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Ráiteas um Fhreagracht na hInstitiúide 

 

Faoi na hAchtanna um Institiúidí Teicneolaíochta 1992 go 2006 éilítear ar an Institiúid Ráitis Airgeadais a 
ullmhú sa bhfoirm sin atá faofa ag an Údarás um Ard-Oideachas agus iad a chur faoi bhráid um a bhfaomhadh 
ag an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.  In ullmhú na Ráiteas Airgeadais seo, éilítear ar an Institiúid:  

• Polasaithe oiriúnacha cuntasaíochta a roghnú agus iad a fheidhmiú go comhsheasmhach.  

• Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama.  

• Ráitis Airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh, ach amháin sa chás a bhfuil sé 
neamhfhóirsteanach a thoimhdiú go leanfaidh an Institiúid ag oibriú.  

• Imeacht ábhartha ar bith ó chaighdeáin bhainteacha cuntasaíochta a nochtadh agus a mhíniú.  

 

Tá an Institiúid freagrach as taifid cuntasaíochta leormhaithe a choinneáil a nochtann am ar bith staid 
airgeadais na hInstitiúide le cruinneas réasúnta agus a chuireann ar a cumas a chinntiú go gcomhlíonann na 
Ráitis Airgeadais na hAchtanna um Institiúidí Teicneolaíochta 1992 go 2006.  

Tá an Institiúid freagrach freisin as a sócmhainní a chosaint agus as bearta réasúnta a ghlacadh um chalaois 
agus mírialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.  

 

 

     

Cathaoirleach:  Fintan M0loney 
    ___________________ 
                                                 Fintan Moloney  
 
                                                  Paul Hannigan 
Uachtarán:   ____________________ 
                                                 Paul Hannigan 
 
 
Dáta:    13 Nollaig 2018 

____________________ 
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Ráiteas um Rialú Inmheánach 

 

Freagracht as an gCóras um Rialú Inmheánach 

Aithníonn Bord Rialaithe Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn a fhreagracht um a chinntiú go bhfuil córas 

éifeachtach um rialú inmheánach á chothabháil agus á oibriú, bunaithe ar an gCód Cleachtais chun Institiúidí 

Teicneolaíochta Éireann a Rialú agus ar an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú, a foilsíodh i mí Lúnasa 

2016, i bhfeidhm ó mhí Mheán Fómhair 2016. Cuimsíonn an córas um rialú inmheánach na próisis sin a úsáidtear chun 

na priacail suntasacha atá os comhair Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn i mbun a gnó a aithint, a mheasúnú, a 

chur in ord tosaíochta agus a bhainistiú. Ní féidir leis an gcóras ach dearbhú réasúnta nach dearbhú iomlán é a 

sholáthar go bhfuil sócmhainní á gcosaint, idirbhearta á n-údarú agus á dtaifead go cuí, agus go bhfuil earráidí nó 

mírialtachtaí ábhartha á gcosc nó á mbrath ar bhonn tráthúil.  

 

Príomh-Chleachtais Rialaithe 

Tá bearta i bhfeidhm ag an mBord Rialaithe um thimpeallacht cuí rialaithe a chinntiú, ar a n-áirítear iad seo a leanas: 

• Tá cleachtais agus rialacháin doiciméadaithe, i bhfeidhm agus suas chun dáta. Tá próiseas leanúnach ar 

bun ag an Institiúid chun cleachtais reatha a uasdhátú agus chun polasaithe agus cleachtais nua a thabhairt isteach 

de réir mar is cuí. 

 

• Déanann an Bord Rialaithe athbhreithnithe rialta ar thuarascálacha tréimhsiúla agus bliantúla, ar a n-

áirítear feidhmíocht airgeadais de réir na mbuiséad. Le blianta beaga anuas tá feabhas tagtha ar ullmhú na 

ndréacht-chuntaisí reachtúla maidir le tráthúlacht.  

 

• Tá Coiste Iniúchta agus Priacail ag feidhmiú le téarmaí tagartha atá soiléir, ag plé le ceisteanna 

suntasacha rialaithe agus ag glacadh le tuarascálacha na n-iniúchóirí inmheánacha agus seachtracha.  

 

• Tá treoirlínte in áit, atá sainithe go soiléir, um infheistíocht caipitil a rialú.  

 

Tá feidhm iniúchta inmheánaigh seachfhoinsithe ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn; oibríonn an fheidhm 

sin de réir an Chóid Cleachtais chun Institiúidí Teicneolaíochta Éireann a Rialú. Ins na pleananna bliantúla um 

iniúchadh inmheánach tugtar aird ar réimsí dóchúla priacail mar atá aitheanta ag an mbainistíocht agus ag an gCoiste 

Iniúchta agus Priacail. I mí an Mhárta 2016 thug an Coiste Iniúchta agus Priacail faomhadh don Phlean um Iniúchadh 

Inmheánach le haghaidh 2016/2017/2018.   

Bainistiú Priacail 

I mí Dheireadh Fómhair 2015, rinne an Bord Rialaithe athbhreithniú agus faomhadh ar Pholasaí na hInstitiúide um 

Bainistiú Priacail. Tá clár priacail don Institiúid iomlán i bhfeidhm, ar a ndéanann Bord Feidhmiúcháin na hInstitiúide 

athbhreithniú leathbhliantúil. Tá freagracht um fhaireachán bainistiú priacail agus clár priacail na hInstitiúide a 

chothabháil leagtha ar chomhalta den Bhord Feidhmiúcháin agus déanann an Coiste Iniúchta agus Priacail 

athbhreithniú leathbhliantúil ar an gclár priacail.  
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Athbhreithniú Bliantúil ar Rialuithe  

Tá siad seo a leanas mar bhonn eolais leis an athbhreithniú ag an mBord Rialaithe ar éifeacht an chórais um rialú 

inmheánach:   

o Oifigigh shinsearacha san Institiúid, ar a bhfuil freagracht um chreat rialaithe inmheánaigh a fhorbairt agus a 

chothabháil.  

o Tá próisis agus cleachtais oibre ar fud na hInstitiúide leagtha amach ar bhealach chun idirdheighilt 

dualgas atá leormhaith agus cuí a chinntiú.  

o Déanann an Bord Feidhmiúcháin athbhreithniú ar fheidhmíocht airgeadais na hInstitiúide i gcaitheamh 

na bliana, ar a n-áirítear comparáid de réir an bhuiséid.  

 

o An Coiste Iniúchta agus Priacail, a chuidíonn leis an mBord Rialaithe maidir le freagrachtaí faireachain a 

chomhlíonadh.  

o Déanann an Coiste Iniúchta agus Priacail maoirsiú ar obair na nIniúchóirí Inmheánacha agus, uair sa 

bhliain ar a laghad, bíonn cruinniú leis na hIniúchóirí Inmheánacha chun pleananna agus gníomhaíochtaí 

a athbhreithniú.  

o Tuairiscítear cruinnithe an Choiste Iniúchta agus Priacail agus aon cheisteanna imní chuig an Bord 

Rialaithe.  

o Tugadh Tuarascáil Bhliantúil an Choiste Iniúchta agus Priacail, don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017, 

don Bhord Rialaithe i mí Mheán Fómhair 2017. 

 

o Iniúchóirí Inmheánacha na hInstitiúide.  

o Breathnaíonn an Plean um Iniúchadh Inmheánach priacal nuair a aithnítear réimsí um athbhreithniú.   

o Déanann na hIniúchóirí Inmheánacha a gcuid oibre de réir an Phlean um Iniúchadh Inmheánach. Sa 

chás go mbaineann an obair le córas na hInstitiúide um rialú inmheánach, tugann na hIniúchóirí Inmheánacha 

tuarascálacha a thugann dearbhú neamhspleách maidir le leormhaitheas agus éifeacht chóras na hInstitiúide um 

rialú inmheánach, chomh maith le moltaí um fheabhsú. Tugtar na tuarascálacha seo chuig Coiste Iniúchta agus 

Priacail na hInstitiúide, a thuairiscíonn go díreach chuig an Bord Rialaithe.  

 

o Tuairimí a thug an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste ina Thuarascáil faoin iniúchadh chuig an Coiste Iniúchta 

agus Priacail, litir bhainistíochta agus tuarascálacha eile.  

 

Dearbhaímid go ndearna an Bord Rialaithe athbhreithniú ar éifeachtúlacht an chórais um rialú inmheánach don 

bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 i mí Feabhra 2018.  

D’fhonn an Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (2016) a fheidhmiú, d’fhoilsigh an tÚdarás um Ard-

Oideachas Cód athchóirithe Cleachtais chun Institiúidí Teicneolaíochta Éireann a Rialú, atá i bhfeidhm ó 1ú Eanáir 

2018; thug Bord Rialaithe Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn faomhadh don Chód seo ar an 5ú Aibreán  2018.  

Is é Cód 2012 a bhí i bhfeidhm i gcaitheamh na bliana airgeadais 2016/17.  
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Gníomhaíochtaí ar bun  

• Bhí easnamh oibríochta ag an Institiúid ins na sé bliana ón bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2011 suas chuig an bhliain 

dar críoch 31 Lúnasa 2016. Tá comhairliúchán leanúnach ar bun ag an Institiúid leis an Údarás um Ard-Oideachas 

maidir leis an staid airgeadais, le díriú speisialta ar na dúshláin airgeadais a bhaineann leis an Scoil 

Turasóireachta, Na Cealla Beaga. Bhí barrachas oibríochta ag an Institiúid sa bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017, go 

príomha mar gheall ar mhaoiniú breise a fuarthas ón Údarás um Ard-Oideachas agus méadú ar líon na mac léinn.  

 

• Thug an Bord Rialaithe faomhadh do Pholasaí na hInstitiúide um Bainistiú Priacal i mí na Nollag 2015. Tá an 

Institiúid ag obair i dtreo an pholasaí seo a fheidhmiú ina iomlán ar fud na gníomhaiochtaí ar fad.  

 

 

• Tá an Institiúid ag obair i dtreo an Chreat um Rialuithe Inmheánacha a fheidhmiú ina iomlán.  

 

• Tá an Institiúid ag obair i dtreo chomhlíonadh iomlán le rialacha agus treoirlínte soláthair mar atá leagtha amach 

ag Oifig Soláthair an Rialtais.  

 

• Tá an Institiúid ag obair go leanúnach i dtreo chomhlíonadh níos leithne leis an gCód athchóirithe Cleachtais chun 

Comhlachtaí Stáit a Rialú 2016; glacadh ar an 5ú Aibreán 2018 le Cód 2018 an Údaráis um Ard-Oideachas  chun 

Institiúidí Teicneolaíochta a Rialú agus oibreofar i dtreo chomhlíonadh iomlán. 

 

Fintan M0loney      13 Nollaig 2018 

_______________________    _______________________   

Fintan Moloney      Dáta 

Cathaoirleach      

 

Paul Hannigan      13 Nollaig 2018 

_______________________    _______________________   

Paul Hannigan      Dáta 

Uachtarán  
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Tuarascáil um a chur faoi bhráid Thithe an Oireachtais 

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn 

Tuairim faoi na ráitis airgeadais 

Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn don bhliain dar críoch 31 

Lúnasa 2017 mar a éilítear faoi fhorálacha na nAchtanna um Institiúidí Teicneolaíochta 1992 go 2006.  Cuimsíonn na 

ráitis airgeadais 

 

• an ráiteas um ioncam cuimsitheach  

• an ráiteas um athruithe ar chúlchistí agus cuntas caipitil 

• an ráiteas ar staid an airgeadais 

• an ráiteas um shreabhadh airgid, agus 

• na nótaí gaolmhara, ar a n-áirítear achoimre ar pholasaithe suntasacha cuntasaíochta.  

Is é mo thuairim, go dtugann na ráitis airgeadais léargas fíorcheart agus cothrom maidir le sócmhainní, dliteanais agus 

staid airgeadais na hInstitiúide amhail 31 Lúnasa  2017 agus maidir leis an ioncam agus caiteachas don bhliain dar 

críoch ar an dáta sin de réir Chaighdeáin um Thuairisciú Airgeadais (FRS) 102 — An Caighdeán um Thuairisciú 

Airgeadais atá infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann.  

 

Bonn leis an dtuairim 

Rinne mé iniúchadh ar na ráitis airgeadais de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta um Iniúchadh (ISA) mar atá fógartha ag 

an Eagraíocht Idirnáisiúnta um Ard-Institiúidí Iniúchta.  Tugtar cur síos ar na freagrachtaí atá orm faoi na caighdeáin 

sin in aguisín leis an dtuarascáil seo.  Táimse neamhspleách ar an Institiúid agus tá mo chuid freagrachtaí eiticiúla eile 

comhlíonta agam de réir na gcaighdeán. 

Creidim go bhfuil an fhianaise iniúchta atá faighte agam leordhóthaineach agus cuí mar bhonn le mo thuairim.  

 

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

Tá faisnéis áirithe eile curtha ar fáil ag an Institiúid chomh maith leis na ráitis airgeadais. Cuimsítear anseo an ráiteas 

um fhreagracht na hInstitiúide agus an ráiteas um rialú inmheánach. Ins an aguisín leis an dtuarascáil seo, tá cur síos 

ar na freagrachtaí agamsa um thuairisciú maidir le faisnéis dá leithéid, agus maidir le cúrsaí áirithe eile ar a ndéanaim 

tuairisciú faoi eisceachtaí.  

Níl tada le tuairisciú agam maidir leis na cúrsaí sin.  

Colette Drinan 
Colette Drinan 

Ar son agus thar ceann an 

Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

17 Nollaig 2018 
 

Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 

Comptroller and Auditor General 
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Aguisín leis an dtuarascáil seo 

  
Freagrachtaí ar chomhaltaí an Bhoird Rialaithe  

Tá na comhaltaí freagrach as 

• na ráitis airgeadais a ullmhú sa chaoi atá forordaithe 

faoi réir ag na hAchtanna um Institiúidí 

Teicneolaíochta 1992 to 2006 

• a chinntiú go dtugann na ráitis airgeadais léargas 

fíorcheart agus cothrom de réir FRS102 

• rialtacht idirbhearta a chinntiú 

• measúnú a dhéanamh an bhfuil sé cuí bonn 

cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh a úsáid, agus  

• pé rialú inmheánach agus a chinneann siad a bheith 

riachtanach chun ráitis airgeadais a ullmhú atá saor ó 

mhíráiteas ábhartha, bíodh sé sin de dheasca calaoise 

nó earráide. 

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

Éilítear orm faoi réir ag na hAchtanna um Institiúidí 
Teicneolaíochta 1992 to 2006 iniúchadh a dhéanamh ar 
ráitis airgeadais na hInstitiúide agus tuairisciú orthusan 
chuig Tithe an Oireachtais.  

Is é an cuspóir atá agam agus mé i mbun an iniúchta ná 
dearbhú réasúnta a fháil an bhfuil na ráitis airgeadais ar an 
iomlán saor ó mhíráiteas ábhartha mar gheall ar chalaois nó 
earráid. Is ardleibhéal dearbhaithe é dearbhú réasúnta, ach 
ní hionann san agus ráthaíocht go n-aimseofar i gcónaí 
míráiteas ábhartha más ann dó nuair a dhéantar iniúchadh 
de réir ISA. Féadfaidh míráitis a éirí ó chalaois nó ó earráid 
agus meastar ábhartha iad sa chás, iontu féin nó ar an 
iomlán, gur dóichí go réasúnta go n-imreoidís tionchar ar 
chinntí eacnamaíocha úsáideoirí bunaithe ar na ráitis 
airgeadais seo. 

Le linn iniúchta de réir ISA, bainim feidhm as breithiúnas 
gairmiúil agus bím ag cleachtadh sceipteachas gairmiúil ar 
fud an iniúchta. Agus é sin á dhéanamh,  

• Aithním agus measúnaím priacail maidir le míráiteas 

ábhartha ins na ráitis airgeadais mar gheall ar chalaois 

nó earráid; ceapaim agus cuirim i bhfeidhm cleachtais 

iniúchta chun na priacail sin a fhreagairt; agus faighim 

fianaise iniúchta atá leordhóthaineach agus cuí mar 

bhonn le mo thuairim.  Is mó an priacal nach n-

aimseofar míráiteas ábhartha mar gheall ar chalaois 

seachas ceann mar gheall ar earráid, óir is féidir go 

gcuimseoidh calaois claonpháirteachas, brionnú, 

easnaimh d’aonghnó, mífhaisnéis, nó sárú ar rialú 

inmheánach. 

• Faighim tuiscint ar rialú inmheánach bainteach leis an 

iniúchadh chun cleachtais iniúchta a cheapadh atá 

oiriúnach do na cúinsí, ach nach feidhm dóibh tuairim 

a thabhairt ar éifeachtúlacht na rialuithe inmheánacha. 

• Déanaim measúnú ar oiriúnacht na gcleachtas 

cuntasaíochta atá in úsáid agus ar réasúntacht na 

meastachán cuntasaíochta agus na nochtuithe 

bainteacha.  

• Déanaim measúnú an bhfuil sé cuí bonn cuntasaíochta 

an ghnóthais leantaigh a úsáid agus, bunaithe ar an 

bhfianaise iniúchta a fhaightear, an bhfuil éiginnteacht 

ábhartha ann maidir le himeachtaí nó cúinsí    

a fhéadfadh amhras suntasach a chaitheamh ar chumas 

na hInstitiúide leanacht ar aghaidh mar ghnóthas 

leantach. Sa chás go measaim go bhfuil éiginnteacht 

ábhartha ann, éilítear orm aird a tharraingt san 

tuarascáil uaim ar na nochtuithe bainteacha ins na ráitis 

airgeadais nó, más easnamhach iad na nochtuithe sin, 

athrú a dhéanamh ar mo thuairim.  Tá mo thuairim 

bunaithe ar an bhfianaise iniúchta a fuarthas suas chuig 

dáta mo thuarascála. D’fhéadfadh, ámh, go mbeadh 

imeachtaí nó cúinsí amach anseo mar chúis nach 

leanfadh an Institiúid mar ghnóthas leantach.  

• Déanaim measúnú ar chur i láthair, struchtúr agus ábhar 

na ráiteas airgeadais ar an iomlán, na nochtuithe san 

áireamh, agus cibé a léiríonn na ráitis airgeadais na 

hidirbhearta agus imeachtaí bunúsacha ar bhealach a 

thugann taispeánadh cothrom.  

Déanaim teagmháil leo siúd atá freagrach as rialachas maidir 
le scóip agus tráthúlacht phleanáilte an iniúchta, imeasc nithe 
eile, ar a n-áirítear easnaimh shuntasacha ar bith a thagann 
chun solais le linn an iniúchta agam.  

Faisnéis seachas na ráitis airgeadais  

Ní chlúdaíonn mo thuairim maidir leis na ráitis airgeadais an 
fhaisnéis eile a chuirtear i láthair i dteannta leis na ráitis sin, 
agus ní thugaim aon chonclúid dearbhaithe orthu san.  

Maidir leis an iniúchadh agam ar na ráitis airgeadais, éilítear 
orm faoi ISA an fhaisnéis eile a chuirtear i láthair a léamh; 
agus é sin á dhéanamh, éilítear orm a bhreathnú an bhfuil an 
fhaisnéis eile ar neamhréir ábhartha leis na ráitis airgeadais nó 
le faisnéis a fuarthas le linn an iniúchta, nó an bhfuil míráiteas 
ábhartha ann ar bhealach ar bith eile. Sa chás go measaim, 
bunaithe ar an obair atá déanta agam, go bhfuil míráiteas 
ábhartha ag baint leis an bhfaisnéis eile seo, éilítear orm é sin a 
thuairisciú.    

Tuairisciú ar chúrsaí eile 

Déanaim an iniúchadh i bhfianaise na gnéithe speisialta a 
bhaineann le comhlachtaí a fhaigheann maoiniú substaintiúil 
ón Stát maidir lena mbainistiú agus a n-oibriú. Tuairiscím sa 
chás go n-aithním cúrsaí ábhartha a bhaineann leis an 
mbealach inar stiúradh gnó poiblí.  

Féachaim um fhianaise a fháil maidir le rialtacht idirbhearta 
airgeadais le linn an iniúchta. Tuairiscím má aithním cás ar 
bith nár cuireadh airgead an phobail chun na críche a ceapadh 
dó nó sa chás nach raibh idirbhearta ag comhlíonadh na n-
údarás a bhí dá rialú. Tuairiscím freisin de réir eisceachta sa 
chás, i mo thuairim,  

• nach bhfuaireas an fhaisnéis agus na míniúcháin ar fad a 

bhí á n-éileamh agam le haghaidh an iniúchta, nó  

• nach raibh na taifid cuntasaíochta leordhóthaineach 

chun iniúchadh réidh agus cuí a dhéanamh orthu, nó  

• nach bhfuil na taifid cuntasaíochta ag réiteach leis na 

ráitis airgeadais.  
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn  
Ráiteas um Ioncam Cuimsitheach  
Bliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 

 
  31/08/17  31/08/16 
 Nó

ta 
€000's  €000's 

     
Ioncam     
Deontais Stáit  3 13,812  12,413 
Táillí Teagaisc & Ranníocaíochtaí Mac Léinn 4 11,248  11,170 
Deontais & Conarthaí Taighde 5 1,368  1,595 
Maoiniú um Thacú Mac Léinn 7 531  413 
Ioncam Eile 8 2,597  2,451 
Gníomhaíochtaí Eile a Ghineann Ioncam 10 517  455 
Amúchadh Deontas Caipitil Stáit Iarchurtha 19 2,277  2,261 
Maoiniú Pinsin Iarchurtha 26 8,963  - 
Ioncam Úis  1  1 

     

Ioncam Iomlán   41,314  30,759 

     
Caiteachas     
Costais Foirne 9 23,164  22,663 
Costas Sochair Scoir  26 8,963  - 
Costais Eile Oibríochta 11 6,214  5,972 
Dímheas  13 2,279  2,261 

     

Caiteachas Iomlán   40,620  30,896 

     
     

Barrachas / (Easnamh) Oibríochta   694  (137) 

     
Gnóthachain Actúireacha      
Athruithe ar Bhonn Tuisceana a bhunaíonn Luach    
Láithreach Oibleagáidí um Shochair Scoir 26 3,545  - 

     

Gnóthachain Actúireacha Iomlána sa bhliain  3,545  - 
     

Coigeartú ar Mhaoiniú Iarchurtha Sochair 
Scoir 

26 (3,545)  - 

     

Ioncam Cuimsitheach Iomlán   694  (137) 

 
Cuimsíonn an Ráiteas um Ioncam Cuimsitheach na gnóthachain agus caillteanais aitheanta iomlána don bhliain.  

Is cuid de na ráitis airgeadais iad Nótaí 1 – 27.  

 
Sínithe thar ceann an Bhoird Rialaithe:   

    Fintan Moloney     13 Nollaig 2018 

    ____________________   ______________ 
                                                Cathaoirleach, Fintan Moloney Uas.  Dáta 
 
                                                Paul Hannigan   13 Nollaig 2018 
    ____________________   _______________ 
                                                 Uachtarán, Paul Hannigan   Dáta 
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn  
Ráiteas um Athruithe ar Chúlchistí agus Cuntas Caipitil  
Bliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 

 

 
 Deontais 

Caipitil  
Cúlchiste Forbartha 

Caipitil 
Cúlchistí 
Ioncaim  

Iomlán 

 Stáit 
Iarchurtha 

   

 €000's €000's €000's €000's 
     

     
     

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

Easnamh Oibríochta     (137) (137) 
Amúchadh Deontas Caipitil Stáit Iarchurtha (2,261)   (2,261) 
Deontas Stáit Leithdháilte um Chaipitil 384   384 
Maoiniú um Thaca Mac Léinn Leithdháilte 
um Chaipitil 

44   44 

Deontais Chaipitil Eile  1   1 
     
     

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

Barrachas Oibríochta   694 694 
Amúchadh Deontas Caipitil Stáit Iarchurtha (2,277)   (2,277) 
Deontas Stáit Leithdháilte um Chaipitil 357   357 
Maoiniú um Thaca Mac Léinn Leithdháilte 
um Chaipitil 

27   27 

Deontais Chaipitil Eile     
     

Iarmhéid amhail 31 Lúnasa 2017 71,201 1,659 2,292 75,152 

 

 
Is cuid de na ráitis airgeadais iad Nótaí 1 – 27.  

 
Sínithe thar ceann an Bhoird Rialaithe:   

    Fintan Moloney     13 Nollaig 2018 

    ____________________   ______________ 
                                                Cathaoirleach, Fintan Moloney Uas.  Dáta 
 
                                                Paul Hannigan   13 Nollaig 2018 
    ____________________   _______________ 
                                                 Uachtarán, Paul Hannigan   Dáta 
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn  
Ráiteas ar Staid an Airgeadais  
Bliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 

  31/08/17  31/08/16 

 Nót
a 

€000's  €000's 

     

Sócmhainní Neamh-Reatha     

Sócmhainní Seasta 13 71,212  73,100 

     

  71,212  73,100 

     

Sócmhainní Reatha     

Infháltais  14 1,552  1,556 

Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid 15 5,930  4,434 

  7,482  5,990 

     

Lúide Iníocthaí; Suimeanna dlite 
laistigh de 1 bhliain 

16 (3,542)  (2,739) 

     

Glansócmhainní Reatha   3,940  3,251 

     

Sochair Scoir     

Oibleagáidí um Shochair Scoir 26 (139,217)  (132,755) 

Maoiniú um Shochair Scoir Iarchurtha - 
Sócmhainn 

26 139,217  132,755 

     

     

Sócmhainní Iomlána lúide Dliteanais Reatha 75,152  76,351 

     

     

Glansócmhainní Iomlána  75,152  76,351 

     

Arna léiriú ag:     

     

Deontais Chaipitil Stáit Iarchurtha  19 71,201  73,094 

     

Cúlchiste Forbartha Caipitil 20 1,659  1,659 

     

Cúlchiste Ioncaim & Caiteachais  2,292  1,598 

     

Iomlán  75,152  76,351 

 

Is cuid de na ráitis airgeadais iad Nótaí 1 – 27.  

 
Sínithe thar ceann an Bhoird Rialaithe:   

    Fintan Moloney     13 Nollaig 2018 

    ____________________   ______________ 
                                                Cathaoirleach, Fintan Moloney Uas.  Dáta 
 
                                                Paul Hannigan   13 Nollaig 2018 
    ____________________   _______________ 
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                                                 Uachtarán, Paul Hannigan   Dáta 

 
Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn  
Ráiteas um Shreabhadh Airgid  
Bliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 
 
 

 Bliain dar críoch  Bliain dar críoch 
 31/08/17  31/08/16 
 €000's  €000's 
    

Glanshreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibríochta    
Barrachas caiteachais thar ioncam 694  (137) 
Dímheas ar shócmhainní seasta 2,279  2,261 
Amúchadh Deontas Caipitil Stáit Iarchurtha (2,277)  (2,261) 
Laghdú infháltais 4  1,058 
Méadú iníocthaí  803  129 
Ioncam Úis (1)  (1) 

Glanshreabhadh Airgid Isteach  
ó Ghníomhaíochtaí Oibríochta 

1,502  1,049 

    
    
    
    

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta    
Íocaíochtaí as Éadáil Sócmhainní Seasta (391)  (435) 
Ús a fuarthas 1  1 

    

Glanshreabhadh Airgid Amach um Ghníomhaíochtaí 
Infheistíochta 

(390)  (434) 

    
Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe     
Deontais Stáit Athfhillteacha caite ar Shócmhainní Seasta 357  384 
Maoiniú eile caite ar Shócmhainní Seasta 27  45 

    

Glanshreabhadh Airgid Isteach ó Ghníomhaíochtaí 
Maoinithe 

384  429 

    
Glanmhéadú Airgid Tirim agus Coibhéise Airgid sa 
bhliain  

1,496  1,044 

    
Airgead Tirim & Coibhéis Airgid amhail 1 Meán Fómhair 4,434  3,390 

    

Airgid Tirim agus Coibhéis Airgid amhail 31 Lúnasa 5,930  4,434 

 

 

Is cuid de na ráitis airgeadais iad Nótaí 1 – 27.  

 
Sínithe thar ceann an Bhoird Rialaithe:   

    Fintan Moloney     13 Nollaig 2018 

    ____________________   ______________ 
                                                Cathaoirleach, Fintan Moloney Uas.  Dáta 
 
                                                Paul Hannigan   13 Nollaig 2018 
    ____________________   _______________ 
                                                 Uachtarán, Paul Hannigan   Dáta 



 
 

 

13 

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn  

 

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais  

Don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 

1. Polasaithe suntasacha cuntasaíochta 

 

Tá coimriú thíos ar na polasaithe cuntasaíochta a mheastar ábhartha maidir leis na ráitis airgeadais. Feidhmíodh iad 

san ar fad go comhsheasmhach i gcaitheamh na bliana agus don bhliain roimhe sin.  

 

a. Faisnéis ghinearálta agus ráiteas comhlíontachta   

Is é príomhchuspóir na hInstitiúide ná oideachas tríúleibhéal a sholáthar.   

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, agus de réir an Chaighdeáin Idirnáisiúnta um 

Iniúchadh 102 (FRS 102) arna eisiúint ag an gComhairle um Thuairisciú Airgeadais, agus fógartha um a úsáid in Éirinn 

ag Chartered Accountants Ireland agus mar a éilíonn an tÚdarás um Ard-Oideachas.  

Meastar an Euro mar airgeadra feidhmiúil na ráiteas airgeadais FRS 102 le haghaidh Institiúid Teicneolaíochta Leitir 

Ceanainn oir is é sin an t-airgeadra sa phríomhthimpeallacht eacnamaíoch ina n-oibríonn an Institiúid.  

 

 

b. Gnóthas leantach  

Bhí easnaimh oibríochta ag Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn i ngach ceann de na sé bliana ag tosú leis an 

mbliain dar críoch 31 Lúnasa 2011 anuas chuig an bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2016.  Ach bhí barrachas ag an 

Institiúid don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017, go príomha mar gheall ar mhaoiniú breise a fuarthas ón Údarás um 

Ard-Oideachas agus méadú ar líon na mac léinn.  

I bhfianaise an bharrachais sa bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017, aisghabháil mhaoinithe um mionoibreacha caipitil le 

blianta beaga anuas, agus maoiniú breise dóchúil amach anseo, tá an Bord Rialaithe sásta go bhfuil acmhainní 

lerodhóthaineacha ag an Institiúid chun a cuid oibleagáidí a chomhlíonadh go ceann i bhfad. Mar sin leantar le bonn 

cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh a chleachtadh maidir leis na ráitis bhliantúla airgeadais a ullmhú.  

 

 

c. Sócmhainní Seasta Inláimhsithe 

(i) Talamh agus foirgnimh 

Luaitear sócmhainní seasta inláimhsithe ar chostas nó ar luacháil, glan ó dhímheas agus soláthar ar bith um laige. 

Déantar soláthar um dhímheas ar na sócmhainní seasta inláimhsithe uile, seachas talamh ruílse, de réir rátaí atá 

ceaptha chun an costas nó an luacháil gach sócmhainne, lúide an luach measta iarmharach,  a dhíscríobh de réir méid 

cothrom thar a saol úsáideach tuartha, mar seo a leanas:   

Foirgnimh ruílse  50 bliain 

Talamh & Foirgnimh ar Léas  Thar téarma an léasa 
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn  

 

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais  

Don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 

 

 

Is ionann an luach iarmharach agus an suim mheasta a bheadh le fáil faoi láthair as sócmhainn a dhiúscairt, lúide 

costais mheasta diúscartha, sa chás go raibh an sócmhainn cheana féin ar an aois agus sa riocht a bheadh súil leis ag 

deireadh a saoil úsáidí.  

(ii) Trealamh 

Ón 1 Meán Fómhair 2009, díscríobhtar trealamh a chosnaíonn níos lú ná €3,000 an aonaid chuig an cuntas ioncaim 

agus caiteachais sa bhliain ina cheannaítear é. Sa chás go bhfuil na haonaid aonair faoi bhun na teorann caipitlithe 

(€3,000) agaus go bhfuil an sonrasc iomlán ceannaigh os cionn na teorann, déantar na haonaid seo a chaipitliú ar an 

ngnáthbhealach. Déantar gach trealamh eile a chaipitliú ar chostas. Dímheastar trealamh caipitlithe thar a shaol 

úsáideach eacnamaíoch mar seo a leanas:  

Daingneáin agus Feistis (foirgnimh réamhdhéanta san áireamh)  10 mbliana  

Trealamh ríomhaire  3 bliana 

Gléasra & Inneallra  10 mbliana 

Trealamh  5 bliana 

Mótarfheithiclí   5 bliana 

 

Sa chás go maoinítear trealamh ó Dheontais agus Conarthaí Taighde, dímheastar é thar saol na sócmhainní de réir an 

pholasaí maidir le Sócmhainní Seasta eile. 

 

d.  Stoic 

 

Cuirtear caiteachas ar leabhair agus stoic inúsáidte de mhuirear ar an Ráiteas um Ioncam Cuimsitheach de réir mar a 

chaitear é.  

 

e.  Cánachas 

Mar charthanas díolmhaithe, níl an Institiúid faoi dhliteanas um cháin chorporáide ná cáin ioncaim ar a cuid 

gníomhaíochtaí carthanais. Tá an Institiúid cláraithe um cháin bhreisluacha, ach os gníomhaíocht dhíolmhaithe 

soláthar oideachais ní féidir cáin ionchuir a aiséileamh ar mhóramh na gceannaíocha. Tá gníomhaíochtaí áirithe 

taighde agus tráchtála san Institiúid faoi réir ag CBL; íocann an Institiúid aon cháin ionchuir nó aschuir maidir leis na 

gníomhaíochtaí seo chuig na Coimisinéirí Ioncaim. 

 

f.  Aitheantas Ioncaim 

Deontais Stáit 
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn  

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais  

Don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 

Aithnítear deontais Stáit Athfhillteacha ón Údarás um Ard-Oideachas agus ó chomhlachtaí eile Stáit sa thréimhse ina 

bhfuil siad infhaighte. Aithnítear deontais Stáit Neamh-athfhillteacha ón Údarás um Ard-Oideachas agus ó 

chomhlachtaí eile Stáit, maidir le ceannach nó tógáil Sócmhainní Seasta, mar Dheontais Chaipitil Stáit Iarchurtha agus 

amúchtar iad de réir an dímheasa thar saol na sócmhainní. 

Ioncam ó Tháillí  

Tugtar ioncam ó tháillí i gcuntas ar bhonn fabhraithe. 

Deontais agus conarthaí Taighde 

Cuirtear ioncam ó dheontais agus conarthaí taighde i gcomheas le caiteachas agus cuimsítear é in ioncam na bliana ina 

ndéantar an caiteachas bainteach. Is iad seo na cineálacha idirbhearta is coitianta dá leithéid:  

(i) Tabhartais gan srianadh ar bith 

Cuimsítear faoi thabhartais gan srianadh ar bith suimeanna a deonadh don Institiúid, trí airgead tirim nó sócmhainn, 

gan srianadh ar bith maidir lena n-úsáid. Taifeadtar tabhartais dá leithéid san Ráiteas um Ioncam Cuimsitheach ar 

mhealladh an ioncaim.  

(ii) Tabhartais faoi shrianta 

Taifeadtar tabhartais faoi shrianta san Ráiteas um Ioncam Cuimsitheach ar mhealladh an ioncaim.  Coimeádtar an t-

ioncam faoi shrianta a fuarthas i gcúlchiste srianta go dtéitear faoin gcaiteachas de réir na srianta.  

(iii) Deontais taighde ó fhoinsí neamhrialtais  

Aithnítear ioncam deontais ó fhoinsí neamhrialtais san Ráiteas um Ioncam Cuimsitheach tráth go gcomhlíontar na 

coinníollacha a bhaineann le feidhmíocht. Sa chás go bhfuil srianadh um úsáid ach nach bhfuil aon srianadh a 

bhaineann le feidhmíocht, taifeadtar an t-ioncam san Ráiteas um Ioncam Cuimsitheach tráth mheallta an ioncaim. 

 

Coimeádtar deontais faoi choinníollacha a bhaineann le feidhmíocht nach bhfuil comhlíonta mar ioncam iarchurtha go 

gcomhlíontar na coinníollacha, agus ansin taifeadtar an t-ioncam san Ráiteas um Ioncam Cuimsitheach.  

Taifeadtar deontais faoi shrianta san Ráiteas um Ioncam Cuimsitheach ar mhealladh an ioncaim agus dá éis sin 

coimeádtar iad i gcúlchiste srianta go dtéitear faoin gcaiteachas de réir na srianta. 

Ioncam eile ó fhoinsí neamh-Stáit a úsáideadh chun críche caipitil 

Aithnítear ioncam ó fhoisní neamh-Stáit a úsáideadh chun críche caipitil san Ráiteas um Ioncam Cuimsitheach tráth go 

gcomhlíontar na coinníollacha a bhaineann le feidhmíocht. Sa chás go bhfuil srianadh um úsáid ach nach bhfuil aon 

srianadh a bhaineann le feidhmíocht, taifeadtar an t-ioncam san Ráiteas um Ioncam Cuimsitheach tráth mheallta an 

ioncaim. 

 

Coimeádtar ioncam ó fhoinsí neamhrialtais a úsáideadh chun críche caipitil faoi choinníollacha a bhaineann le 

feidhmíocht nach bhfuil comhlíonta mar ioncam iarchurtha go gcomhlíontar na coinníollacha, agus ansin taifeadtar an 

t-ioncam san Ráiteas um Ioncam Cuimsitheach. 
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn  

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais  

Don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 

1. Polasaithe suntasacha cuntasaíochta (ar leanúint) 

Taifeadtar ioncam ó fhoinsí neamhrialtais a úsáideadh chun críche caipitil faoi shrianta san Ráiteas um Ioncam 

Cuimsitheach ar mhealladh an ioncaim agus dá éis sin coimeádtar iad i gcúlchiste srianta go dtéitear faoin gcaiteachas 

de réir na srianta. 

Mionoibreacha Caipitil  

Thug an tAire Oideachais agus Scileanna scéim isteach chun freagracht um Oibreacha Samhraidh agus Oibreacha eile 

Caipitil a chineach ar an Institiúid.  

I ngach cás aithnítear maoiniú um Mionoibreacha Caipitil sa thréimhse ina fhaightear é.  

Ioncam ó thaiscí gearrthéarma  

Tugtar ioncam ó thaiscí gearrthéarma chun sochair san Ráiteas um Ioncam Cuimsitheach sa thréimhse ina thuilltear é.  

g.  Sochair fostaí 

(i) Sochair Scoir 

I gcás foirne a earcaíodh roimh 1 Eanáir 2013, bronntar teidlíochtaí pinsin faoi scéim pinsin le sochair sainithe a 

bunaíodh faoi Scéim Aoisliúntais na hEarnála Oideachais 2015. Oibrítear an scéim ar bhonn ‘íoc-mar-a-úsáidtear’ agus 

coimeádann an Institiúid asbhaintí aoisliúntais mar chuid chomhaontaithe dá maoiniú.     

Ina theannta sin, oibríonn an Institiúid Scéim Aonair Pinsin na Seirbhíse Poiblí ("Scéim Aonair"); is é seo an scéim le 

sochair sainithe le haghaidh seirbhísigh poiblí inphinsin a ceapadh ar nó i ndiaidh 1 Eanáir 2013 de réir an Achta um 

Pinsin Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile) 2012. Íocann an Institiúid ranníocaíochtaí ó bhaill den 

Scéim Aonair chuig an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.  

Léiríonn na costais phinsin a chuirtear de mhuirear ar chaiteachas sa bhliain na sochair a thuilleann fostaithe reatha le 

linn na bliana; taispeántar iad glan ar ranníocaíochtaí pinsin foirne (i) maidir le Scéim Aoisliúntais na hEarnála 

Oideachais 2015, a choimeádann an Institiúid agus (ii) maidir leis an Scéim Aonair, a íoctar chuig RCPA.   Aithnítear 

mar ioncam suim is ionann  agus an costas pinsin chomh fada agus atá sé in-aisghabhála.  

Léirítear gnóthachain agus caillteanais actúireacha san Ráiteas um Ioncam Cuimsitheach agus aithnítear coigeartú 

comhfhreagrach san suim atá inghnóthaithe ag an Institiúid ón Údarás um Ard-Oideachas.  

Léiríonn na ráitis airgeadais, ar luach cóir, na sócmhainní agus dliteanais a éiríonn ó oibleagáidí pinsin na hInstitiúide 

maidir leis an bhfoireann reatha amháin agus maoiniú gaolmhar ar bith. Aithnítear na costais a bhaineann le sochair 

pinsin a sholáthar ins na tréimhsí cuntasaíochta ina bhfuil siad tuillte ag fostaithe. Ní chuimsítear dliteanais pinsin 

maidir le hiarfhostaithe a bhfuil pinsin á fháil acu. Tomhaistear dliteanais maidir le scéim sochair scoir ar bhonn 

actúireach agus feidhm á baint as modh na n-aonad réamh-mheasta creidmheasa.  
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn  

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais  

Don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 

 

(ii) Sochair ghearrthéarma 

Aithnítear sochair ghearrthéarma mar phá saoire mar chostas sa bhliain, agus cuimsítear sochair atá fabhraithe um 

chríoch na bliana in iomlán na nIníocthaí san Ráiteas ar Staid an Airgeadais. Níl fabhrú um phá saoire maidir le 

foireann Acadúil um chríoch na bliana mar gheall ar chineál a gconarthaí.  

1. Polasaithe suntasacha cuntasaíochta (ar leanúint) 

 

h.  Airgeadra iasachta 

Taifeadtar idirbhearta in airgeadra iasachta de réir an ráta malairte ar dháta an idirbhirt. I gcás sócmhainní agus 

dliteanais airgeadaíochta atá ainmnithe in airgeadra iasachta ar dháta an Ráitis ar Staid an Airgeadais, tuairiscítear iad 

de réir na rátaí malairte atá i bhfeidhm ar an dáta sin.  

 

i.  Léasanna  

Cuirtear cíosanna faoi léasanna oibríochta de mhuirear ar an Ráiteas um Ioncam Cuimsitheach sa thréimhse ina 

thabhaítear an caiteachas.  

 

j.  Deontais Chaipitil Stáit Iarchurtha 

Is ionann deontais chaipitil Stáit iarchurtha agus luach neamh-amúchta na gcistí carntha cionroinnte um shócmhainní 

seasta. 

 

k. Cúlchiste Forbartha Caipitil    

Is ionann an cúlchiste forbartha caipitil agus cistí curtha i leataobh ag an Institiúid chun críche ar leith forbartha 

caipitil. Éiríonn cistí dá leithéid ó ranníocaíochtaí Mac Léinn, tabhartais chaipitil neamh-Stáit, táillí saoráidí 

baincéireachta agus aistrithe ó Chúlchistí Ioncaim (faofa roimhré ag an Údarás um Ard-Oideachas), maraon leis an ús 

tuillte ar na suimeanna sin. Coimeádfar maoiniú dá leithéid sa Chuntas Cúlchiste Forbartha Caipitil, ar an gcoinníoll go 

bhfuil na tionscadail sainithe um a bhfuil siad tiomanta de réir Phlean Forbartha Caipitil na hInstitiúide, faofa ag an 

Bord Rialaithe, de réir amlíne agus le meastachán costas.  
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2. Breithiúnais chriticiúla cuntasaíochta agus príomhfhoinsí um éiginnteacht meastacháin 

I bhfeidhmiú polasaithe cuntasaíochta na hInstitiúide, a bhfuil cur síos orthu i nóta 1, éilítear ar an mBord Rialaithe 

breithiúnais, meastacháin agus foshuíomhanna a dhéanamh maidir le suimeanna iompair sócmhainní agus dliteanais 

nach bhfuil sofheicthe ó fhoinsí eile. Tá na meastacháin agus na foshuíomhanna a bhaineann leo bunaithe ar thaithí 

stairiúil agus ar chúinsí eile a mheastar ábhartha. Féadfaidh na fíorthorthaí a bheith difriúil ó na meastacháin.  

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn 

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais  

Don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 

Athbhreithnítear na meastacháin agus na foshuíomhanna is bunús leo ar bhonn leanúnach. Aithnítear athchóirithe ar 

mheastacháin cuntasaíochta sa thréimhse ina ndéantar athchóiriú sa chás go mbaineann athchóiriú leis an dtréimhse 

sin amháin, nó sa thréimhse ina ndéantar athchóiriú agus ins na tréimhsí amach ansin sa chás go mbaineann 

athchóiriú leis an dtréimhse reatha agus tréimhsí amach ansin.  

 

Breithiúnais chriticiúla i bhfeidhmiú polasaithe cuntasaíochta na hInstitiúide 

 

Is iad seo a leanas na breithiúnais chriticiúla, seachas iad sin lena mbaineann meastacháin (a phléitear leo ar leith 

thíos), atá déanta ag an mBord Rialaithe le linn próiseas feidhmithe polasaithe cuntasaíochta na hInstitiúide agus ag a 

bhfuil an tionchar is suntasaí ar na suimeanna atá aitheanta ins na ráitis airgeadais.  

 

Tá sé cinnte ag an mBord Rialaithe go bhfuil bonn an ghnóthais leantaigh fós oiriúnach mar atá leagtha amach i nóta 1b 

a ghabhann leis na ráitis airgeadais.  

 

2. Breithiúnais chriticiúla cuntasaíochta agus príomhfhoinsí um éiginnteacht meastacháin  

 (ar leanúint) 

Príomhfhoinsí um éiginnteacht meastacháin:  

 

Fabhrú phá saoire 

Meastar an fabhrú phá saoire de réir na laethanta saoire nár glacadh leo ag críoch na bliana. Ní éilítear fabhrú ag críoch 

na bliana ar an bhfoireann acadúil mar gheall ar chineál a gconarthaí. Níl gá le coigeartú idirthréimhseach maidir le pá 

saoire, sa chás gur lú an fabhrú ag 31 Lúnasa ná 5% den chostas pá agus tuarastail don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 

2016. 

Soláthar um Dhrochfhiacha 

Tá an soláthar um dhrochfhiacha bunaithe ar rátaí stairiúla bailiúcháin, go háirithe maidir le táillí teagaisc agus 

ranníocaíochtaí mac léinn infhaighte.  

Oibleagáid um Shochar Scoir   

Maidir leis na foshuíomhanna is bunús leis na luachálacha actúireacha um a gcinntear na suimeanna atá aitheanta ins 

na ráitis airgeadais (ar a n-áirítear rátai lascaine, rátaí méadaithe cúitimh amach anseo, rátaí báis agus treochtrátaí um 

chúram sláinte), déantar uasdhátú bliantúil bunaithe ar chúinsí reatha eacnamaíocha, agus ar aon athruithe bainteacha 

ar théarmaí agus coinníollacha na bpleananna pinsin agus iarscoir.  
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Féadfaidh na cúinsí seo a leanas tionchar a imirt ar na foshuíomhanna:  

(i) An ráta lascaine, athruithe ar an ráta fáltais ar bhannaí corporáideacha ardchaighdeáin   

(ii) Leibhéil chúitimh feasta, cúinsí an mhargaidh saothair feasta   

(iii) treochtrátaí um chúram sláinte, ráta bhoilscithe costas leighis sa réigiún bainteach
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn 

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais  

Don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 

3. Deontais Stáit  

 

     
  Cionroin

nte um 
Chaiteac

has 
Athfhillte

ach 

Cionroi
nnte um 
Chaitea
chas 
Caipitil  

2017 2016 

    Ioml
án 

Iomlán 

  €000's €000's €00
0's 

€000's 

      
Deontas Stáit um Chaiteachas Athfhillteach - UAO  12,646 357 13,00

3 
11,403 

Deontas Stáit um Chaiteachas Athfhillteach - UAO (Altranas) 576  576 523 
Deontas Stáit um Chaiteachas Caipitil – Roinn Oideachas & Scileanna   
Deontas Stáit um Mionoibreacha Caipitil  590  590 871 
Iomlán 2017  13,812 357 14,16

9 
12,797 

      
Iomlán 2016  12,413 384  12,797 

 

 

4. Táillí Teagaisc agus Ranníocaíochtaí Mac Léinn  

 

 2017 2017 2017 2017 
 Mic 

Léinn 
   
Státmha
oinithe 

Neamh-
Stáitmh
aoinithe 

Iomlán 

 CLA   €000's 
     

Táillí íoctha ag an Stát  2,550 2,121  2,121 
Táillí neamh-AE 39  279 279 
Táillí íoctha ag mic léinn nó ar a son 541  368 368 
Foghlaim Fadsaoil agus táillí eile 394  325 325 
Ranníocaíochtaí Mac Léinn   5,836 2,319 8,155 

     

Líon Mac Léinn / Glanioncam ó Tháillí 3,524 7,957 3,291 11,248 

 

Íoc an tÚdarás um Ard-Oideachas táillí teagaisc €1,770,778 (2016: €1,576,988) sa bhliain maidir le cúrsaí Céime 
lánaimseartha agus €303,375 (2016: €313,625) maidir le cúrsaí Ard-Teastais agus Gnáthchéime; tá na costais iomlána 
maoinithe i bpáirt ag Ciste Sóisialta na hEorpa.    

Tugtar líon na mac léinn mar choibhéisi lánaimseartha bunaithe ar chreidiúnaithe cláraithe.  
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn 

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais  

Don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 

5. Deontais agus Conarthaí Taighde 

 

 2017  2016 
            Iomlán            Iomlán  

Ioncam €000's  €000's 
Stáit & fo-Stáit 1,001  1,347 

    
Aontas Eorpach 262  162 
Tionscal  22  21 
IOTI 2  25 
Eile 85  40 
Lúide: Ioncam ó Dheontais agus Conarthaí Taighde 
cionroinnte ar chaipitil 

(4)  0 

    

Glanioncam 1,368   1,595  

    
    

Caiteachas    
Costais Phá 657  920 
Costais Neamh-Phá  711  675 

 1,368   1,595  

    
Glantoradh 0   0  
    
    
6. Anailís ar Ioncam ón Stát  

Ainm an Deontóra Iarchur 
Tosaigh  

01/09/16 

Deonta
s 
faighte 

Iarchur 
Deiridh 
31/08/17 

I&C 2017 

     
Nóta 3 – Deontas Stáit      
UAO (382) 12,806  579 13,003  
UAO – Altranas   576   576  
Cionroinnte um Chaiteachas Caipitil  (357)  (357) 
Deontas Stáit um Mionoibreacha Caipitil cionroinnte um Chaiteachas 
Athfhillteach 

590   590  

     

Iomlán – Ioncam Stáit (382) 13,615  579 13,812  

Nóta 4 – Táillí Teagaisc & Ranníocaíochtaí Mac 
Léinn 

    

UAO  2,121   2,121  
Fáilte Ireland  282   282  
Roinn Oideachais & Scileanna  3   3  
SUSI  5,551   5,551  
     

Iomlán – Ioncam Stáit 0  7,957  0  7,957  

Nóta 5 – Taighde & Conarthaí     
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Fiontraíocht Éireann (255) 489  143 377  
UAO 56 214  (122) 148  
FSS 35 0  (33) 2  
Roinn Oideachais & Scileanna (24) 346  84 406  
Bord Iascaigh Mhara 1 60  3 64  
Eile  4   4  

Iomlán – Ioncam Stáit (187) 1,113  75 1,001  

 

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn 

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar leanúint) 

Don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 

 

7. Maoiniú um Thacú Mac Léinn 

 2017 2017 2017  2016 

 Míchumais Cúnamh Iomlán  Iomlán 

 €000's €000's €000's  €000's 

      

Iarmhéid amhail 1 Meán Fómhair 8 (3) 5  (38) 

      

Fáltais       

Údarás um Ard-Oideachas 381 171 552  452 

Eile 6  6  5 

      

Lúide: Fáltais chionroinnte um chaipitil  (27)  (27)  (44) 

      

Glanfháltais 360  171  531   413  

      

Suimeanna Feidhmithe       

Costais Phá 140 0 140  120 

Costais Neamh-Phá  127 171 298  250 

      

Caiteachas Iomlán  267  171  438   370  

      

      

Iarmhéid amhail 31 Lúnasa 101 (3) 98  5 

 

Maoiniú á sholáthar ag an Údarás um Ard-Oideachas faoin bPlean Forbartha Náisiúnta agus maoinithe i bpáirt ag an 
gCiste Sóisialta Eorpach.      

8. Ioncam Eile 

 

  2017 2016 

  Iomlán  Iomlán  

  €000's €000's 
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Asbhaintí Aoisliúntais coimeádta  1,155 1,166 

Cíosanna um Shaoráidí   98 101 

Forchostas Láir Thaighde   97 109 

Fáltais ó Shócmhainní Seasta a Dhiúscairt  2  

Ioncam Ilchineálach   1,245 1,075 

    

Glantoradh  2,597  2,451  

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn 

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar leanúint) 

Don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 

9. Costais Foirne  

          
           

Is é an meánlion fostaithe (postshealbhóirí sinsearacha san áireamh) ag an Institiúid i gcaitheamh na bliana, 
léirithe mar choibhéis lánaimseartha, ná:  
           

           
      2017  2016   
         Líon fostaithe           Líon fostaithe   
           
           

Teagasc agus Taighde    194  193   
Teicniúil      49  45   
Riarachán agus seirbhísí láir 106  106   

           

      349   344    

           
      2017  2016   
      €'000  €'000   
           

Pá agus tuarastail     23,164   22,663    
           

      23,164   22,663    

           
Cúiteamh um phríomh-bhainisteoirí       
Ba é an luach saothair iomlán um phríomh-bhainisteoirí don bhliain 2017 ná €158,792  (2016: €155,677).  Is iad 
príomh-bhainisteoirí na hInstitiúide ná an tUachtarán agus an Bord Rialaithe. Ba é luach saothair an Uachtaráin 
a íocadh sa bhliain ná €143,049 (2016: €141,638). 
           

           
           

Foireann ar ard-
íocaíocht  

        

           
Ghlac an Institiúid le luach tosaigh €60,000 chun foireann ar ard-íocaiocht a léiriú. Tá an luach saothair foirne, 
de réir bandaí pá €10,000, agus €60,000 mar luach tosaigh, mar seo a leanas: 
           
           

           
Luach Saothair Iomlán    Bliain dar 

críoch 31 
Lúnasa 2017 

Bliain dar  
críoch 31  

Lúnasa  2016 

 

           
60,000 - 70,000    35  36   
70,001 - 80,000    40  76   
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80,001 - 90,000    61  17   
90,001 - 100,000    16  9   
100,001 -110,000     3  2   
110001 - 120,000    -  -   
120,001 - 130,000    -  -   
130,001 - 140,000    -  -   
140,001 - 150,000    1  1   
€150,001 +     -  -   
           

Iomlán     156  141   

           
           

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn 

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar leanúint) 

Don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 

Ba é iomlán na ranníocaíochtaí pinsin fostóra sa bhliain ná €131,000 
 

 

10. Gníomhaíochtaí eile a Ghineann Ioncam  

  2017 2016 
  €000's €000's 
    

Ioncam    

    
      CoLab  304 233 
      An Dánlann – Ionad Mac Léinn   213 222 
Ioncam Iomlán   517 455 
Caiteachas    

    
     Costais Phá  266 279 
     Costais Neamh-Phá  216 155 

  482 434 

    

Glantoradh  35  21  

 

3. Gníomhaíochtaí eile a Ghineann Ioncam  

 

 2017 2017 2017 2017  2016 

              Costais Eile   

 Costais 
Phá 

Dímheas Oibríochta Iomlán  Iomlán 

 €000's €000's €000's €000's  €000's 

       

Deontais & Conarthaí Taighde 657 50 711 1,418  1,642 

Ranna Acadúla  17,614 475 1,193 19,282  18,350 

Seirbhísí Acadúla 544 5 135 684  724 

Saoráidí 460 1,688 1,409 3,557  3,340 

Riarachán Láir 2,889 53 1,066 4,008  4,076 

Oideachas Ginearálta 435  476 911  1,110 

Gníomhaíochtaí Eile a Ghineann Ioncam 266 6 216 488  434 
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Maoiniú um Thacú Mac Léinn 140  298 438  370 

Seirbhísí Mac Léinn 159 2 710 871  850 

       

Caiteachas Iomlán  23,164  2,279  6,214  31,657   30,896  

       

Iomlán 2016 22,663  2,261  5,972  30,896   - 

 

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn 

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar leanúint) 

Don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 

11. Costais Eile Oibríochta – ar leanúint  

 2017  2016 

 €000's  €000's 

    

Ábhair agus Tomhaltáin Eile 387   342  

Soilsiú, Téamh agus Cumhacht 392   396  

Costais Deisithe agus Cothabhála  734   705  

Ábhar clóite, leabhair agus tréimhseacháin  127   159  

Taisteal agus Maireachtáil  515   487  
Priontáil, Stáiseanóireacht, Postas agus costais eile 
Oifige 183   168  

Cíos, Rátaí agus Árachas 235   205  

Earcaíocht, oiliúint, etc. 468   546  

Luach saothair Iniúchóirí as Seirbhísí Iniúchta 64   24  

Costais chomhairleoireachta  179   185  

Ceannach trealaimh (neamh-chaipitlithe)  143   132  

Cothabháil Bogearraí agus Ceadúnais Ríomhairí  318   325  

Slándáil agus Cothabháil Tailte 113   97  

Seirbhís Leighis 79   78  

Cumarsáid  65   70  

Fógraíocht agus Margaíocht 243   201  

Seirbhís Bainistíochta Institiúide  63   53  

Diúscairt Dramhaíola  21   21  

Sláinte agus Sábháilteacht 16   26  

Maoiniú um Thacú Mac Léinn  298   250  

Táillí Cláraithe Mac Léinn  632   614  

Forbairt agus bailíocht chúrsaí 64   35  

Drochfhiacha 148   420  

Aistrithe Tionscadail  121   91  

Íocaíochtaí Conraitheora  282   43  

Costais Eile 324   299  
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Iomlán – Costais Eile Oibríochta 6,214   5,972  

 
Cuimsíonn Costais Eile Oibríochta: 

 
2017 

  
2016 

Luach Saothair Iniúchóirí: €000's  €000's 

Iniúchadh Seachtrach na hInstitiúide  29   24  

Seirbhísí um Iniúchadh Inmheánach (á soláthar 
ag 3ú pháirtí) 

34    

Seirbhísí Eile Iniúchta 1    

 64   24  

Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn 

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar leanúint) 

Don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 

12. Cánachas 

Tá Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn díolmhaithe ó Cháin Chorporáide faoi ordú um stádas carthanach.  

13. Sócmhainní Seasta Inláimhsithe  

  Talamh 
& 
Foirgni
mh 

Sócmha
inní 
faoi 

thógáil  

Daingn
eáin & 

Feistea
s 

Treala
mh 

Ríomh
aire 

Gléasra 
& 

Inneall
ra 

Treala
mh 

  
Mótarfh
eithiclí  

Iomlán 

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

Costas          

Amhail 1 Meán 
Fómhair 2016 

94,388 0 467 12,001 515 9,848 40 117,259 

Breiseanna sa 
bhliain 

 30  20 275  66  391 

Sócmhainní faoi thógáil        

Diúscairtí sa 
bhliain 

    (102)  (38)  (140) 

          

Amhail 31 Lúnasa 
2017 

94,418 0 487 12,174 515 9,876 40 117,510 

          

Dímheas          

Amhail 1 Meán 
Fómhair 2016 

22,473 0 158 11,624 281 9,583 40 44,159 

Aistrithe          

Muirear don 
bhliain 

 1,662  48 383 52 134  2,279 

Díchurtha ar dhiúscairtí   (102)  (38)  (140) 

          

Amhail 31 Lúnasa 
2017 

24,135 0 206 11,905 333 9,679 40 46,298 

          

Glanluach de 
réir na leabhar  

         

Amhail 31 Lúnasa 
2017 

70,283 0 281 269 182 197 0 71,212 

          

Amhail 1 Meán 
Fómhair 2016 

71,915 0 309 377 234 265 0 73,100 
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn 

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar leanúint) 

Don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 

14. Infháltais 

 2017 2017 2016 2016 
 €'000 €'000 €'000 €'000 
     
     

Deontas Stáit Infhaighte   579   382  

Maoiniú eile caipitil infhaighte     

Táillí Teagaisc agus eile infhaighte 654   761   

  Lúide Soláthar um Dhrochfhiacha (454) 200  (533) 228  

Deontais agus conarthaí Taighde infhaighte  280   328  

Gníomhaíochtaí Féinmhaoinithe  100   38  

Réamhíocaíochtaí & Ioncam Fabhraithe  241   239  

Infháltais eile 164   345  
  Lúide Soláthar um Dhrochfhiacha (12) 152 (4) 341  

     

  1,552   1,556  

 

 

15. Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Tirim 

   2017 2016 

   €'000 €'000 

     

Airgead Tirim sa Bhanc (iarmhéideanna ar thaisce gearrthéarma 
san áireamh) 

 5,930  4,434  

     

   5,930  4,434  
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn 

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar leanúint) 

Don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 

16.     Iníocthaí: suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin 2017  2016 

 €000's  €000's 

    

Iníocthaí tráchtála 166  46 

Deontais agus conarthaí taighde réamhfhaighte 500  253 

Gníomhaíochtaí Féinmhaoinithe 111  177 

Táillí Teagaisc réamhfhaighte 393  445 

Ioncam Iarchurtha um Thacú Mac Léinn  50  50 

Fabhruithe agus Ioncam Iarchurtha 1,566  1,100 

Cáin agus slándáil sóisialta eile 627  542 

Iníocthaí eile 129  126 

    

Creidiúnaithe Iomlána  3,542   2,739  

 

17. Deontais um Chothú Mac Léinn 

 

 2017  2016 

 €000's  €000's 

    

Fáltais ón Roinn Oideachais & Scileanna (Rannóg na gColáistí) 1  4 

Fáltais ón Roinn Oideachais & Scileanna (Aonad um Thacú Mac Léinn)  - 

Íocaíochtaí chuig Mic Léinn (1)  (4) 

Íocaíochtaí chuig Mic Léinn (breiseanna)   - 

    

Glanairgead (Amach) / Isteach  -  - 

    

Iarmhéid Tosaigh -  - 

    

Iarmhéid Deiridh -  - 

 

Ó Mheán Fómhair 2012 leagadh freagracht um Dheontais Oiliúna agus Breise Tríúleibhéal a íoc ar SUSI (Tacaíocht 

Chomhchoiteann do Mhic Léinn in Éirinn). Maidir le mic léinn a thosaigh ar staidéar roimh an dáta sin, leanann an 

Institiúid leis an Deontas Oiliúna Tríúleibhéal a íoc. Mar sin, tá líon na ndeontas a íocann an Institiúid ag laghdú i 

ngach tréimhse agus ó Mheán Fómhair 2017 déanfaidh SUSI na híocaíochtaí ar fad. 
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn 

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar leanúint) 

Don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 

18.   Ceangaltais faoi Léasanna Réádmhaoine 

Um chríoch na bliana bhí ceangaltais ar an Institiúid faoi léasanna réadmhaoine ag dul in éag mar seo a leanas: 
          
          
     2017  2016   
     €000's  €000's   

Laistigh de 1 Bhliain     7  32   
Idir 2 & 5 Bliana    -  -   
Os cionn 5 Bliana    -  -   

          

Ceangaltais Iomlána     7  32   

 

19. Deontais Chaipitil Stáit Iarchurtha 

     2017  2016  
     €000's  €000's  
         

Amhail 1 Meán Fómhair         
Iarmhéid Tosaigh    73,094  74,926  

         
Deontais Chaipitil Infhaighte      
Cionroinnte ó Dheontas Stáit Aisfhillteach - UAO 357  384  
Cionroinnte ó Dheontais & Conarthaí Taighde  
Cionroinnte ó Mhaoiniú um Thacú Mac Léinn 27  44  
Deontais Chaipitil/Maoiniú Eile    1  

         
         

Iomlán      384  429  

 

20. Cúlchiste Forbartha Caipitil 

     2017  2016 
     €000's  €000's 
        

Iarmheid Tosaigh     1,659  1,659 
        

Cion tairbhe Caipitil (a úsáideadh sa bhliain)    -  - 
        

Iarmhéid Deiridh     1,659   1,659  

 

21. Ceangaltais Chaipitil 

     2017  2016 
     €000's  €000's 
        

Faoi chonradh ach gan soláthar    265  19 
        

     265  19 
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Institiúid Teicneolaíochta Leitir Ceanainn 

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar leanúint) 

Don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 

22. Páirtithe Gaolmhara 

I ngnáthchúrsaí gnó féadfaidh an Institiúid conarthaí a dhéanamh le comhlachtaí ina bhfuil comhaltaí de Bhord 

Rialaithe na hInstitiúide fostaithe nó a bhfuil leas tairbhiúil acu iontu ar shlí eile. Tá cleachtais glactha ag an Institiúid 

de réir Chód Cleachtais Institiúidí Teicneolaíochta Éireann maidir le leasanna chomhaltaí an Bhoird a nochtadh agus 

chomhlíon an Institiúid na cleachtais sin i gcaitheamh na bliana.       

23. Dliteanais Teagmhasacha  

Ní raibh dliteanais teagmhasacha ar bith amhail 31 Lúnasa 2017.  

24. Imeachtaí i ndiaidh an Ráitis ar Staid an Airgeadais  

Ní raibh aon imeachtaí suntasacha i ndiaidh dháta an Ráitis ar Staid an Airgeadais a fhéadfadh impleachtaí a bheith 

acu maidir leis na ráitis airgeadais seo.         

25. Comhaontas Chonnacht Uladh um Ollscoil Teicneolaíochta  

Trí chomhoibriú le chéile tuillfidh Institiúid Teicneolaíochta Ghaillimh-Mhaigh Eo, Institiúid Teicneolaíochta Leitir 

Ceanainn agus Institiúid Teicneolaíochta Shligigh na critéir a éilítear um ollscoil teicneolaíochta (OT) a chruthú, agus 

ar an gcaoi sin cur le cumas an chórais ardoideachais sa réigiún tacú le forbairtí eacnamaíocha, sóisialta agus cultúrtha 

ar fud phobail scaipthe, gur pobal tuaithe é den chuid is mó.  Is é 5 bliana an amlíne um athainmniú mar OT a bhaint 

amach.  Is é €11.8m an réamhaisnéis um chostais chnuasta suas chuig 2019, do na trí institiúid, mar a leagadh amach 

in aighneacht um maoiniú chuig an UAO. D’fhéadfadh aon athruithe ar an reachtaíocht atá beartaithe um 

ollscoileanna teicneolaíochta impleachtaí a imirt ar an dtionscadal um Chomhaontas Chonnacht Uladh.  

        

Deir plean straitéiseach LYIT 2014-17  “Síníodh an Comhaontas Chonnacht Uladh (CUA) i mí Iúil 2012 chun 

gníomhaíocht chomhoibritheach idir LYIT, IT Shligigh agus GMIT a chlúdach; tríd an gcomhaontas seo tá LYIT geallta 

um sheachadadh ar chuspóirí straitéiseach a comhaontaíodh chun freastal ar riachtanais an réigiúin Chonnacht 

Uladh”.          

Le linn 2017, ar iarratas ón Roinn Oideachais agus Scileanna, bhuail an CUA, le IT Dhún Dealgan, IT Bhaile Átha 

Luain agus IT Luimnigh, ag féachaint an mbeadh spéis ag na hInstitiúidí sin teacht isteach i gComhaontas Chonnacht 

Uladh. I ngach cás, ba é an cinneadh gan teacht isteach i gComhaontas Chonnacht Uladh ag an bpointe seo.  

          

Is é €11.8m an réamhaisnéis um chostais chnuasta suas chuig 2019, do na trí institiúid, mar a leagadh amach in 

aighneacht 2016 um maoiniú chuig an UAO.           

       

Go dtí seo, tá maoiniú €922,000 geallta ag an UAO le haghaidh an tionscadail.      

  

Sa bhliain reatha, fuair IT Shligigh €857,000 ón UAO, a roinneadh mar seo a leanas: fuair GMIT €230,000 agus fuair 

IT Leitir Ceanainn agus IT Shligigh araon €216,500 each.  Cionroinneadh an fuíollach €194,000 um phá agus costais 

eile a bhain go díreach leis an oifig CUA a riaradh.           
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26. Costais um Shochair Scoir 

(i)  Foirniú     

I gcás fostaithe a earcaíodh ag an Institiúid i ndiaidh 1 Eanáir 2013, is baill iad de Scéim Aonair Pinsin na Seirbhíse 
Poiblí de réir na nAchtanna um Pinsin Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Fórálacha Eile) 2012. De réir an Achta 
íoctar asbhaintí ó phá fostaithe faoin Scéim Aonair chuig an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar bhonn 
míosúil.  

     
(ii) Cur síos ar an Scéim      

Tugtar oibleagáidí um shochar scoir i gcuntas den chéad uair ins na ráitis airgeadais 2016/2017. Tá an stádas tosaigh 
amhail 1 Meán Fómhair 2016 measta ag an actúire, bunaithe ar chúinsí an mhargaidh an tráth sin.   

     
Scéim na hInstitiúide     

     
Is é atá sa scéim pinsin ná scéim pinsin le sochar sainithe bunaithe ar thuarastal deiridh; sainítear sochair agus 
ranníocaíochtaí i bhfianaise “múnla” reatha rialachán um scéim pinsin na hearnála poiblí.  Tugann an scéim pinsean 
(1/80ú in aghaidh gach bliain seirbhíse), aisce nó cnapshuim (3/80ú  in aghaidh gach bliain seirbhíse) agus pinsin 
do chéile agus do leanaí. Is é 65ú breithlá an bhaill an Gnáth-Aois Scoir; tá teidlíocht ag baill réamh-2004 scor gan 
laghdú actúireach ó aois 60. De ghnáth, ardaítear pinsin faoi íocaíocht (agus iarchurtha) i gcomhréir le boilscniú 
ginearálta tuarastail ins an earnáil phoiblí.  

     
Scéim Aonair      

     
Is í an Scéim Aonair an scéim pinsin slí beatha le haghaidh iontrálaithe nua sa seirbhís phoiblí a earcaíodh ó 1 Eanáir 
2013. Is scéim pinsin le sochair sainithe í; tá na sochair scoir bunaithe ar mheánthuarastal gairmréime. Gineann an 
scéim creidiúnaithe pinsin agus creidiúnaithe um chnapshuim scoir le haghaidh gach ball scéime. Fabhraíonn na 
creidiúnaithe airgid seo, dá gairmtear “suimeanna inthagartha” mar chéatadáin phá ar bhonn leanúnach. Gach 
bliain go scor déantar athluacháil ar na suimeanna inthagartha a fhabhraítear i gcomhréir le méadaithe boilscithe 
(Praghasinnéacs Tomhaltóirí). Is ionann an pinsean bliantúil a bhronntar tráth scoir agus iomlán cnuasta na 
suimeanna inthagartha pinsin ag an mball; is ionann an cnapshuim scoir a bhronntar agus iomlán na suimeanna 
inthagartha um chnapshuim scoir ag an mball.  
     
Luacháil      

     
Tá an luacháil a úsáideadh um nochtuithe FRS 102 bunaithe are luacháil achtúireach iomlán ag achtúire cáilithe 
neamhspleách, agus aird á tabhairt ar éilimh an FRS um dliteanais na scéime amhail 31 Lúnasa 2017 a mheasúnú.  
Tá iarfhostaithe na hInstitiúide a bhfuil pinsean á fháil acu eisiata ón luacháil.  

     
Is iad seo a leanas na foshuíomhanna príomha achtúireacha a úsáideadh chun comhpháirteanna an chostais sochair 
sainithe don bhliain dar críoch 31 August 2017 a ríomhadh:  

  2017 2016  

     
Ráta Lascaine  2.15% 1.85%  

Ráta Boilscithe   1.75% 1.55%  

Arduithe Tuarastail  3.25% 3.05%  

Arduithe Pinsin  2.75% 2.55%  
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26.      Costais um Shochair Scoir (ar leanúint) 

Ligeann an bonn báis a glacadh le haghaidh feabhsuithe ar ionchas saoil le himeacht aimsire, ionas go 
mbrathann ionchas saoil um scor ar an mbliain ina mbaineann ball an aois scoir amach (aois 65). Tá líon 
na mball sa Scéim agus líon na mbás ró-bheag um anailis chun meastacháin chiallmhara a fháil ar leibhéil 
bháis sainscéime amach anseo. Is iad na meánionchais saoil de réir na táblai báis a úsáideadh chun 
dliteanais phinsin a chinneadh ná:  

  2017 2016  
  Bliain Bliain  

Fear in aois 65  21.4 -  
Bean in aois 65  23.9 -  

     
     
(iii) Anailís ar chostais iomlána um shochar scoir a cuireadh de mhuirear ar an Ráiteas um Ioncam 
Cuimsitheach 
     

  2017 2016  
  €’000 €’000  

Costas reatha seirbhíse – ranníocaíochtaí fostaí san áireamh 7,482 -  
Ús ar dhliteanais scéime um shochar scoir  2,525 -  
Ranníocaíochtaí fostaí  (1,044) -  

  8,963 -  
     
     

(iv) Gluaiseacht glanoibleagáidí um shochar scoir le linn na bliana airgeadais  
     

  2017 2016  
  €’000 €’000  

Glanoibleagáidí amhail 1 Meán Fómhair  132,755 -  
Costais reatha seirbhíse  6,438 -  
Ranníocaíochtaí fostaí  1,044 -  
Costais Úis  2,525 -  
Athruithe ar fhoshuíomhanna achtúireacha   (3,545) -  

     
Glanoibleagáidí um shochar scoir amhail 31 Lúnasa  139,217 -  

     

Roinnte idir     
Scéim Aonair Pinsin na Seirbhíse Poiblí  2,110 -  
Scéim Aoisliúntais na hEarnála Oideachais  137,107 -  

  139,217 -  

     

(v) Sócmhainn maoinithe iarchurtha um shochair scoir      
Tá an Institiúid forordaithe faoi I.R. Uimh. 581 2012 mar údarás ábharthach chun críche na scéime aonair. 
Is í tuairim na hInstitiúide (de réir Alt 44 den Acht 2012) go mbeadh dliteanas ar bith maidir leis an Scéim 
Aonair fritháirithe ag sócmhainn choibhéiseach maidir le maoiniú feasta stáit. 

Aithníonn an Institiúid suimeanna dlite ón Stát um an dliteanas neamh-mhaoinithe iarchurtha le haghaidh 
sochair scoir maidir le Scéim Aoisliúntais na hEarnála Oideachais 2015 ar bhonn na sraithe 
foshuíomhanna a luaitear thuas agus roinnt imeachtaí roimhe seo.  Áirítear orthu seo an bonn reachtúil le 
bunú na scéime um shochar scoir, agus an polasaí agus cleachtas reatha maidir le pinsin seirbhíse poiblí a 
mhaoiniú, ar a n-áirítear ranníocaíochtaí ag fostaithe agus próiseas na meastachán bliantúla. Níl fianaise ar 
bith ag an Institiúid nach leanfaidh an polasaí maoinithe seo ag freagairt do shuimeanna dá leithéid de réir 
an chleachtais reatha.  

 

 



 

33 

Nótaí a ghabhann leis na ráitis airgeadais (ar leanúint) 

Don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2017 

26.  Costais um Shochair Scoir (ar leanúint) 

Bhí an glanmhaoiniú iarchurtha um shochair scoir a aithníodh sa Ráiteas um Ioncam Cuimsitheach mar seo a 
leanas:  

  2017 2016  

  €’000 €’000  

Maoiniú in-aisghabhála maidir le scor sa bhliain reatha     

Costais sochair  8,963 -  

Sochair íoctha sa Bhliain  - -  

     

     

B’ionann dliteanais mhaoinithe iarchurtha um shochar scoir amhail 31 Lúnasa 2017 ná €139,217,000 

(2016: €132,755,000)     

     

(vi) Stair oibleagáidí um shochair shainithe     

  2017   

  €’000   

Oibleagáidí um shochar sainithe   139,217   

 

27.    Faomhadh na Ráiteas Airgeadais  

Rinne an Bord Rialaithe na ráitis airgeadais a fhaomhadh ar 13 Nollaig, 2018. 

 

 


