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Cúrsaí Rialachais 
Bunaíodh an Chomhairle Mhúinteoireachta faoin Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta  2001. 
Leagtar amach feidhmeanna na Comhairle in alt 7 den Acht. Tá an Chomhairle freagrach don 
Aire Oideachais agus freagrach as rialachas maith a chinntiú.  Cuirtear sin i gcrích trí chuspóirí 
agus spriocanna straitéiseacha a leagan síos agus trí chinntí straitéise a dhéanamh maidir leis na 
príomhcheisteanna ar fad a thagann chun cinn. Ar an Stiúrthóir agus ar an lucht bainistíochta 
sinsearach atá cúram maidir le bainistíocht, rialáil agus stiúir na Comhairle Múinteoireachta ó lá 
go lá. Ní mór don Stiúrthóir agus don lucht bainistíochta sinsearach an stiúir straitéise arna 
leagan amach ag an gComhairle a leanúint agus a chinntiú go mbíonn tuiscint shoiléir ag gach 
comhalta den Chomhairle ar na bearta agus ar na cinntí príomhthábhachta a bhaineann leis an 
eagraíocht, agus ar aon réimse suntasach baoil is dócha a theacht chun cinn. Feidhmíonn an 
Stiúrthóir mar phearsa idirchaidrimh díreach idir an Chomhairle agus lucht bainistíochta na 
Comhairle Múinteoireachta. 

 
Réimsí Freagrachta na Comhairle 
Leagtar amach a bhfuil de dhualgas agus de fhreagracht ar an gComhairle i gCód Cleachtais na 
heagraíochta agus luaitear go sonrach ann chomh maith na nithe forchoimeádta sin ar faoin 
gComhairle amháin cinneadh a dhéanamh ina leith. Áirítear ar na buanréimsí cláir a thagann faoi 
mheas na Comhairle: 

• Dearbhú leasa 
• Miontuairiscí na gcruinnithe roimh ré a aontú 
• Tuairisc an Stiúrthóra 
• Tuairiscí a fháil ó na coistí, ábhar na dtuairiscí a mheas agus cinneadh a dhéanamh de réir 

mar is cuí sin  
• Gnóthaí forchoimeádta 

 
Tá dlite ar an gComhairle, faoi Alt 18 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001, 
gnáthchuntais agus taifid chuí a choinneáil maidir le hairgead a fhaightear agus a chaitear le 
maoin, sócmhainní agus dliteanais uile na Comhairle. 

 
Tá ceangailte ar an gComhairle, i ndáil leis na ráitis airgeadais sin a ullmhú: 

• Polasaithe cuntasaíochta atá oiriúnach a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go seasta 
leanúnach  

• Stuaim agus réasún a bheith le gach breithiúnas agus meastachán a dhéantar 
• Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh ach amháin sa chás nár 

chuí a cheapadh go leanfaidh an eagraíocht i mbun gnó  
• A lua an ndearnadh de réir na gcaighdeán cuntasaíochta atá le cur i bhfeidhm, taobh 

amuigh d'aon chás ina n-imítear ón ngnáthnós a luaitear go sonrach agus a mhínítear sna 
ráitis airgeadais féin 

 
Tá an Chomhairle freagrach as taifid fhónta cuntasaíochta a choinneáil lena nochtaítear go 
réasúnta cruinn tráth ar bith riocht airgeadais na Comhairle agus a chuireann ar chumas na 
Comhairle a chinntiú go bhfuil na ráitis airgeadais faoi mar a éilítear faoi Alt 18 den Acht um 
Chomhairle Mhúinteoireachta 2001. Leagtar de fhreagracht ar an gComhairle an fhaisnéis 
corparáide agus an fhaisnéis  airgeadais ar láithreán gréasáin na Comhairle Múinteoireachta a  
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choinneáil agus iomláine na faisnéise sin a chinntiú. 

 
Tá an Chomhairle freagrach as an mbuiséad bliantúil a aontú. 

 
Tá an Chomhairle freagrach freisin as caomhnú na sócmhainní agus dá réir sin as bearta réasúnta 
a dhéanamh maidir le calaois nó mírialtacht eile a chosc agus a thabhairt chun aire. 

 

Is é tuairim na Comhairle gur léiriú cruinn cothrom na ráitis airgeadais ar thorthaí airgeadais 
agus ar riocht airgeadais na Comhairle Múinteoireachta ar an 31 Nollaig 2021. 

 
Struchtúr na Comhairle 
27 comhalta deonach atá ar an gComhairle Mhúinteoireachta, mar seo a leanas: 

• Aon mhúinteoir déag bunscoile (naonúr arna dtoghadh agus beirt arna n-ainmniú ag 
aontas na múinteoirí) 

• Aon mhúinteoir déag iarbhunscolaíochta (seachtar arna dtoghadh agus ceathrar arna n-
ainmniú ag ceardchumainn na múinteoirí) 

• Beirt arna n-ainmniú ag coláistí oideachais 
• Beirt arna n-ainmniú ag comhlachtaí sonraithe tríú leibhéal  
• Ceathrar arna n-ainmniú ag lucht bainistíochta na scoileanna (beirt maidir le 

bunscoileanna agus beirt maidir le scoileanna iar-bhunoideachais) 
• Beirt arna n-ainmniú ag cumainn na dtuismitheoirí (duine maidir le bunscoileanna agus 

duine maidir le scoileanna iar-bhunoideachais) agus 
• Cúigear arna n-ainmniú ag an Aire Oideachais agus Scileanna (ar a n-áirítear duine a 

dhéanann ionadaíocht thar ceann CGFE agus duine a dhéanann ionadaíocht thar ceann 
CNC) 

 
 
Ar feadh téarma ceithre bliana a cheaptar comhaltaí ar an gComhairle.  Tá mionsonraí faoin 
gComhairle faoi láthair ar fáil faoin teideal Faisnéis faoin gComhairle ag tús na ráitis airgeadais. 

 
Tá Coistí agus Painéil mar seo a leanas curtha ar bun ag an gComhairle: 

• An Coiste Feidhmiúcháin - fónann d'fheidhmiú éifeachtach críochnúil na Comhairle trí 
ghnó na Comhairle a dhéanamh ó chruinniú Comhairle go chéile. 

• An Coiste Imscrúdúcháin - Is féidir le duine ar bith iarratas chur faoi bhráid an Choiste 
seo ag éileamh go ndéanfaí fiosrú maidir le feidhmiúlacht aon mhúinteoir cláraithe ar 
bith a bheith i mbun múinteoireachta. 

• An Coiste Araíonachta - Seolann painéal de chuid an Choiste Araíonachta éisteacht faoi 
aon ghearán a chuireann an Coiste Imscrúdúcháin faoina bhráid. 

• An Coiste Clárúcháin - cuireann an coiste seo comhairle ar an gComhairle agus cuireann 
moltaí ar aghaidh faoi na réimsí ar fad a bhaineann le múinteoirí a chlárú. 

• An Coiste Oideachais - tá de fhreagracht ar an gcoiste seo moltaí a chur ar aghaidh chuig 
an gComhairle maidir le buanleanúnachas na hoiliúna ar mhúinteoirí. 

• An Coiste Airgeadais – déanann maoirseacht maidir le gnóthaí airgeadais na Comhairle. 
• An Coiste Iniúchóireachta agus Priacail  – déanann an coiste seo monatóireacht ar an 

gcóras rialála inmheánach agus bainistíocht maidir le réimsí baoil san eagraíocht. 
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• An Grúpa Athbhreithnithe maidir le Cúrsaí Clárúcháin - In ainm an Ghrúpa 
Athbhreithnithe maidir le Cúrsaí Clárúcháin a thionóltar an Coiste Clárúcháin sa chás go 
dtarlaíonn múinteoir míshásta leis an mbreith a thugann painéal agus go n-iarrann an 
múinteoir sin athbhreithniú ar an gcéad bhreith. 

• An Painéal Clárúcháin - tá an painéal seo freagrach as measúnacht a dhéanamh ar 
cheisteanna a bhaineann le múinteoirí a chlárú, mar shampla síneadh téarma a cheadú do 
dhaoine a bhfuil coinníoll leis an gclárúchán ina leith. 

• An Painéal maidir le Teist ar Charachtar - déanann an painéal seo an teist ar dhea-chlú 
iarratasóirí a mheas nuair a chuireann siad iarratas isteach go ndéanfaí iad a chlárú ina 
múinteoirí leis an gComhairle.  Tá de fhreagracht ar an bPainéal freisin measúnacht a 
dhéanamh, mar chuid den phróiseas i ndáil le hathnuachan clárúcháin, maidir le daoine a 
bheith cuí oiriúnach. 

• Painéal na gCáilíochta - déanann an painéal seo cáilíochtaí gairmiúla na n-iarratasóirí a 
mheas a iarrann go gclárófaí ina múinteoirí iad. 

 
Nochtadh atá dlite faoin gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016) 
Tá de fhreagracht ar an gComhairle a chinntiú go gcomhlíontar na coinníollacha Faoin gCód 
Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (“an Cód”). Éilítear nochtadh maidir leis na nithe 
seo a leanas faoin gCód: 

 
 

Costas Comhairleoireachta 
Áirítear le costas comhairleoireachta an costas a ghabhann le comhairle sheachtrach ar an lucht 
bainistíochta agus ní thugtar san áireamh feidhmeanna "gnó mar is gnách" a dhéantar a 
sholáthar go seachtrach. 

 
 2021 

€ 
 2020 

€ 
Comhairle Dlí 157,729  180,223 
Riarachán Pinsean 13,250  9,102 
Cosaint Sonraí 3,625  17,538 
Cúrsaí Sláinte & Sábháilteachta 6,642  484 
Rialáil inmheánach & iniúchadh inmheánach 24,785  7,865 
Cumarsáid 39,567  35,233 
TEC 24,269  13,767 
Acmhainní Daonna 26,477  - 
Pleanáil Straitéise 19,284  - 
Soláthar 5,541  - 

 321,169  264,212 
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Costas eile Dlí  

 
 

Costas Dlí – Clárú 

2021 
€ 

111,405 

 
2020 

€ 
144,381 

Costas Dlí – Caighdeáin Ghairmiúla 785,511  439,765 

 896,916  584,146 
 

 
Caiteachas maidir le Taisteal & Cothabháil   

 
2021 2020 

 
In Éirinn 

€ € 

- Comhaltaí na Comhairle 47,717 41,450 
- Baill Foirne 6,690 15,476 

Thar lear   

- Comhaltaí na Comhairle -  - 
- Baill Foirne -  194 

 54,407  57,120 

 
 

Caiteachas Aíochta 
 

 2021 
€ 

2020 
€ 

Leas na Foirne 940 5,092 

 
 
 

Ráiteas faoi chúrsaí Comhlíontais 
Tá an Cód Cleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit (2016) glactha chuige féin ag an gComhairle.  
Thug an Chomhairle faoi anailís easnaimh i rith na bliana 2017 chun na réimsí sin ar ghá díriú 
orthu a thabhairt chun suntais. Tugadh aghaidh ar a bhformhór i rith na bliana 2021.  Le nithe 
maidir leis an tSeirbhís don Chustaiméir a bhaineann fuílleach na hoibre ina leith sin. 

 
Cora nua san am atá romhainn 
Tá leagtha amach ag an gComhairle leanúint den bheartaíocht atá ar siúl faoi láthair. 

 
Taifid Cuntasaíochta 
Tá an Chomhairle freagrach faoi Alt 18 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001 as 
leabhair chuí chuntais a choimeád lena dtugtar eolas réasúnta cruinn tráth ar bith riocht 
airgeadais na heagraíochta. Tá an Chomhairle freagrach freisin as sócmhainní na heagraíochta a  
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chaomhnú agus, dá réir sin, as bearta cuí a chur i bhfeidhm d'fhonn calaois nó mírialtacht eile a 
bhrath agus a sheachaint. I gCampas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co Chill Dara, a dhéantar 
leabhair chuntais na Comhairle Múinteoireachta a choinneáil. 

 
Na hIniúchóirí 
Tá curtha in iúl ag na hiniúchóirí, Crowleys DFK Unlimited Company (Cuntasóirí Cairte agus 
Gnólacht Iniúchóireachta Reachtúil) go bhfuiltear toilteanach leanúint i mbun na hiniúchóirechta. 

 
Gnóthas Leantach 
Tá comhaltaí buiséid agus réamh-mheastachán maidir leis an sreabhadh airgid ullmhaithe ag 
comhaltaí na comhairle ar feadh tréimhse dhá mhí dhéag ar a laghad dháta cheadú na ráiteas 
airgeadais agus léirítear leo sin nach  mbaineann aon éiginnteacht ábhartha le hacmhainn na 
heagraíochta dliteanais a shásamh de réir mar a bhíonn siad dlite agus leanúint i mbun gnó mar 
ghnóthas leantach. Ar an mbunús sin, measann comhaltaí na Comhairle gur cuí na ráitis 
airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh. Dá réir sin, ní áirítear leis na ráitis 
airgeadais seo aon choigeartú maidir le suimeanna glanluacha ná leis an rangú ar shócmhainní 
agus ar dhliteanais mar a d'fhéadfadh a theacht i gceist sa chás nach mb'acmhainn don eagraíocht 
leanúint ar aghaidh ina gnóthas leantach. 

 
Teagmhais tar éis dháta an Chláir Chomhardaithe  
Níor tharla teagmhas ar bith tar éis dheireadh na bliana a mbeadh cur isteach uaidh ar na ráitis 
airgeadais ná ar na nótaí leis na ráitis airgeadais nó ar ghá é a lua sna ráitis airgeadais ná sna 
nótaí leis na ráitis airgeadais. 

 
Ráiteas faoi Fhaisnéis a bhaineann le hÁbhar maidir leis an Iniúchóireacht  
Níl aon fhaisnéis a bhaineann le hábhar maidir leis an iniúchóireacht nach bhfuil na hiniúchóirí 
reachtúla ar an eolas faoi. Rinne comhaltaí na comhairle gach beart is ceart dóibh a dhéanamh 
chun iad féin a chur ar an eolas faoi aon fhaisnéis a bhaineann le hábhar maidir leis an 
iniúchóireacht agus tá deimhnithe acu go bhfuil na hiniúchóirí reachtúla ar an eolas faoin 
bhfaisnéis sin. 

 
Thar ceann na Comhairle 

 
 
Michelle Keane       Phil Fox 
Cathaoirleach  Stiúrthóir Gníomhach 

Dáta 4 Lúil 2022 
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Réimse Freagrachta 
Thar ceann chomhaltaí na Comhairle Múinteoireachta, admhaítear go bhfuil de fhreagracht 
orainn a dheimhniú go ndéantar córas éifeachtúil maidir le rialáil inmheánach a chur ar bun agus 
a oibriú. 

 
An Chuspóir atá leis an gCóras Rialála Inmheánach 
Leagtar amach an córas rialála inmheánach d'fhonn bainistíocht ar leibhéal inghlactha a 
dhéanamh ar réimsí baoil seachas an baol a chur ar neamhní ar fad.  Deimhniú réasúnta dá bhrí 
sin, seachas deimhniú lánchuimsitheach, is féidir a chur ar fáil leis an gcóras go bhfuil 
sócmhainní á gcumhdach, go dtugtar údarás le hidirbhearta agus go ndéantar tuairisc chuí a 
choinneáil orthu, agus go ndéantar earráid nó mírialtacht a chosc nó a thabhairt chun aire go 
tráthúil. 

 
Bhí an córas rialála inmheánach, atá ag teacht leis an Treoir a d'eisigh an Roinn Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe, i bhfeidhm ag an gComhairle Mhúinteoireachta an bhliain dar chríoch 
an 31 Nollaig 2021 agus anall go dtí an dáta ar aontaíodh na ráitis airgeadais. 

 
An Acmhainn Déileáil le hÁbhar Baoil 
I rith na bliana 2021, bhí Coiste Iniúchóireachta agus Priacail ar bun ag an gComhairle 
Mhúinteoireachta ar a raibh cúigear comhalta de chuid na Comhairle agus beirt chomhaltaí 
neamhspleácha arna gceapadh ón taobh amuigh. Tháinig an Coiste le chéile ceithre huaire i rith 
na bliana 2021. 

 
Déanann an Chomhairle Mhúinteoireachta an fheidhm maidir leis an iniúchadh inmheánach a 
fhostú ón taobh amuigh, cuirtear acmhainní leordhóthanacha ar fáil ina leith sin agus 
reáchtáiltear clár oibre a aontaíonn an Coiste Iniúchóireachta agus Priacail. 

 
Tá Polasaí Bainistíochta maidir le Réimsí Baoil tugtha chun cinn ag an  gCoiste Iniúchóireachta 
agus Priacail ina leagtar síos an leibhéal baoil a bhfuil glacadh leis, na próisis bainistíochta atá ar 
bun maidir le hábhar baoil agus mionsonrú maidir lena leagtar de ról agus de fhreagracht ar 
bhaill foirne maidir le réimsí baoil. 

 
Creat na Réimsí Baoil agus an Córas Rialála 
Tá córas bainistíochta maidir le hábhar baoil curtha i bhfeidhm ag an gComhairle 
Múinteoireachta trína ndéantar na príomhréimsí baoil a shonrú agus cuntas a thabhairt orthu sin 
agus ar na bearta atá á ndéanamh ar mhaithe le bainistíocht agus, a oiread agus is féidir sin, 
maolú orthu. 

 
Tá clár réimsí baoil ar bun ina sonraítear na príomhréimsí baoil atá roimh an gComhairle 
Múinteoireachta.  Déantar gach ábhar baoil a shonrú, a mheas agus a rangú de réir an díol 
suntais a bhainfeadh leo.  Déanann an Coiste Iniúchóireachta agus Priacail athbhreithniú agus 
leasú ar an gclár go tráthrialta. Baintear úsáid as toradh na measúnachta sin don phleanáil maidir 
lena chinntiú go ndéantar bainistíocht ar na réimsí baoil go mbíonn ar leibhéal inghlactha agus 
maidir le hacmhainní a chur ina leith sin. 

 
Leagtar amach go mion i gclár na réimsí baoil na bearta rialála agus na gníomhartha is gá chun 
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ábhar baoil a mhaolú.  Dearbhaím go bhfuil réimeas rialála ar bun lena mbaineann na gnéithe 
seo a leanas: 

• Tá tuairisc ar an ngnás oibre maidir le gach ceann de na próisis príomhthábhachta gnó  
• Leagtar cúram airgeadais, agus freagracht dá réir, ar gach leibhéal bainistíochta  
• Tá córas cuimsitheacht pleanála agus buiséid i bhfeidhm agus déantar athbreithniú gach 

mí ar phatrúin caiteachais 

• Tá gnás oibre leagtha síos maidir leis an tionchar a bheadh ag réimsí mórbhaoil gnó ar 
ghnóthaí airgeadais, lena n-áirítear treoracha maidir le cúrsaí airgeadais, nótaí faoi ghnáis 
oibre, gnáis tarmligin, mar shampla teorainneacha údaráis arna n-aontú ag an gComhairle 
agus idirdhealú dualgais maidir le híocaíocht a phróiseáil agus a cheadú 

• Tá córais i bhfeidhm maidir le sócmhainní inláimhsithe a chumhdach agus le córais 
theicneolaíocht an eolais agus na cumarsáide a choinneáil slán 

 
Monatóireacht agus Athbhreithniú Leanúnach 
Tá gnás foirmeálta oibre ar bun maidir le monatóireacht a dhéanamh ar phróisis rialála agus 
déantar aon easnamh maidir le cúrsaí rialála a chur in iúl go tráthúil don té atá freagrach as beart 
coigeartaithe a dhéanamh ina leith agus don lucht bainistíochta agus don Chomhairle de réir mar 
is cuí.  Deimhním go bhfuil na córais monatóireachta leanúnacha seo i bhfeidhm: 

 
• Tá na príomhréimsí baoil agus na bearta rialála ina leith tugtha chun suntais agus próisis 

curtha ar bun ar mhaithe le monatóireacht a dhéanamh ar oibriú na bpríomhbhearta 
rialála sin agus le tuairisc a thabhairt ar aon easnamh a thugtar chun aire  

• Tá socruithe tuairiscíochta ar bun ar na leibhéil bainistíochta ar fad de réir mar a leagtar 
cúram bainistíochta maidir le gnóthaí airgeadais agus 

• Déanann an lucht bainistíochta sinsearach athbhreithniú go tráthrialta ar na tuairiscí 
míosúla agus bliantúla ar chúrsaí feidhmíochta agus airgeadais ina ndéantar comparáid 
idir an ghnóthachtáil agus an buiséad 

Soláthar 
Deimhním go bhfuil gnáis oibre ar bun ag an gComhairle Mhúinteoireachta d'fhonn a chinntiú 
go gcomhlíontar na rialacha agus na treoirlínte reatha maidir le gnóthaí soláthair agus go 
ndearna an Chomhairle Mhúinteoireachta i rith na bliana 2021 cloí leis na gnáis ach amháin sna 
cásanna eisceachta seo a leanas: 

 
• Bhain an Chomhairle úsáid as eagraíocht maidir le cóitseáil lucht feidhmiúcháin gan 

próiseas tairisceana a eagrú ina leith sin ó tharla gur braitheadh go raibh gnéithe faoi leith 
ag baint le hobair na heagraíochta áirithe seo.  €16k an caiteachas a bhí i gceist sa bhliain 
2021. 

 
• Bhain an Chomhairle úsáid as lucht foirne gníomhaireachtaí, arna n-earcú de phainéal trí 

cinn de ghníomhaireachtaí, chun easpa acmhainní gearrsealadacha a chúiteamh.  Níor 
eagraíodh aon phróiseas soláthair maidir leis an bpainéal trí cinn de ghníomhaireachtaí a 
chur ar bun. Cuireadh tús i rith R2 2021 le próiseas tairisceana d'fhonn painéal nua 
gníomhaireachtaí a chur le chéile agus tugadh sin chun críche i rith R4 2021 ar dhá 
ghníomhaireacht a cheapadh sa Chreatchóras. Luach timpeall is €135k a bhí leis na n-
íocaíochtaí a rinneadh leis na gníomhaireachtaí i rith na bliana 2021, sular cuireadh an 
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creatchóras sin ar bun. 
 

• Bhí roinnt blianta caite ó fostaíodh cuideachta chun teachtaireachtaí meabhrúcháin a 
scaipeadh ar an ríomhphost chuig na múinteoirí cláraithe. Rinneadh leathnú ar an 
tseirbhís, ionas gur tugadh ríomhirisí a scaipeadh faoina scáth, gan próiseas tairisceana a 
eagrú, ós é a bhí leagtha amach sin a dhéanamh nuair a bheadh an Bunachar Sonraí 
Clárúcháin nua á fhorbairt. Eagraíodh próiseas tairisceana i dtús na bliana 2020 agus 
tháinig an conradh nua i bhfeidhm an tráth ar seoladh an Bunachar Sonraí nua i mí 
Deireadh Fómhair 2021. Luach €95k a bhí leis an gcaiteachas i rith na bliana 2021. 

 

Sárú maidir le Cosaint Sonraí 
I dtús na bliana 2020, tugadh cibearionsaí faoin gComhairle a raibh de thoradh air gur tharla sárú 
maidir le cosaint sonraí. Tugadh tuairisc ina leith sin d'oifig an Choimisinéara um Chosaint 
Sonraí. Ar imscrúdú a dhéanamh don Choimisinéir um Chosaint Sonraí, gearradh fíneáil 
€60,000 ar an gComhairle i mí na Nollag 2021. 

 
Déantar soláthar don fhíneáil sna ráitis airgeadais seo.  Tá obair shuntasach déanta ag an 
gComhairle freisin d'fhonn treisiú leis na bearta slándála i ndáil le TE agus na moltaí uile a 
luaitear sa tuarascáil ón gCoimisinéir um Chosaint Sonraí a chur i bhfeidhm. 

 
Ábhar Baoil maidir le Covid-19/Cianobair 
I mí Márta 2020, chuir an lucht bainistíochta sinsearach grúpa stiúrtha Covid-19 ar bun chun 
athbhreithniú a dhéanamh ar thionchar Covid-19 ar an eagraíocht agus bainistíocht a dhéanamh 
ina leith. 

 
Leagadh pleananna amach d'fhonn fónamh do chianobair á déanamh ag an uile dhuine de na 
fostaithe an tráth céanna a mbeifí deimhin de go leanfadh na córais TEC agus na bearta rialála 
inmheánacha ag oibriú go héifeachtúil agus go maolófaí ábhar baoil maidir le calaois nó earráid.  
D'fhonn an t-ábhar baoil a mhaolú a ghabh le cianobair maidir le cúrsaí TEC, chuir an brainse 
TEC oiliúint leanúnach agus treoir ar fáil maidir le cúrsaí cibearshlándála agus réimsí baoil ina 
leith agus treisíodh leis na bearta slándála maidir leis an infreastruchtúr TE. 

 
Choinnigh an Roinn Airgeadais cuntas ar na bearta airgeadais ar fad i rith na bliana airgeadais 
agus rinneadh a bpróiseáil gan aon chur isteach.  Leanadh de shíniúchán sainordaithe a éileamh 
le hidirbhearta airgeadais maidir le húdarás a thabhairt leo agus ní raibh deis ag aon duine 
ceangal le córais airgeadais ná baincéireachta na heagraíochta ach amháin acu siúd atá údaraithe 
chuige sin.  Tá an lucht bainistíochta cinnte, ainneoin ar tháinig de dheacrachtaí chun cinn leis 
an bpaindéim, gur leanadh de na bearta rialála agus de na gnáis oibre ar fad maidir le gnóthaí 
airgeadais a fheidhmiú go héifeachtúil ar feadh na bliana airgeadais. 

 
Athbhreithniú ar an Éifeachtúlacht 
Dearbhaím go bhfuil gnáis oibre ar bun ag an gComhairle Mhúinteoireachta chun monatóireacht 
a dhéanamh ar éífeachtúlacht na ngnás bainistíochta agus rialála i ndáil le hábhar baoil.   Tagann 
an mhonatóireacht agus an t-athbhreithniú a dhéanann an Chomhairle Mhúinteoireachta ar 
éifeachtúla an chórais maidir le rialáil airgeadais inmheánach faoi anáil obair na n-iniúchóirí 
inmheánacha agus na n-iniúchóirí seachtracha, faoi anáil an Choiste Iniúchóireachta agus 
Priacail a dhéanann maoirseacht ar a gcuid oibre, agus faoi anáil an lucht bainistíochta 
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sinsearach sa Chomhairle Mhúinteoireachta atá freagrach as an gcreat rialála inmheánach maidir 
le gnóthaí airgeadais a thabhairt chun cinn agus a choinneáil ar bun. 

 
Dearbhaím gur eagraigh an Chomhairle athbhreithniú bliantúil maidir le críochnúlacht na 
mbearta rialála inmheánacha i ndáil leis an mbliain 2021. 

 
Saincheisteanna maidir leis an Rialáil Inmheánach  
Níor tugadh aon laige suntasach maidir leis an rialáil inmheánach chun suntais i ndáil leis 
an mbliain 2021 a mbeadh ceangailte a chur in iúl sna ráitis airgeadais. 

Thar ceann na Comhairle 
 
 
Michelle Keane        
Cathaoirleach   

Dáta 4 Lúil 2022 
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do Chomhaltaí na Comhairle Múinteoireachta 

Tuarascáil faoi iniúchadh na ráiteas airgeadais 

An Tuairim 
Tá iniúchadh déanta againn ar ráitis airgeadais na Comhairle Múinteoireachta don bhliain dar 
críoch 31 Nollaig 2021 lena n-áirítear an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, an Clár 
Comhardaithe, an Ráiteas faoin Sreabhadh Airgid agus na Nótaí leis na Ráitis Airgeadais ina 
leagtar amach achoimre ar na polasaithe cuntasaíochta is suntasaí faoi nóta 1. Dlí na hÉireann 
agus FRS 102 “na Caighdeáin um Thuairisciú Airgeadais atá i bhfeidhm sa Ríocht Aontaithe 
agus i bPoblacht na hÉireann”  an creatchóras maidir le tuairiscíocht airgeadais a cuireadh i 
bhfeidhm maidir le hullmhú na ráiteas. 

 
Is é tuairim na n-iniúchóirí maidir leis na ráitis airgeadais: 

- go dtugtar léargas fíor cothrom ar shócmhainní, ar dhliteanais agus ar riocht airgeadais 
na heagraíochta faoi mar a bhí ar an 31 Nollaig 2021 agus ar bharrachas na bliana dar 
chríoch an dáta sin; 

- go ndearnadh a n-ullmhú go cuí i gcomhréir le  FRS 102 “na Caighdeáin um Thuairisciú 
Airgeadais atá i bhfeidhm sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann”; agus 

- go ndearnadh a n-ullmhú go cuí i gcomhréir le forálacha Alt 18 den Acht um Chomhairle 
Mhúinteoireachta 2001. 

 
Bunús na Tuairime 
Rinneadh an iniúchóireacht i gcomhréir leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (Éire) 
agus leis an dlí is infheidhme. Tugtar cuntas níos leitheadaí thíos ar a leagtar de fhreagracht ar na 
hiniúchóirí faoi na caighdeáin sin sa chuid den tuarascáil faoi Fhreagrachtaí na nIniúchóirí 
maidir leis an iniúchadh ar na ráitis airgeadais.  
 
Tá na hiniúchóirí neamhspleách ar an gComhairle de réir na gcoinníollacha eitice a bhaineann le 
hiniúchadh ar ráitis airgeadais in Éirinn, lena n-áirítear, an Caighdeán Eitice arna eisiúint an ag 
Údarás Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta in Éirinn (IAASA), agus rinneadh gach 
freagracht eile atá orainn de réir eitice a chomhlíonadh i gcomhréir leis na coinníollacha sin.  
Táthar den tuairim gur leordhóthanach agus gur cuí an fhianaise iniúchóireachta a bhí ar fáil go 
bhfuil bunús leis an tuairim a thugtar. 

 
Breith maidir le Gnóthas Leantach 
Ar iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis airgeadais, thángthas ar an mbreith gur cuí bonn 
cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh le hullmhú na ráiteas airgeadais faoi mar atá déanta ag 
comhaltaí na comhairle. 

 
Níor sonraíodh, bunaithe ar an obair a rinneamar, aon éiginnteacht ábhartha maidir le teagmhas 
ná cúinse, ná le teagmhais nó cúinsí ar a n-áireamh le chéile, a bheadh ina gcúis le hamhras 
suntasach ar acmhainn na comhairle leanúint i mbun gnó ar bhonn gnóthais leantaigh go ceann 
dhá mhí dhéag ar a laghad ón tráth a n-údaraítear na ráitis airgeadais a eisiúint. 

 
Tugtar cuntas sna codanna cuí den tuarascáil seo ar a bhfuil de fhreagracht ar na hiniúchóirí agus 
ar a bhfuil de fhreagracht ar chomhaltaí na comhairle maidir le gnóthas leantach. 
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Tuarascáil na nIniúchóirí Neamhspleácha 
 

do Chomhaltaí na Comhairle Múinteoireachta 
 
Eolas Eile 
Comhaltaí na comhairle atá freagrach as an eolas eile.  Is é atá san eolas eile an fhaisnéis sa 
bhreis ar na ráitis airgeadais, agus ar Thuarascáil na nIniúchóirí ina leith sin, a luaitear sa 
tuarascáil bhliantúil. Ní bhaineann tuairim na n-iniúchóirí faoi na ráitis airgeadais leis an eolas 
breise sin agus, taobh amuigh dá luaitear go sainráite i dtuarascáil na n-iniúchóirí, ní chuirtear aon 
bhreith ná dearbhú de chineál ar bith in iúl ina leith. 

 
I ndáil leis an iniúchadh ar na ráitis airgeadais, is é atá de fhreagracht orainn an t-eolas eile a 
léamh agus, lena linn sin, a mheas an bhfuil nó nach bhfuil an t-eolas eile ar míréir leis na ráitis 
airgeadais nó lena bhfuil ar eolas againn ón obair iniúchóireachta, nó an dóigh go bhfuil mílua ar 
an eolas eile ar bhealach seachas sin. Sa chás go dtugtar míréir nó cosúlacht míráitis chun aire, tá 
ceangailte ar na hiniúchóirí a dheimhniú an bhfuil míráiteas ábhartha sna ráitis airgeadais nó 
míráiteas ábhartha san eolas eile. Sa chás, arna bhunú ar an obair iniúchóireachta, go dtagtar ar 
an gcomhairle go mbaineann mílua leis an eolas breise, tá ceangailte orainn sin a chur in iúl sa 
tuarascáil. Níl aon tuairisc ar a leithéid le tabhairt againn sa chás seo. 

 
Nithe nach mór tuairisc eisceachta a thabhairt ina leith 
Bunaithe ar an eolas agus ar an tuiscint ar an gcomhairle agus an timpeallacht oibre a gnóthaíodh 
le linn na hiniúchóireachta, ní thugtar aon mhíráiteas ábhartha chun suntais sa Ráiteas faoin 
Rialachas ná i dTuairisc Chomhaltaí na Comhairle.   
 

Freagrachtaí faoi Seach 
A bhfuil de fhreagracht ar chomhaltaí na comhairle maidir leis na ráitis airgeadais 
Mar a mhínítear níos mine sa Ráiteas faoin Rialachas agus i dTuairisc Chomhaltaí na Comhairle, 
tá comhaltaí na comhairle freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú agus a bheith cinnte gur 
léargas fíor agus cothrom a thugtar leo, agus as rialáil inmheánach ar an leibhéal a dheimhníonn 
siad a bheith cuí ionas gur féidir ráitis airgeadais a ullmhú  atá saor ó mhíráiteas ábhartha mar 
gheall ar chalaois nó ar earráid. 

Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, tá de fhreagracht ar chomhaltaí na comhairle a mheas an 
acmhainn don chomhairle leanúint ag feidhmiú mar ghnóthas leantach agus, de réir mar is cuí, 
nithe a bhaineann leis an ngnóthas leantach agus le húsáid as bonn cuntasaíochta an ghnóthais 
leantaigh a nochtadh mura bhfuil sé i gceist ag an  lucht bainistíochta an chomhairle a leachtú nó 
deireadh a chur leis an ngnó nó nach bhfuil aon rogha dáiríre ach sin a dhéanamh. 

A bhfuil de fhreagracht ar na hiniúchóirí maidir leis na ráitis airgeadais a iniúchadh 
Is é a bhíonn d'aidhm againn teacht ar chinnteacht réasúnta faoi na ráitis airgeadais maidir le 
cibé an bhfuil siad tríd is tríd saor ó aon mhíráiteas ábhartha mar gheall ar chalaois nó ar earráid 
agus Tuarascáil Iniúchóra a eisiúint ina dtugtar an tuairim i leith na ráiteas airgeadais.  Is 
dearbhú ardleibhéil dearbhú réasúnta ach ní hionann é agus barántas go dtabharfar chun suntais i 
ngach cás, le hiniúchadh arna dhéanamh i gcomhréir le caighdeáin ISA (Éire), míráiteas 
ábhartha más ann dó. D'fhéadfadh míráiteas eascairt ó chalaois nó ó earráid agus meastar gur 
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ábhartha míráiteas ann féin nó míráitis ar a n-áireamh in éineacht, sa chás gur féidir a mheas le 
réasún go mbeadh tionchar ar chinneadh eacnamaíochta a dhéanfadh duine de lucht úsáide na 
ráiteas airgeadais bunaithe ar na ráitis. 
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Tuarascáil na nIniúchóirí Neamhspleácha 

do Chomhaltaí na Comhairle Múinteoireachta   

An chuspóir atá leis an obair iniúchóireachta agus an dream a bhfuil na hiniúchóirí 
freagrach dóibh 

 
Do chomhaltaí na comhairle amháin, in ainm comhlachta, a thugtar tuairisc i gcomhréir le hAlt  
18 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta 2001. Tugadh faoin obair iniúchóireachta sa 
chaoi is gur féidir na nithe sin a chur in iúl do chomhaltaí na comhairle atá dlite orainn a lua i 
dTuarascáil na nIniúchóirí agus chun na críche sin amháin. A mhéad a cheadaítear faoin dlí, ní 
ghlactar freagracht ar bith i leith aon duine ná dream seachas an chomhairle agus comhaltaí na 
comhairle,  in ainm comhlachta, i ndáil leis an obair iniúchóireachta, leis an tuarascáil seo ná leis 
na tuairimí ar ar thángthas. 

 
 
 
Natalie Kelly 
ar son agus thar ceann 
Crowleys DFK Unlimited Company 
Cuntasóirí Cairte agus Gnólacht Iniúchóireachta Reachtúil 
16/17 Faiche an Choláiste 
Baile Átha Cliath 2 

Dáta: 4 Lúil 2022
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Aguisín le Tuarascáil na nIniúchóirí Neamhspleácha do Chomhaltaí 

na Comhairle Múinteoireachta 

 
Eolas breise maidir le scóip na bhfreagrachtaí a leagtar ar na hiniúchóirí  

 
Mar chuid de bheart iniúchóireachta i gcomhréir leis na Caighdeáin ISA (Éire), cleachtaítear 
breithiúnas gairmiúil agus amhras gairmiúil ó thús go deireadh na hoibre.  Déantar chomh maith: 

 
- An baol maidir le mílua sna ráitis airgeadais, mar gheall ar chalaois nó ar earráid, a shonrú agus a 
mheas, gnás iniúchóireachta i ndáil le baol den sórt sin a leagan amach agus a chur i bhfeidhm, 
agus faisnéis iniúchóireachta a aimsiú atá leordhóthanach agus oiriúnach go mbíonn bunús leis an 
tuairim iniúchóireachta.  Is mó an baol nach dtabharfaí chun suntais mílua ábhartha mar gheall ar 
chalaois ná mílua mar gheall ar earráid, ó tharla go bhféadfadh claonpháirtíocht, góchumadh, 
mainneachtain tuairiscíochta d'aon ghnó, mífhaisnéis nó bearta rialála inmheánacha a shárú a 
bheith i gceist le calaois. 

 
- Tuiscint a fháil ar an rialáil inmheánach de réir mar a bhaineann le hábhar na hiniúchóireachta 
ionas go leagtar amach gnás iniúchóireachta atá oiriúnach do chúinsí an cháis, ach ní dhéantar 
seo chun críche tuairim a chur in iúl faoi éifeachtúlacht chóras rialála inmheánach na 
heagraíochta. 

 
-Oiriúnacht na bpolasaithe cuntasaíochta atá i bhfeidhm, chomh maith le réasúntacht na 
meastachán cuntasaíochta agus nithe gaolmhara eile arna nochtadh ag comhaltaí na Comhairle, a 
mheas. 

 
- Breith a thabhairt faoina oiriúnaí atá úsáid chomhaltaí na Comhairle as bonn cuntasaíochta an 
ghnóthais leantaigh agus, bunaithe ar an bhfianaise iniúchóireachta a aimsíodh, cibé an 
mbaineann éiginnteacht ábhartha le teagmhais nó le cúinsí sa chaoi is go mbeadh amhras 
suntasach ar acmhainn na heagraíochta leanúint i mbun gnó mar ghnóthas leantach.  Sa chás go 
dtagtar ar an mbreith go bhfuil ábhar éiginnteachta ann, dlitear aird a tharraingt i dTuarascáil na 
nIniúchóirí ar na nithe gaolmhara a luaitear sna ráitis airgeadais nó, sa chás nach leor an 
nochtadh ina leith sin, tuairim na n-iniúchóirí a leasú.  Tá breith na n-iniúchóirí bunaithe ar an 
bhfianaise iniúchóireachta a aimsíodh anall go dtí dáta Thuarascáil na nIniúchóirí.  D'fhéadfadh, 
ina ainneoin sin, go dtabharfadh teagmhais nó cúinsí san am atá romhainn ar an eagraíocht scor 
de leanúint i mbun gnó mar ghnóthas leantach. 

 
- Cur i láthair, leagan amach agus ábhar na ráiteas airgeadais a mheas go forghinearálta, an 
nochtadh san áireamh chomh maith leis an léiriú sna ráitis airgeadais ar na hidirbhearta agus na 
teagmhais is bun leo agus a chothroime atá an léargas sin. 

 
Bíonn caidreamh againn leo siúd ar a leagtar cúram rialachais i ndáil le pleanáil ar scóip na 
hiniúchóireachta, an tráth a ndéantar an iniúchóireacht agus torthaí suntasacha na 
hiniúchóireachta, lena n-áirítear aon easnamh suntasach maidir leis an rialáil inmheánach a 
thugtar chun suntais i mbun na hiniúchóireachta dúinn. 
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An Cuntas Ioncaim & Caiteachais  
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021 

 
 

 2021 
€ 

 2020 
€ 

Ioncam Nótaí 
Táillí Clárúcháin agus Measúnachta 

 
7,553,822 

  
7,475,337 

Ioncam Iomlán 2 
 
7,553,822 

  
7,475,337 

Caiteachas 
Cóiríocht 

 
(156,113) 

  
(106,465) 

Costas Foirne (4,860,376)  (4,340,529) 
Caighdeáin Gairmiúlachta (853,301)  (473,578) 
Costas eile Riaracháin (754,647)  (810,039) 
Costas Cruinnithe (93,064)  (59,801) 
Costas Clárúcháin (197,912)  (131,430) 
Teicneolaíocht an Eolais (310,833)  (279,463) 
Cumarsáid, Oideachas & Taighde (608,253)  (711,313) 
Dímheas 7 (329,905)  (309,933) 

 
Caiteachas Iomlán 

 
(8,164,404) 

  
(7,222,551) 

 
(Easnamh)/Barrachas ón nGnáthbheartaíocht Gnó (610,582) 

 
252,786 

Fáltas ó Éileamh Árachais -  47,450 

Ioncam Infheistíochta 92,891  103,419 

Gluaiseacht de réir Luach Cóir maidir le Sócmhainní Airgeadais 592,896  170,208 

Ioncam Cíosa 211,306  211,306 

Bainistíocht Áitribh (36,854)  (26,967) 

Barrachas roimh Chánachas 3 249,657  758,202 

Cánachas 6 -  - 

Barrachas tar éis cánachais 249,657  758,202 
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An Cuntas Ioncaim & Caiteachais 

don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021 
 
Níl aon bharrachas ná easnamh aitheanta le háireamh ach amháin toradh na dtréimhsí airgeadais 
thuasluaite.  Is ó ghnóthaí oibriúcháin leantacha amháin a gnóthaíodh toradh na bliana. 

 
Is cuid dílis de na ráitis airgeadais seo na nótaí ar leathanaigh 17 - 28. 

 
D'aontaigh an Chomhairle na ráitis airgeadais an 4 Lúil 2022 agus rinne siad seo a leanas iad a 
shíniú thar ceann na Comhairle. 

 
 
Michelle Keane       Phil Fox 
Cathaoirleach  Stiúrthóir Gníomhach 
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An Clár Comhardaithe 
mar a bhí ar an 31 Nollaig 2021 

 
 

 
 
Sócmhainní Neamhreatha 

 
Nótaí 

 
€ 

2021 
€ 

2020 
€ € 

Sócmhainní Inláimhsithe 7  4,722,874 4,499,386 
Sócmhainní Airgeadais 8  13,311,318 12,625,531 

   18,034,192 17,124,917 
Sócmhainní Reatha 
Féichiúnaithe & Réamhíocaíochtaí 9 

 
11,466 

   
61,582 

Airgead agus Coibhéis Airgid 840,034   1,383,091 

 
Dliteanais Reatha: Suimeanna atá dlite  

851,500   1,444,673 

taobh istigh d'aon bhliain amháin 10 (471,522)   (405,077) 

Sócmhainní Reatha Glan   379,978 1,039,596 

Iomlán na Sócmhainní Lúide Dliteanais     
Reatha 18,414,170 18,164,513 

Cúlchistí 
Cúlchiste Ainmnithe 

 
 

11 

 

4,000,000 

 

4,000,000 
Cúlchistí Ginearálta 11 14,414,170 14,164,513 

Iomlán na gCistí  18,414,170 18,164,513 

 
Is cuid dílis de na ráitis airgeadais seo na nótaí ar leathanaigh 17 - 28. 

 
D'aontaigh an Chomhairle na ráitis airgeadais an 4 Lúil 2022 agus rinne siad seo a leanas iad 
a shíniú thar ceann na Comhairle. 
 

 
 
 
Michelle Keane       Phil Fox 
Cathaoirleach  Stiúrthóir Gníomhach 
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Ráiteas faoin Sreabhadh Airgid 
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021 

 
2021 2020 

Nótaí € € 
 
Réiteach idir easnamh oibriúcháin agus 
sreabhadh glan Airgid ó bhearta oibriúcháin 

 
Barrachas oibriúcháin (roimh ús a fuarthas agus cáin)  249,657 758,202 
Dímheas 3 329,905 309,933 
Ísliú/ (Ardú) maidir le féichiúnaithe 9 50,116 (8,780) 
Ardú maidir le creidiúnaithe 10 66,445 156,898 

 

Sreabhadh glan airgid ó bhearta oibriúcháin 696,123 1,216,253 
 

Sreabhadh Airgid ó Bhearta Infheistíochta 
 
Ús a fuarthas - - 
Ioncam ón bpunann infheistíochta 13 (92,891) (103,419) 
Gluaiseacht maidir le Luach Cóir an phunainn 13  

infheistíochta   (592,896) (170,208)  
Cánachas 13  -  - 
Caiteachas Caipitil 13 (553,393) (645,996) 

 

Sreabhadh glan airgid ó bhearta infheistíochta (1,239,180) (919,623) 
 

 

Réiteach idir sreabhadh glan airgid agus gluaiseacht maidir le hairgead tirim agus 
coibhéis airgid (Nóta 14) 

 
(Ísliú)/Ardú Glan maidir le hairgead agus coibhéis airgid  i rith na  
bliana (543,057)  296,630 

Glanchistí airgid agus coibhéis airgid ar an 1 Eanáir 2021 1,383,091 1,086,461 
Glanchistí airgid agus coibhéis airgid 14  
ar an 31 Nollaig 2021  840,034 1,383,091 

 
 

 
D'aontaigh an Chomhairle na ráitis airgeadais an 4 Lúil 2022 agus rinne siad seo a leanas 
iad a shíniú thar ceann na Comhairle. 

 
Michelle Keane       Phil Fox 
Cathaoirleach  Stiúrthóir Gníomhach
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1. Polasaithe Cuntasaíochta 

 
1.1. An Bunús Ullmhúcháin 

Déantar na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh i gcomhréir le FRS 102 
"An Caighdeán um Thuairisciú Airgeadais is infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus i bPoblacht 
na hÉireann" arna eisiúint ag an gComhairle um Thuairisciú Airgeadais (FRC). Rinneadh na 
polasaithe cuntasaíochta seo a leanas a chur i bhfeidhm go leanúnach ag plé leis na míreanna a 
meastar go mbaineann siad le hábhar i ndáil le ráitis airgeadais na heagraíochta. 

 
1.2. Ioncam 

Táillí clárúcháin agus measúnachta a fuarthas le linn na bliana atá san ioncam. Luaitear na 
táillí infhaighte ar fad ar bhonn fáltais ach amháin an t-ioncam ó athbhreithniú agus creidiúnú 
a dhéanamh ar bhunchláir oiliúna tosaigh do mhúinteoirí a luaitear ar bhonn sonraisc. 
Cláraíonn na múinteoirí i rith na bliana agus leanann an téarma clárúcháin go ceann 12 mhí. 
Ní dhéantar ioncam a iarchur i ndáil leis sin. Sa bhliain 2014, cheannaigh an Chomhairle Bloc 
A, Campas Gnó Mhaigh Nuad agus faightear ioncam cíosa ó thionóntaí san fhoirgneamh. 
Luaitear sin faoi “Ioncam Cíosa ar Mhaoin” sa Chuntas Ioncaim & Caiteachais. 

 
1.3. Sócmhainní Seasta Inláimhsithe agus Dímheas 

De réir an chostais stairiúil lúide dímheas carntha a luaitear sócmhainní seasta inláimhsithe. 
 

Déantar foráil don dímheas ar na sócmhainní seasta inláimhsithe ar fad de réir rátaí arna ríomh 
d'fhonn an costas nó an luacháil, lúide an luach iarmhairte measta, a dhíscríobh de réir córais i 
rith ré úsáide measta chineálacha éagsúla sócmhainní, mar seo a leanas    

 
Áitreabh -      2.5% de réir méid cothrom 
Fearas & Feisteas -      10% de réir méid cothrom 
Bogearraí Ríomhaireachta -      20% de réir méid cothrom 
Trealamh Ríomhaireachta -      33.33% de réir méid cothrom 

 
Déantar athbhreithniú gach bliain ar an luach anonn maidir le sócmhainní seasta inláimhsithe i 
ndáil le lagú sna tréimhsí má thugtar le tuiscint mar gheall ar theagmhais nó athrú cúinsí nach 
móide gur in-aisghabhála an luach anonn. 
Ag deireadh gach tréimhse tuairiscíochta, déanann an eagraíocht measúnú cibé an bhfuil nó 
nach bhfuil fianaise oibiachtúil ar fáil maidir le lagú i ndáil le sócmhainní airgeadais a 
mheastar de réir an chostais nó nó an chostais amúchta, lena n-áirítear, infheistíochtaí 
neamhliostaithe, infheistíochtaí, iasachtaí, féichiúnaithe trádála agus airgead tirim. Sa chás go 
mbíonn fianaise oibiachtúil maidir le lagú ar fáil, luaitear an caillteanas lagaithe an bhliain 
chéanna sin sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais. 
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1.4. Pinsin 

Déanann an Chomhairle scéim pinsin le sochair shainithe a oibriú do mhórchuid na 
bhfostaithe.  Tá an córas, arna cheadú ag an Aire Oideachais agus Scileanna agus ag an Aire 
Airgeadais bunaithe ar Shamhail na Seirbhíse Poiblí. As an Státchiste a mhaoinítear na 
sochair pinsin atá le híoc faoin scéim. 

 
Chomh maith leis sin, tá saintréithe faoi leith a bhaineann le socruithe na Comhairle: 
- íocann an Chomhairle ranníocaíocht aontaithe leis an Roinn Oideachais agus Scileanna  
- tugtar gné an fhostaí san áireamh leis an ranníocaíocht sin chomh maith le gné an fhostóra. 
I gcomhréir le polasaí an rialtais maidir le pinsin seirbhíse poiblí, is ionann ranníocaíocht an 
fhostóra agus 25% den ollphá maidir le fostaithe a íocann ÁSPC ar ráta A agus 30% den 
ollphá maidir le fostaithe a íocann ÁSPC ar ráta D. 
- tá geallta go sainráite ag an Roinn Oideachais agus Scileanna, le haontú na Roinne 
Airgeadais, go nglanfaidh an Státchiste costas na sochar de réir mar a bhíonn dlite. 

 
Faoin Acht um Pinsin na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile) 2012, tugadh 
isteach Scéim Pinsin Aonair na Seirbhíse Poiblí (“an Scéim Aonair”) a tháinig i bhfeidhm ón 
1 Eanáir 2013. Is ball den Scéim Aonair gach fostaí nua de chuid na Comhairle Múinteoireachta 
a thosaigh den chéad uair san earnáil phoiblí ar an 1 Eanáir 2013 nó ó shin i leith. 

 
Tá an Chomhairle den tuairim gur mar a chéile an toradh airgeadais ó thaobh na Comhairle de 
ag na socruithe pinsin a dtugtar cuntas thuas orthu agus a bheadh ag scéim le ranníocaíochtaí 
sainithe. Is é tuairim na Comhairle nach bhfóireann forálacha an chaighdeán FRS 17, 
Cuntasaíocht maidir le Sochair Aoisliúntais, a thagann chun cinn faoi scéimeanna le sochair 
shainithe, do chúinsí na Comhairle. Dá réir sin, déantar an chuntasaíocht maidir le 
ranníocaíochtaí na Comhairle mar a bheadh scéim le ranníocaíochtaí sainithe i bhfeidhm. 

 
1.5. Cánachas 

Déantar Sceideal 4 leis an Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 a leasú le hAlt 37 den Acht 
Airgeadais (Uimh. 2) 2013 ionas go dtugtar an Chomhairle Mhúinteoireachta san áireamh le 
liosta de na comhlachtaí Stát-urraithe neamhthráchtála a sonraítear go bhfuil siad incháilithe 
maidir le díolúine ó fhorálacha cánach faoi leith faoi Alt 227 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 
1997. Faoin alt sin, áirítear díolúine ó cháin ioncaim agus ó cháin corparáide i ndáil le hioncam 
áirithe a mbeadh cáin le gearradh air  faoi Chásanna III, IV, agus V de Sceideal D murach an 
díolúine sin.  Tagann an t-ús a shaothraítear ar thaisce faoi réir cháin coinneála ar ús taisce 
(DIRT) i gcónaí. Bíonn an muirear cánach bliantúil buanaithe ar an ús a shaothraítear ar thaiscí 
an bhliain sin agus déantar a ríomh i ndáil leis an ráta cánach atá i bhfeidhm an dáta a 
bhfaightear an t-ús. 
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1.6. Cúlchistí Ainmnithe 

Tá socraithe ag an gComhairle gur féidir, de réir thogra na Comhairle, suimeanna 
neamhtheoranta a chur de leataobh maidir le cuspóirí faoi leith san am atá le theacht. Sa chás 
nach mbíonn gá níos mó le cistí den sórt sin maidir leis an gcuspóir a bhí i gceist, déanfar iad a 
scaoileadh ar ais sa Chúlchiste Ginearálta. 

 
1.7. Sócmhainní Airgeadais 

De réir luach an mhargaidh a luaitear sócmhainní airgeadais atá ar coimeád ina sócmhainní 
neamhreatha. Tugtar cuntas ar bharrachas nó easnamh ina leith sa  Chuntas Ioncaim & 
Caiteachais. Luaitear ioncam ó Shócmhainní Airgeadais sa Chuntas Ioncaim & Caiteachais an 
bhliain chéanna a bhfaightear an t-ioncam sin. 

 
1.8. Féichiúnaithe 

Déantar féichiúnaithe a lua de réir phraghas an idirbhirt lúide lagú ar bith atá le tabhairt san 
áireamh. Déantar iasachtaí infhála a mheas ar an gcéad dul síos de réir luach cóir, glan ar 
chostas idirbheartaíochta, agus a mheas ina dhiaidh sin de réir costas amúchta arna ríomh de 
réir a mhodh an úis iarmhír, lúide aon lagú atá le cur san áireamh. 

 
1.9. Creidiúnaithe 

Déantar creidiúnaithe a áireamh ar an gcéad dul síos de réir luach cóir agus a lua ina dhiaidh 
sin de réir costas amúchta arna ríomh de réir a mhodh an úis iarmhír, murar rófhánach an 
toradh a bheadh ar lascainiú agus ina leithéid sin de chás, déantar a lua de réir an chostais. 

 
1.10. Airgead Tirim sa bhanc agus ar láimh 

Is é atá san airgead tirim sa bhanc agus ar láimh airgead tirim atá i dtaisce i mbancanna ar lú 
ná trí mhí an fógra is gá a thabhairt maidir lena astarraingt.  
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2. Ioncam 
Gnóthaíodh ioncam uile na heagraíochta i rith na bliana ón bpríomhbheartaíocht gnó arna 
dhéanamh in Éirinn go huile agus go hiomlán. 

 
 
 

3. Barrachas/(Easnamh) Oibriúcháin 2021 
€ 

 2020 
€ 

Déantar an barrachas/(easnamh) oibriúcháin a lua ar seo a 
     

  

   
Dímheas 329,905  309,933 

 
 
 

4. Foireann Oibre  & Luach 

Saothair 

 
 

2021 
€ 

  
 
2020 

€ 
Pá agus Tuarastail 2,506,674  2,367,158 
Leas Shóisialach 229,255  212,708 
Pinsin 492,577  468,308 
Seirbhísí Bainistithe & costas foirne Gníomhaireachtaí 1,512,680  1,166,128 
Earcaíocht, Oiliúint & Leas na Foirne 113,640  116,866 
Ilghnéitheach 5,550  9,361 

 4,860,376  4,340,529 
 

(A) Sochair na bhFostaithe go Comhiomlán 2021 2020 
€ € 

Sochair Gearrthéarmacha an Lucht Foirne 2,506,674  2,367,158 
Costas Sochair Scoir 492,577  468,308 
Ranníocaíocht an Fhostóra maidir le leas sóisialach 229,255  212,708 

 3,228,506  3,048,174 

B'ionann líon iomlán (CLA) na bhfostaithe ag deireadh na bliana agus 54.4 (2020: 51.4). 
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(B) Sochair Gearrthéarmacha an Lucht Foirne 2021 2020 
€ € 

Bunphá 2,505,482  2,352,672 
Ragobair 1,192  5,159 
Liúntais -  9,327 

 2,506,674  2,367,158 

(C) Príomhbhaill Foirne Bainistíochta 
   

 
Is iad a áirítear ar bhaill príomhthábhachta lucht bainistíochta na Comhairle Múinteoireachta, an 
Stiúrthóir, an Leas-Stiúrthóir, Ceannasaí Fhoghlaim & Thaighde na Múinteoirí, Ceannasaí Oiliúint 
Tosaigh & Ionduchtú Múinteoirí, an Ceannasaí Clárúcháin, Ceannasaí na gCaighdeán Gairmiúlachta, 
an Ceannasaí Gnóthaí Corparáide & AD agus an Ceannasaí Airgeadais & TE. Leagtar amach thíos 
luach iomlán shochair na bhfostaithe do bhaill príomhthábhachta an lucht bainistíochta: 

 
 

Tuarastal 
 
 
 
 
Ní thugtar san áireamh leis sin luach na sochar aoisliúntais a gnóthaíodh i rith an tréimhse faoi 
chaibidil. Is comhaltaí baill príomhthábhachta an lucht bainistíochta (taobh amuigh den Stiúrthóir) de 
scéim pinsin na Comhairle Múinteoireachta agus ní sháraítear maidir lena chuid teidlíochtaí ina leith 
sin téarmaí na samhla de scéim pinsin seirbhíse poiblí. 

 
Ní fhaigheann comhaltaí na Comhairle luach saothair ar bith as ucht a gcuid oibre thar ceann na 
Comhairle. 

2021 
€ 

 2020 
€ 

659,035  638,576 

659,035  638,576 
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(D) Tuarastal agus Sochair an Stiúrthóra 

 
Bunphá 

 
 

Tá an Stiúrthóir, atá ar iasacht ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus 
Meán ag an gComhairle Mhúinteoireachta, ina chomhalta de scéim pinsin na Roinne.  Ní sháraítear 
maidir lena chuid teidlíochtaí ina leith sin téarmaí na samhla de scéim pinsin seirbhíse poiblí. Ní 
áirítear thuas luach na sochar aoisliúntais a gnóthaíodh i rith an tréimhse faoi chaibidil. 

 
 

(E) Sochair Ghearrthéarmacha na bhFostaithe - Rangú 
 

Déantar sochair ghearrthéarmacha na bhfostaithe is mó ná €60,000 a aicmiú de réir na ranganna seo a 
leanas: 

 
Réimse Líon na bhFostaithe 
Ó Go 2021 2020 
€ 60,000 € 69,999 2 6 
€ 70,000 € 79,999 2 0 
€ 80,000 € 89,999 1 3 
€ 90,000 € 99,999 3 1 
€100,000 €109,999 0 0 
€110,000 €119,999 1 1 

2021 
€ 

 2020 
€ 

118,407  114,199 

118,407  114,199 
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5. Costas Pinsin 

 
Is é atá sa chostas pinsin na ranníocaíochta a bhíonn le híoc ag an gComhairle leis an gciste 
pinsin. 

 
 
 

6. Cánachas  
 2021 2020 
 
 
Cáin na bliana reatha 

€ 
 

- 

€ 
 

- 

DIRT - - 
 
 
 
 

Déantar Sceideal 4 leis an Acht Comhdhlúite Cánacha 1997 a leasú le hAlt 37 den Acht Airgeadais 
(Uimh. 2) 2013 ionas go dtugtar an Chomhairle Mhúinteoireachta san áireamh le liosta de na 
comhlachtaí Stát-urraithe neamhthráchtála a sonraítear go bhfuil siad incháilithe maidir le díolúine ó 
fhorálacha cánach faoi leith faoi Alt 227 den Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997. Faoin alt sin, áirítear 
díolúine ó cháin ioncaim agus ó cháin corparáide i ndáil le hioncam áirithe a mbeadh cáin le gearradh 
air  faoi Chásanna III, IV, agus V de Sceideal D murach an díolúine sin.  Tagann an t-ús a 
shaothraítear ar thaisce faoi réir cháin coinneála ar ús taisce (DIRT) i gcónaí. 
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7. Sócmhainní Inláimhsithe   
Áitreabh 

  
Fearas 

& 
 

 
Bogearraí 
Ríomhair

 

 
Trealamh 
Ríomhaire

 

  
Iomlán 

 
Costas 

 €  € € €  € 

Ar an 1 Eanáir 2021  3,691,937  1,541,474 1,145,693 715,957  7,095,061 
Éadáil  -   543,119 10,274  553,393 
Diúscairt  -  - - (144,291)  (144,291) 

Ar an 31 Nollaig 2021  3,691,937  1,541,474 1,688,812 581,940  7,504,163 

Dímheas 
Ar an 1 Eanáir 2021 

  
553,788 

  
838,855 

 
612,884 

 
590,148 

  
2,595,675 

Ar dhiúscairt a dhéanamh  -  - - (144,291)  (144,291) 
Muirear na bliana  92,298  139,858 38,029 59,720  329,905 

Ar an 31 Nollaig 2021  646,086  978,713 650,913 505,577  2,781,289 

Glanluach na Leabhar 
Ar an 31 Nollaig 2021 

  
3,045,851 

  
562,761 

 
1,037,899 

 
76,363 

  
4,722,874 

Ar an 31 Nollaig2020  3,138,149  702,619 532,809 125,809  4,499,386 
 

 
 
 

8. Sócmhainní Airgeadais 
 
 

 2021  2020 
Luach Cóir €  € 
Ar an 1 Eanáir 12,625,531  12,351,904 
Aistriú Cistí isteach sa Phunann -  - 
Gluaiseacht maidir le sócmhainní airgeadais ar Luach Cóir  592,896  170,208 
Ioncam Infheistíochta 92,891  103,419 

    
Ar an 31 Nollaig 2021 13,311,318  12,625,531 
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9. Suimeanna Infhaighte agus Réamhíocaíochtaí 2021 2020 

€ € 
 

Suimeanna infhaighte eile 11,466 61,582 
 

11,466 61,582 
 

 
 
 

10. Suimeanna Iníoctha: Suimeanna 
dlite laistigh d'aon bhliain amháin 

2021 
€ 

2020 
€ 

Cánacha eile agus costais slándála sóisialaí  70,946 
 

157,905 
Fabhrú 400,576  247,172 

 471,522  405,077 
 

 
 

Tagann cáin agus árachas sóisialta faoi réir théarmaí na reachtaíochta ina leith. Tarlaíonn ús a 
fhabhrú maidir le híocaíocht mhall.  Ní raibh aon ús dlite ag deireadh na bliana airgeadais. 
Tá na téarmaí maidir le fabhrú bunaithe ar na conarthaí lena mbaineann. Ní mar a chéile na 
téarmaí aisíocaíochta le creidiúnaithe éagsúla trádála. 

 
 
Áirítear le cánacha eile agus costas slándála sóisialaí: 

2021 
€ 

2020 
€ 

ÍMAT/ÁSPC 70,847 
 

79,454 
CISG -  25,315 
CCI 99  1,409 
CBL -  51,727 

 70,946  157,905 
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11. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I gcomhréir le straitéis airgeadais na Comhairle tá na cistí ainmnithe ar bun mar chiste 
teagmhais chun aon chostas mór a ghlanadh a d'eascródh as caingean dlí maidir le haon ghné 
de na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001 go 2015 agus ó rialú ar bith de chuid 
na Comhairle. I gcomhréir le polasaí cuntasaíochta na Comhairle, sa chás nach mbíonn gá a 
thuilleadh le cistí den sórt sin, cuirtear ar ais sa Chúlchiste Ginearálta iad. 

 

12. Idirbhearta Páirtithe Gaolmhara 
 

I gcomhréir leis na hAchtanna um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001 go 2015 tá comhaltaí na 
Comhairle i dteideal aisíocaíocht a fháil ar chostais a thabhaítear le teann riachtanais i mbun 
ghnó na Comhairle agus Choistí na Comhairle dóibh. Ní mór freisin do na comhaltaí sin atá ina 
múinteoirí an clárúchán a athnuachan gach bliain.   Is ar neamhthuilleamaí a dhéantar na 
hidirbhearta uilig agus tugtar san áireamh iad leis na ráitis airgeadais seo. 

Cúlchistí Cúlchiste 
Ginearálta 

Cúlchiste 
Ainmnith
 

 
Iomlá

 € € € 

Cúlchistí Tosaigh 14,164,513 4,000,000 18,164,513 
Barrachas na bliana 249,657 - 249,657 

Cúlchistí Deiridh 14,414,170 4,000,000 18,414,170 
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13. Ollsreabhadh 
Airgid 

 
2021 2020 

€ € 
 

Toradh Infheistíochta agus Fónamh ar Airgeadas 
Ús a Fuarthas - - 

 

Cánachas 
CCUT - - 

 

Caiteachas Caipitil agus infheistíocht airgid 
Íocaíochtaí maidir le sócmhainní inláimhsithe a éadáil (553,393) (645,996) 
Ioncam ó phunann infheistíochta (92,891) (103,419) 
Gluaiseacht ar Luach Cóir maidir leis an bpunann infheistíochta (592,896) (170,208) 

 
(1,239,180) (919,623) 

  

 
 
 

14. Anailís ar Athruithe  maidir le Glanchistí in Airgead 
agus Coibhéis Airgid 

 
Iarmhéi
d 

 

 
Srea
bhad

 

 

 
Iarmhé
id 

  € € € 

Airgead sa bhanc agus ar láimh 1,383,091 (543,057)  840,034 

Glanchistí in Airgead agus i gCoibhéis Airgid 1,383,091 (543,057)  840,034 
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15. Teagmhais tar éis dháta an Chláir Comhardaithe 

 
Níor tharla teagmhas ar bith tar éis dheireadh na bliana a mbeadh cur isteach uaidh ar na ráitis 
airgeadais ná ar na nótaí leis na ráitis airgeadais nó ar ghá é a lua sna ráitis airgeadais ná sna 
nótaí leis na ráitis airgeadais. 

 
 
16. Na Ráitis Airgeadais a Aontú 

 
D'aontaigh an Chomhairle na ráitis airgeadais an 4 Lúil 2022 agus rinne siad seo a leanas iad a shíniú 
thar ceann na Comhairle. 
 

 
 
 
Michelle Keane       Phil Fox 
Cathaoirleach  Stiúrthóir Gníomhach 

 




