a amúchtú ar aon dul le dímheas thar shaolré na sócmhainní.   

Ioncam ó Tháillí 

Déantar ioncam ó tháille a chothromú ar bhonn fabhruithe. 

Deontais taighde agus conarthaí 

Déantar ioncam ó dheontais taighde agus conarthaí a chomhoiriúnú le caiteachais agus bíonn sé áirithe in ioncam na 

bliana ina dtabhaítear an caiteachas a bhaineann leis.  Is iad seo a leanas na haicmí is coitianta dá leithéid de 

idirbhearta: 

(i) Tabhartais gan aon srianta 

Cuireann tabhartais gan aon srianta san áireamh méideanna a tugadh don Institiúid le hairgead nó le sócmhainn gan 

aon srian ar conas an tabhartas a úsáid. Cuirtear a leithéid de thabhartas isteach sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais 

mar theidlíocht ar an ioncam. 

(ii) Tabhartais le srianta 

Déantar tabhartais le srianta a thuairisciú sa Ráiteas Ioncam & Caiteachais mar theidlíocht ar an ioncam. Coinnítear an 

t-ioncam srianta i gcúlchiste srianta go dtí go dtabhófar an caiteachas de réir na srianta. 

(iii) Deontais taighde ó fhoinsí neamh-rialtais 

Aithnítear ioncam ó fhoinsí neamh-rialtais sa Ráiteas Ioncam agus Caiteachais nuair a shásaítear 

coinníollacha a bhaineann leis.  Má tá srian in úsáid ach nach bhfuil coinníoll ábhartha feidhmíochta i 

gceist, tuairiscítear an t-ioncam sa Ráiteas Ioncam agus Caiteachais nuair a bheas an Institiúid i 

dteideal an ioncam sin. 

Coinnítear deontais le feidhmíocht tosca ábhartha neamh-chomhlíonta mar ioncam iarchurtha go dtí go sásófar na 

coinnióllacha. Ansin, déantar an t-ioncam a thuairisciú sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais. 

Tuairiscítear deontais le srianta sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais ar theidlíocht don ioncam agus ina dhiaidh sin 

coinnítear iad i gcúlchiste srianta go dtí go dtabhófar an caiteachas de réir an srianadh. 

Ioncam eile ó fhoinsí Neamh-Stáit a úsáidtear do chuspóirí chaipitiúil                                            

Aithnítear ioncam ó fhoinsí neamh-Stáit a úsáidtear do chuspóirí chaipitiúil sa Ráiteas Ioncaim agus 

Caiteachais nuair a shásaítear coinníollacha ábhartha feidhmíochta.  Má tá srian in úsáid ach nach 

bhfuil coinníoll ábhartha feidhmíochta i gceist, tuairiscítear an t-ioncam sa Ráiteas Ioncaim agus 

Caiteachais nuair a bheas an Institiúid i dteideal an ioncam sin. 

Coinnítear ioncam ó fhoinsí neamh-rialtais a úsáidtear do chuspóirí chaipitiúil le coinníollacha ábhartha feidhmíochta 

mar ioncam iarchurtha go dtí go sásaítear na coinníollacha, agus ansin déantar an t-ioncam a thuairisciú sa Ráiteas 

Ioncam agus Caiteachais. 
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1. Polasaithe suntasacha cuntasaíochta (ar lean) 

Déantar ioncam ó fhoinsí neamh-rialtais a úsáidtear do chuspóirí chaipitiúil le srianta a thuairisciú sa Ráiteas Ioncaim 

agus Caiteachais ar theidlíocht don ioncam agus ina dhiaidh sin coinnítear é i gcúlchiste srianta go dtí go dtabhófar an 

caiteachas ar aon dul leis an srianadh. 

Mion-Oibreacha Caipitiúla 

Thug an tAire Oideachais agus Scileanna isteach scéim chun déabhloídiú a dhéanamh don Insititiúid i gcóir Oibreacha 

Samhraidh agus Oibreacha Caipitiúla eile. 

I ngach cás, aithnítear maoiniú  do Mion-Oibreacha Caipitiúla sa tréimhse ina bhfaightear é. 

Ioncam ó thaiscí gearrthéarmacha 

Cuirtear chun sochair sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais gach ioncam a thagann ó thaiscí gearrthéarmacha sa tréimse 

inar saothraíodh é. 

g. Buntáistí d’Fhostaithe 

(i) Sochair Scoir 

Tá gach fostaí a hearcaíodh ón 1 Eanáir 2013 ina mbaill den scéim pinsin aonair den earnáil phoiblí 

agus déantar iomlán teidlíocht pinsin eile a thabhairt faoi scéim sochair sainithe a bunaíodh faoi Scéim 

Aoisliúntais na hEarnála Oideachais 2015 agus riarann an státchiste oibleagáidí pinsin de réir mar a 

thagann siad chun cinn.  

Feidhmíonn an scéim aoisliúntais ar bhonn Íoc Mar a Úsáidtear agus ar an tséala sin, coimeádann an 

Institiúid asbhaintí aoisliúntais ó fhostaithe, mar chuid comhaontaithe dá maoiniú. Ní thugann an 

Institiúid ranníocaíochtaí ar bith don scéim agus níl freagracht ar bith uirthí i ndáil le teidlíochtaí. 

Is é an Scéim Pinsin Aonair den Earnáil Poiblí (Scéim Aonair) an scéim pinsin sainithe do sheirbhísí 

poiblí inphinsin a ceapadh ar an 1 Eanáir 2013 de réir an Acht um Phinsean na hEarnála Poiblí (Scéim 

Aonair agus Soláthairtí Eile) 2012. Cuireann an Institiúid asbhaintí ó fhostaithe ar aghaidh chuig an 

Roinn Chaitheachais Phoiblí agus Athchóirithe.   

Tá an Institiúid forordaithe in S.I. Uimh. 581 de 2012 mar údarás ábhartha do chuspóirí an Scéim 

Aonair. Bhí 39 ball den Scéim Aonair ag an Institiúid ar an 31 Lúnasa 2016. Níor dearnadh soláthar do 

sochair sa todhchaí a bheas fabhraithe do bhaill na Scéime sna ráitis airgeadais seo. Measann an 

Institiúid (de réir Alt 44 d’Acht 2012) go mbeadh aon dliteanas i leith an Scéim Aonair fritháirithe ag 

sócmhainn choibhéiseach maidir le maoiniú Stáit sa todhchaí. 

Tá an Roinn Chaiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ag déanamh measúnú ar na socruithe reatha i leith 

an Scéim Aonair agus táthar ag machnamh ar roinnt roghanna maidir le híocaíocht sa todhchaí agus 

maoiniú do na sochair sin.    

(ii) Buntáistí Gearrthéarma 

Aithnítear buntáistí gearrthéarma, macasamhail pá do laetha saoire, mar speansais sa bhliain, agus 

cuirtear sochair atá fabhraithe ag deireadh na bliana isteach sa bhfigiúr Iníoctha sa Ráiteas ar an Staid 

Airgeadais. Níl fabhrú ar bith do laetha saoire na mball foirne Acadúla ag deireadh na bliana mar gheall 

ar nádúr a gconarthaí. 
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1. Polasaithe suntasacha cuntasaíochta (ar lean) 

 

h. Airgeadra eachtrach 

Déantar idirbhearta in airgeadra eachtrach a thuairisciú sa ráta malairte ar dháta na hidirbhearta.  

Déantar sócmhainní agus dliteanais airgeadais ainmnithe in airgeadra eachtrach sa Ráiteas ar dháta an 

Staid Airgeadais a thuairisciú ag na rátaí malairte a bhí ann ar an dáta sin. 

i. Léasanna 

Gearrtar cíosanna faoi léasanna oibriúchain ar an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais sa tréimhse ina 

dtabhaítear an caiteachas. 

j. Deontais Chaipitiúil Iarchurtha 

Léiríonn Deontais Chaipitiúil Iarchurtha luach neamhamúchta de chistí charntha leithdháilte do 

shócmhainní seasta. 

k. Cúlchiste d’Fhorbairt Chaipitiúil   

Léiríonn an cúlchiste d’fhorbairt chaipitiúil maoiniú atá coinnithe siar ag an Institiúid i gcóir cuspóirí 

d’fhorbairtí caiptiúil sainiúil. Tagann an maoiniú sin ó ranníocaíocht Mac Léinn, ó thabhartais 

neamhchaipitiúil Stáit, ó tháillí áiseanna bainc agus ó aistrithe ó Chúlchistí Ioncaim, sa chás deireanach, 

a bhfuil réamhchead dóibh ón Údarás Ardoideachais, maraon leis an ús bainc a thuill an t-airgead seo. 

Coimeádfar a leithéid de maoiniú sa Chuntas Cúlchiste d’Fhorbairt Chaipitiúil fhad is go  bhfuil na 

tionscadail sainiúla a bhfuil siad tiomanta dóibh ar aon dul le plean d’Fhorbairt Chaipitiúil na hInstitiúide, 

go bhfuil siad ceadaithe ag an Bhord Rialúcháin, spriocam tugtha dóibh agus le meastachán ar 

chostais.   

2. Breithniúnais chriticúla chuntasaíochta agus príomhfhoinsí de mheastachán neamhchinnteachta 

I bhfeidhmiú polasaithe cuntasaíochta na hInstitiúide, a bhfuil cur síos orthu i nóta 1, tá sé d’iachall ar an 

Bhord Rialúcháin breithniúnais, meastacháin agus boinn tuisceana a ghlacadh faoi na suimeanna 

glanluacha de shócmhainní agus dliteanais nach bhfuil le feiceáil go furasta ó fhoinsí eile. Tá na 

meastacháin agus na boinn tuisceana bunaithe ar thaithí stairiúil agus ar fachtóirí eile a mheastar a 

bheith ábhartha. B’fhéidir go mbeadh difear sna torthaí iarbhír ó na meastacháin sin.  

Déantar na meastacháin agus na boinn tuisceana bunúsacha a athbhreithniú ar bhonn leanúnach. 

Aithnítear athbhreithniú  ar na meastacháin cuntasaíochta sa tréimhse ina ndéantar athbhreithniú ar an 

mheastachán má bhíonn tionchar ag an mheastachán sin ar an tréimhse sin amháin, nó i dtréimhse an 

athbhreithnithe agus i dtréimhsí sa todhchaí má bhíonn tionchar ag an athbhreithniú ar thréimhsí reatha 

agus san am atá le theacht araon. Aithnitear athbhreithnithe ar mheastacháin cuntasaíóchta sa tréimhse 

in ndéantar athbhreithniú ar an mheasachán má bhíonn tionchar ag an athbhrethniú ar an tréimhse sin 

amháin, nó sa tréimhse athbhreithnithe agus i dtréimhsí sa todhchaí má bhíonn tionchar ag an 

athbhreithniú ar thréimhsí reatha agus ar thréimhsí atá le theacht araon. 

Breithiúnais chriticúla i gcur i bhfeidhm polasaithe cuntasaíochta na hInstitiúide 

Is iad seo a leanas na breithiúnais chriticiúla, diomaite dóibh sin ina bhfuil meastacháin (a ndéantar plé 

orthu thíos), a rinne an Bord Rialacháin i bpróiseas chur i bhfeidhm polasaithe cuntasaíochta na 

hInstitiúide agus a bhfuil an tionchar is suntasaí acu ar na méideanna a aithnítear sna ráitis airgeadais. 

Tá sé deimhnithe ag an Bhord Rialacháin go bhfuil an bonn mar ghnóthas leantach ag fanacht 

oiriúnach, mar atá imchruthaithe i nóta 1b. leis na ráitis airgeadais. 
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2. Breithiúnais chuntasaíochta chriticiúil agus foinsí meastacháin neamhchinnte príomha (ar lean) 

 

Foinsí meastacháin neamhchinnte príomha :  

Fabhrú ar Phá do Laetha Saoire 

Déantar fabhrú ar phá do laetha saoire a áireamh ó thagairt do na laetha saoire gan íoc ag deireadh na 

bliana. Níl fabhrú de dhíth ar an fhoireann acadúla de bharr nádúr a gconartha. Níl aon ghá le coigeartú 

idirlinne i leith pá saoire, má tá an fabhrú ag an 31 Lúnasa níos lú ná 5% den chostas tuarastail agus pá 

don bhliain dar chríoch 31 Lúnasa 2016. 

Soláthar do Dhrochfhiacha 

Tá meastachán déanta againn ar an soláthar do dhrochfhiacha tré úsáid a bhaint as rátaí bailiúcháin stairiúla, go 

háirithe maidir le táillí teagaisc agus ranníocaíocht infhaighte ó mhic léinn. 



Intitiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais - (ar lean)

Bliain dár críoch 31 Lúnasa 2016

3. Deontais Stáit

Leithdháilte do Leithdháilte do Athshonraithe

Caiteachas Caiteachas 2016 2015

Atréimhseach Caipitiúil Iomlán Iomlán

€000's €000's €000's €000's

Deontas Stáit i gcóir Caitheachas Atréimseach - An Roinn Ardoideachais 11,019 384 11,403 11,247

Deontas Stáit i gcóir Caitheachas Atréimseach - An Roinn Ardoideachais (Altracht) 523 523 539

Deontas Stáit i gcóir Caiteachas Caipitiúil - An Roinn Oideachais & Scileanna

Deontas Stáit i gcóir Mion-Oibreacha Caipitiúla 871 871 590

Iomlán 2016 12,413 384 12,797 12,376

Iomlán 2015 11,755 621 12,376

4. Táillí Teagaisc agus Ranníocaíocht Mac Léinn

2016 2016 2016 2016 2015 2015 2015 2015

Mic Léinn Maoinithe Neamh-mhaoinithe Iomlán Mic Léinn Maoinithe Neamh-mhaoinithe Iomlán

WTE ag an Stát ón Stát €000's WTE ag an Stát ón Stát €000's

Táillí íoctha ag an Stáit 2,654 1,891 1,891 2,513 2,181 2,181

Táillí Neamh-AE 21 94 94 4 27 27

Táillí íoctha ag mic léinn nó thar ceann Mac Léinn 429 392 392 456 396 396

Táillí d' Fhoghlaim ar feadh an tSaoil agus táillí eile 313 330 330 256 247 247

Ranníocaíocht na Mac Léinn 6,018 2,445 8,463 5,204 2,030 7,234

Líon na Mac Léinn / Glanioncam ó Tháillíí 3,417 7,909 3,261 11,170 3,229 7,385 2,700 10,085

D'íoc an tÚdarás Ardoideachais táillí teagaisc de €1,576,988 sa bhliain (2015: €1,890,764) do chúrsaí Céime lánaimseartha,

agus €313,625 (2015: €273,392) do chúrsaí Ardteastais agus cúrsaí Gnáthchéime, na costais iomlán atá mar pháirt

dóibh siúd atá maoinithe ag Ciste Sóisialta na hEorpa.

Tá an líon mac léinn tugtha mar coibhéisí lánaimseartha bunaithe ar chreidiúintí cláraithe.
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

Nótaí leis na ráitis airgeadais - (ar lean)

Bliain dar chríoch 31 Lúnasa 2016

5. Deontais Taighde & Conarthaí 2016 2015

Iomlán Iomlán

€000's €000's

Ioncam

Stáit agus leath-stáit 1,347 1,454

Aontas na hEorpa 162 91

Tionscail 21 20

IOTI 25 18

Eile 40 64

Lúide: Deontais Taighde agus Conarthaí leithdháilte chuig caipiteal 0 (61)

Glanioncam 1,595 1,586

Caiteachas

Costais Pá 920 951

Costais Neamhphá 675 635

1,595 1,586

Toradh Glan 0 0

6 Anailís ar Ioncom faighte ón Stát.

Nóta 3 - Deontas Stáit

An tÚdarás Ardoideachais (645) 11,666 382 11,403

An tÚdarás Ardoideachais - Altracht 523 523

Leithdháilte do chaiteachais Caipitil (384) (384)

Deontas Stáit do Mhionoibreacha Caipitiúla leithdháilte chuig 

Caiteachas Atréimhseach 871 871

Ioncam Iomlán ón Stát (645) 12,676 382 12,413

Nóta 4 - Táillí Teagaisc & Ranníocaíochtaí na Mac Léinn

An tÚdarás Ardoideachais 1,891 1,891

Failte Éireann 288 288

An Roinn Oideachais & Scileanna 9 9

SUSI 5,721 5,721

Ioncam Iomlán ón Stát 0 7,909 0 7,909

Nóta 5 - Taighde & Conarthaí

Fiontar Éireann 103 426 255 784

An tÚdarás Ardoideachais 71 75 (56) 90

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte 37 0 (35) 2

An Roinn Oideachais & Scileanna 66 283 24 373

Bord Iascaigh Mhara (8) 107 (1) 98

Ioncam Iomlán ón Stát 269 891 187 1,347
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

Bliain dar chríoch 31 Lúnasa 2016

7. Maoiniú Tacaíochta do Mhic Léinn 

2016 2016 2016 2015

Míchumais Cabhair Iomlán Iomlán

€000's €000's €000's €000's

Iarmhéid ar an 1 Meán Fómhair (35) (3) (38) 12

Fáltais;

An tÚdarás Ardoideachais 300 152 452 351

Eile 5 5

Lúide: Fáltais leithdháilte chuig caipiteal (44) (44) (16)

Glanfháltais 261 152 413 335

Méideanna curtha i bhfeidhm:

Costais Pá 120 0 120 142

Costais Neamhphá 98 152 250 243

Caiteachas Iomlán 218 152 370 385

Iarmhéid ar an 31 Lúnasa 8 (3) 5 (38)

Cuireann an tÚdarás Ardoideachais maoiniú ar fáil faoin Phlean Forbartha Náisiúnta

agus tá sé páirt-mhaoinithe ag Ciste Sóisialta na hEorpa.

8. Ioncam Eile

2016 2015

Iomlán Iomlán

€000's €000's

Asbhaintí Aoisliúntais coinnithe siar 1,166 1,195

Cíos ar Áiseanna 101 84

Forchostas an Taighde Lárnach 109 134

Ioncam ilghnéitheach 1,075 775

Toradh Glan 2,451 2,188
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Institiúid Teicnelaíochta Leitir Ceanainn

Nótaí leis na ráitis airgeadais - (ar lean)

Don bhliain dar chríoch 31 Lúnasa 2016

9. Costais Foirne

2016 2015

Teagasc agus taighde 193 187

Teicniúil 45 47

Riarachán lárnach agus seirbhísí 106 103

344 337

2016 2015

€'000 €'000

Tuarastail agus Pá 22,663 22,224

22,663 22,224

Cúiteamh príomha bainistíochta

Bandaí Pá Bliain dar chríoch 31 

Lúnasa 2016

Bliain dar chríoch 31 

Lúnasa 2015

60,000 - 70,000 36 36

70,001 - 80,000 76 65

80,001 - 90,000 17 24

90,001 - 100,000 9 10

100,001 -110,000 2 1

110001 - 120,000 - -

120,001 - 130,000 - -

130,001 - 140,000 - -

140,001 - 150,000 1 1

Mór-Iomlán 141 137
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Ghlac an Institiúid le luach tosaithe de €60,000 chun baill foirne ar phá níos airde a aithint. Ag baint úsáid as 

€60,000 mar luach tosaithe, seo a leanas luach saothair na foirne, i mbandaí pá de €10,000:

Is é a méan uimhir daoine (ar a n-áirithítear sealbhóirí poist sinsearacha) a bhí fostaithe ag an Institiúid i rith 

na bliana ná an méid seo a leanas i gcoibhéis lánaimseartha:

Líon fostaithe Líon fostaithe

Tháinig an luach saothair iomlán do phearsanra príomha bainistíochta don bhliain 2016 go dtí €155,677  (2015: 

€158,994).  Is é an tUachtarán agus an Bord Rialaithe pearsanra príomha bainistíochta na hInstitiúide.

Baill foirne ar phá níos airde



Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais - (ar lean)

Bliain dar chríoch 31 Lúnasa 2016

10. Gníomhaíochtaí Eile do Ghiniúint Ioncaim

2016 2015

€000's €000's

Ioncam

      CoLab 233 143

      An Danlann, Ionad na Mac Léinn 222 217

Mór-Ioncam 455 360

Caiteachas

     Costais Pá 279 266

    Costais Neamh-Phá 155 153

434 419

Toradh Glan 21 (59)

11. Speansais Oibriúcháin Eile

2016 2016 2016 2016 2015

Speansais Oibriúcháin

Costais Pá Dímheas Eile Iomlán Iomlán

€000's €000's €000's €000's €000's

Deontais Taighde & Conarthaí 920 47 675 1,642 1,612

Ranna Acadúla 16,654 470 1,226 18,350 17,918

Seirbhísí Acadúla 553 3 168 724 695

Áiseanna 468 1,682 1,190 3,340 3,244

Riarachán Lárnach 3,103 51 922 4,076 4,274

Oideachas Ginearálta 410 6 694 1,110 666

Gníomhaíochta Eile do Ghiniúint Ioncaim 279 155 434 419

Maoiniú Tacaíochta Mac Léinn 120 250 370 402

Seirbhísí Mac Léinn 156 2 692 850 769

Caiteachas Iomlán 22,663 2,261 5,972 30,896 29,999

Iomlán 2015 22,224 2,268 5,507 - 29,999
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais - (ar lean)

Bliain dar chríoch 31 Lúnasa 2016

11. Speansais Oibriúcháin Eile - ar lean

2016 2015

€000's €000's

Ábhair agus Tomhaltáin Eile 342 348

Solas, Teas agus Cumhacht 396 468

Costais Deisiúcháin agus Cothabhála 705 676

Ábhar priontáilte, leabhair agus tréimhseacháin 159 166

Taisteal agus Cothú 487 447

Priontáil, Páipeárachas, Postas agus Speansais Oifige eile. 168 210

Cíos, Rátaí agus costais Árachais 205 180

Earcaíocht, oiliúint &rl. 546 538

Luach Saothair Iniúchóirí i ndáil le Seirbhísí Iniúchóireachta 24 30

Costais comhairleachta 185 130

Ceannacháin trealaimh (neamhchaipitlithe) 132 155

Cothabháil ar Ríomhairí, Bogearraí agus Ceadúnais 325 379

Slándaíl agus Cothabháil Talaimh 97 99

Seirbhís leighis 78 82

Cumarsáid 70 73

Fógraíocht agus Margaíocht 201 228

Seirbhís Bainistíochta na hInstitiúide 53 53

Diúscairt Dramhaíola 21 22

Sláinte agus Sábháilteacht 26 23

Maoiniú Tacaíochta Mac Léinn 250 243

Táillí Clárúcháin Mac Léinn 614 525

Forbairt agus bailíochtú cúrsaí 35 49

Droch Fhiacha 420 10

Speansais Eile 433 373

Iomlán Speansais Oibriúcháin Eile 5,972 5,507

12. Cánachas

Tá Institiúid  Teicneolaíochta Leitir Ceanainn 

díolmhaithe ó Cháin Chorparáide faoi stádas carthanais.
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais - (ar lean)

Don bhliain dar chríoch 31 Lúnasa 2016

13. Sócmhainní Seasta Inláimhsithe

€'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Costas

Ag an 1 Meán Fómhair 2015 94,369 0 415 11,901 480 9,792 40 116,997

Curtha leo i rith na bliana 19 52 264 35 65 435

Sócmhainní á dtógáil aistrithe

Diúscairtí i rith na bliana (164) (9) (173)

Ag an 31 Lúnasa 2016 94,388 0 467 12,001 515 9,848 40 117,259

Dímheas

Ag an 1 Meán Fómhair 2015 20,811 0 111 11,451 230 9,428 40 42,071

Aistrithe 0

Muirear don blliain 1,662 47 337 51 164 2,261

Curtha as an áireamh ar dhiúscairt (164) (9) (173)

Ag an 31 Lúnasa 2016 22,473 0 158 11,624 281 9,583 40 44,159

Glanluach de réir na leabhar

Ag an 31 Lúnasa 2016 71,915 0 309 377 234 265 0 73,100

Ag an 1 Meán Fómhair 2015 73,558 0 304 450 250 364 0 74,926
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais - (ar lean)

Don bhliain dar chríoch 31 Lúnasa 2016

14. Stoc

Ní choimeádann LYIT stoc d'ábhair amh nó earraí críochnaithe i gcoír á ndíol.

15. Infháltais

2016 2016 2015 2015

€'000 €'000 €'000 €'000

Deontas Stáit infhaighte 382 645

Maoiniú caipitil eile infhaighte 731

Teagasc agus Táillí Eile infhaighte 761 845

  Lúide Soláthar do Dhroch Fhiacha (533) 228 (489) 356

Deontais taighde agus conarthaí infhaighte 328 113

Gníomhaíochtaí Féinmhaoinithe 38 8

Réamhíocaíochtaí & Ioncam Fabhraithe 239 320

Infhaighteachtaí eile 345 445

  Lúide Soláthar do Dhroch Fhiacha (4) 341 (4) 441

1,556 2,614

16. Airgead tirim & coibhéisí airgid

2016 2015

€'000 €'000

Airgead sa bhanc, ar a n-áirítear iarmhéideanna atá coinnithe i dtaisce 

gearrthéarmach. 4,434 3,390

4,434 3,390
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais - (ar lean)

Don bhliain dar chríoch 31 Lúnasa 2016

17. Iníoctha: méideanna dlite               

laistigh de bhliain amháin 2016 2015

€000's €000's

Trádáil iníoctha 46 9

Deontais taighde agus conarthaí réamhíoctha 253 476

Gníomhaíochtaí Féinmhaoinithe 177 210

Táillí teagaisc réamhíoctha 445 288

Ioncam Iarchurtha ó Mhaoiniú Tacaíochta Mac Léinn 50 50

Fabhruithe agus Ioncam Iarchurtha 1,100 862

Cáin eile agus slándáil sóisialta 542 574

Iníocaíochtaí eile 126 141

Creidiúnaithe Iomlán 2,739 2,610

18. Deontais Cothabhála Mac Léinn

2016 2015

€000's €000's

Admhálacha ón Roinn Oideachais agus Scileanna (Roinn na gColáistí) 4 46

Admhálacha ón Roinn Oideachais agus Scileanna (Aonad Tacaíochta Mac Léinn) - 11

Íocaíochtaí le mic léinn (4) (46)

Íocaíochtaí le mic léinn (breisiú) - (11)

Glan-(Eis-sreabhadh) / Insreabhadh Airgid - -

Iarmhéid Tosaigh - -

Iarmhéid Deiridh - -

Ó Mheán Fómhair 2012, tugadh freagracht ar son Deontais Oiliúna Tríú Leibhéal agus Breisithe do SUSI (Tacaíocht 

Chomchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn).  Do mhic léinn a chur tús lena gcúrsa staidéir roimh an dáta seo, leanann an Institiúid 

ag próiseáil íocaíocht an Deontas Oiliúna Tríú Leibhéal. Mar sin de, tá an leibhéal deontais a phróiseálann an Institiúid ag 

laghdú i ngach tréimhse agus ó Mheán Fómhair 2017 beidh iomlán íocaíochtaí a ndéanamh ag SUSI.
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais - (ar lean)

Don bhliain dar chríoch 31 Lúnasa 2016

19. Ceangaltais faoi Réadmhaoin ar Léas

Ag deireadh na bliana, bhí ceangaltais ag an Institiúid faoi réadmhaoin ar léas a bhí ag bhí ag éag mar a leanas:

2016 2015

€000's €000's

Laistigh de bhliain amháin 32 68

Idir 2 & 5 Bliana - 32

Níos mó ná 5 bliana - -

Ceangaltais Iomlán 32 100

20. Deontais Caipitil Iarchurtha

              

2016 2015

€000's €000's

Ag an 1 Meán Fómhair

Iarmhéid Tosaigh 74,926 72,349

Deontais Caipitil Infhaighte

Leithdháilte ó Dheontas Stáit Atréimhseach - Údarás Ardoideachais 384 621

Leithdháilte ó Dheontais Taighde & Conarthaí 61

Leithdháilte ó Mhaoiniú Tacaíochta Mac Léinn 44 15

Deontais Caipitil/Maoiniú Eile 1 4,148

Iomlán 429 4,845

Diúscairt (173) (359)

Amúchta chuig Ioncam agus Caiteachas sa bhliain

Amúchta ar aon dul le dímheas (2,261) (2,268)

Iomlán (2,261) (2,268)

Diúscairt 173 359

Ag an 31 Lúnasa

Iarmhéid Deiridh 73,094 74,926
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais - (ar lean)

Don bhliain dar chríoch 31 Lúnasa 2016

21. Cúlchiste d'Fhorbairt Chaipitil

2016 2015

€000's €000's

Iarmhéid Tosaigh 1,659 1,659

Ranníocaíochtaí do Chaipiteal (Úsáidte sa Bhliain) - -

Iarmhéid Deiridh 1,659 1,659

22. Ceangaltais Chaipitil               

2016 2015

€000's €000's

Faoi chonradh ach nár cuireadh ar fáil go fóill 19 17

19 17

23. Páirtithe Gaolmhara

De réir gnáthchúrsa gnó, féadfaidh an Institiúid socruithe conartha a dhéanamh i bhfiontair ina bhfuil 

baill den Bhord Rialaithe fostaithe nó ina bhfuil baint acu leis ar shlí eile. Tá nósanna imeachta glachta ag an Institiúid 

de réir Cód Rialachais Institúidí Teicneolaíochta na hÉireann maidir le 

nochtadh spéise ag Baill an Bhoird agus chloí an Institiúid leis na nósanna imeachta seo le linn

na bliana.

24. Dliteanas Teagmhasach

Ní raibh aon dliteanas teagmhasach ann ar an 31 Lúnasa 2016.

25. Iar-Ráiteas ar Imeachtaí an Staid Airgeadais

Ní raibh aon imeacht shuntasach ann ó dháta an Ráiteas ar an Staid Airgeadais a d'fhéadfadh impleachtaí a bheith acu

do na ráitis airgeadais seo.
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais - (ar lean)

Don bhliain dar chríoch 31 Lúnasa 2016

26. Míniú ar an Athrú go FRS 102 (Caighdeán um Thuairisciú Airgeadais)

Is é seo an chéad bhliain a chur an Institiúid i láthair a ráitis airgeadais faoin Chaighdeán um Thuairisciú Airgeadais

102 (FRS 102) a d'eisigh an Comhairle um Thuairisciú Airgeadais. Tá na nochtuithe seo a leanas de dhíth don bhliain

idirthréimhseach. Bhí na ráitis airgeadais deireanacha, faoi GAAP Éireannach roimhe seo, don bhliain a chríochnaigh ar an 31 Lúnasa 2015 agus 

dá bhrí sin bhí an dáta athraithe go FRS 102 ar an 1 Meán Fómhair 2014. Mar thoradh ar ghlacadh le FRS 102, d'athraigh 

roinnt de na polasaithe cuntasaíochta chun cloí leis an chaighdeán sin.

Roghnaigh an Institiúid na soláthairtí athraitheacha in Alt 35 de FRS 102, maidir le maoin, fearais 

agus trealamh, lena bhféadfaidh an luacháil GAAP roimhe seo a úsáid mar ''chostas measta'' ag dul ar aghaidh.

Ní raibh aon éifeacht ar an toradh a tuairiscíodh roimhe seo don bhliain a chríochnaigh ar an 31 Lúnasa 2015.  Áit ar bith ina bhfuil sé riachtanach, 

 tá na figiúirí comparáideacha athghrúpáilte agus athshonraithe ar an bhunús céanna le figiúirí na bliana reatha.

 

27. Ollscoil Teicneolaíochta: Comhaontas Connachta-Ulaidh

28. Ceadú na Ráitis Airgeadais 

Cheadaigh an Bord Rialaithe na ráitis airgeadais ar an 30 Lúnasa 2017.
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De barr a bheith ag comhoibriú le chéile, bainfidh Institiúid Teiceolaíochta na Gailimhe-Maigh Eo, Institiúid 

Teicneolaíochta Leitir Ceanainn agus Institiúid Teicneolaíochta Shligigh anach na critéir atá de dhíth le bheith ina n-

ollscoil teicneolaíóchta (TU) agus sa tslí sin ábhaltacht an chórais ardoideachais sa réigiúin a fheabhsú chun bheith in 

ann tacaíocht a thabhairt d'fhorbairtí eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha do phobal atá scaipthe go geografach, 

pobal tuaithe den chuid is mó. Tá an spriocam reatha 5 bliana le hathainmiú mar TU. Tá réamh-mheastán costais 

carnach don trí institiúid suas go 2019 ionann le €11.8m,  mar atá in aighneacht maoiniúcháin ar na mallaibh chuig an 

Údarás Ardoideachais.  Mar thoradh ar an aighneacht seo, gheall an tÚdarás Ardoideachais maoiniú de €757,000 don 

togra do 2015/16. D'fhéadfadh aon athruithre ar an reachtaíocht mholta ar ollscoileanna teicneolaíochta impleachtaí a 

bheith acu ar thogra den Chomhaontas Connacht-Uladh. 
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