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INSTITIÚID EALAÍNE, DEARTHA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA DHÚN LAOGHAIRE 

 

 

_____________________ 

RÁITEAS MAIDIR LE FREAGRACHTAÍ NA hINSTITIÚIDE 

 

 

Faoi na hAchtanna um Institiúidí Teicneolaíochta, 1992 go 2006, ceanglaítear ar an Institiúid 

ráitis airgeadais a ullmhú i cibé foirm a cheadóidh an tÚdarás um Ard-Oideachas agus iad a 

chur faoi bhráid an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste i gcomhair iniúchta. Agus na ráitis 

airgeadais á n-ullmhú aici, ceanglaítear ar an Institiúid an méid seo a leanas a dhéanamh: 

 

 Beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go 

comhsheasmhach 

 Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnach agus stuama 

 Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh mura bhfuil an bonn sin míchuí 

 Aon imeachtaí ábhartha ó na caighdeáin chuntasaíochta is infheidhme a nochtadh agus a 

mhíniú 

 

Tá an Institiúid freagrach as leabhair chuntais iomchuí a choimeád ina nochtar le cruinneas 

réasúnta ag aon tráth staid airgeadais na hInstitiúide 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 chomh maith as a cuid sócmhainní a chosaint agus as bearta 

réasúnta a dhéanamh chun calaois agus mírialtachtaí eile a chosc agus a bhrath. 

 

 

 

 

 

 

6 Bealtaine 2020 
 

Chathaoirleach Dáta 
 

 

 

 

6 Bealtaine 2020 

Uachtarán Dáta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



INSTITIÚID EALAÍNE, DEARTHA AGUSTEICNEOLAÍOCHTA DHÚN LAOGHAIRE 

RÁITEAS FAOI RIALÚ INMHEÁNACH 

 

 

Freagracht as an gCóras Rialaithe Inmheánaigh 

Thar ceann an Chomhlachta Rialaithe, admhaím ár bhfreagracht as a chinntiú go ndéantar 

córas éifeachtach rialaithe inmheánaigh a choimeád agus a fheidhmiú. 

 

Ní fhéadann an córas ach dearbhú réasúnta, nach dearbhú iomlán é, a sholáthar go ndéantar na 

sócmhainní a chosaint, go ndéantar idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart, agus go ndéantar 

earráidí nó neamhrialtachtaí ábhartha a chosc nó go mbraithfí iad i dtréimhse thráthúil. 

 

Príomhnósanna Imeachta Rialaithe 

Tá céimeanna glactha ag an gComhlacht Rialaithe chun a chinntiú go bhfuil timpeallacht 

rialaithe chuí i bhfeidhm mar seo a leanas: 

 

 Freagrachtaí agus cumhachtaí bainistíochta a shainiú agus a dhoiciméadú go soiléir 

 Próisis a bhunú chun rioscaí a shainaithint agus meastóireacht a dhéanamh ar a n- 

impleachtaí airgeadais 

 Fochoiste Iniúchóireachta a bhunú a bhfuil téarmaí tagartha soiléire aige 

 Nósanna imeachta foirmiúla a bhunú trí fheidhmeanna coiste éagsúla chun monatóireacht a 

dhéanamh ar ghníomhaíochtaí na heagraíochta agus chun a sócmhainní a chosaint 

 Cultúr cuntasachta láidir a fhorbairt ar gach leibhéal ar fud na heagraíochta. 

 

Tá an córas rialaithe inmheánaigh bunaithe ar chreat um fhaisnéis rialta ar fáil don bhainistíocht, 

nósanna imeachta riaracháin, lena n-áirítear deighilt dualgas, agus ar chóras tarmligthe agus 

cuntasachta. Áirítear go háirithe leis: 

 

 Córas buiséadaithe cuimsitheach, arna tharmligean nuair is cuí, chun bainistiú agus rialú a 

dhéanamh ar an Leithdháileadh Bliantúil arna dheonú ag an Údarás um Ard-Oideachas agus 

ar ioncam agus chaiteachas eile 

 Córais faisnéis bhainistíochta i dtaca leis an mbainistíocht airgeadais, le taifid agus 

bainistíocht acmhainní daonna, le faisnéis leabharlainne, le taifead mac léinn, agus leis an 

riarachán acadúil agus le faisnéis um shocruithe amchláir. Cuirtear faisnéis ar fáil leis na 

córais seo lena mbeifear in ann comparáidí a dhéanamh idir na torthaí iarbhír agus na torthaí 

atá réamhaiste i mbuiséad. 

 Córas leithdháilte acmhainní 

 Córas um bainistíocht ar riosca lena ndéanfar tuairiscí agus athbhreithnithe go rialta 

 Athbhreithnithe rialta ag an gComhlacht Rialaithe ar thuarascálacha tréimhsiúla agus 

bliantúla airgeadais ina léirítear feidhmíocht airgeadais os coinne meastachán 

 Spriocanna a leagadh síos chun feidhmíocht airgeadais agus eile a thomhas 

 Comhairle Acadúil a thuairiscíonn don gComhlacht Rialaithe 

 Creat Cáilíochta Acadúil lena n-áireofar próisis agus treoracha rialaithe acadúla agus 

cáilíochta agus iad sainmhínithe go soiléir 

 Treoirlínte rialaithe infheistíochta caipitil atá sainithe go soiléir 

 Rialúcháin fhoirmiúla um bainistíocht tionscadal. 

 

Tá feidhm iniúchta inmheánaigh sheachfhoinsithe ag an Institiúid a fheidhmítear de réir an 

Chóid Rialachais d'Institiúidí Teicneolaíochta na hÉireann. Treoraítear obair na 

hiniúchóireachta inmheánaí tríd anailís ar an riosca a nochtar an comhlacht dó agus bíonn na 

pleananna bliantúla iniúchóireachta inmheánaí bunaithe ar an anailís sin. Formhuiníonn agus 

faomhann Coiste Iniúchóireachta agus Riosca an Chomhlachta Rialaithe an anailís riosca agus 

na pleananna iniúchóireachta inmheánaí. Ar a laghad uair sa bhliain, cuireann na hIniúchóirí 

Inmheánacha tuarascáil ar ghníomhaíocht iniúchóireachta inmheánaí ar fáil Choiste 

Iniúchóireachta agus Riosca an Chomhlachta Rialaithe. Tugtar chun solais sna tuarascálacha 
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INSTITIÚID EALAÍNE, DEARTHA AGUSTEICNEOLAÍOCHTA DHÚN LAOGHAIRE 

RÁITEAS FAOI RIALÚ INMHEÁNACH 

 

 
 

seo easnaimh nó laigí atá sa chóras rialaithe inmheánaigh airgeadais agus na bearta ceartaithe a 

mholtar a ghlacadh, sa chás gur cuí. Tugtar tuairiscí rialta don Coiste Iniúchóireachta agus 

Riosca an Chomhlachta Rialaithe ar stádas na saincheisteanna a thugtar chun solais. 

 

Faigheann monatóireacht agus athbhreithniú an Chomhlachta Rialaithe ar éifeachtacht an 

chórais rialaithe inmheánaigh treoir ó obair an Iniúchóra Inmheánaigh, ó Coiste Iniúchóireachta 

agus Riosca an Chomhlachta Rialaithe a mhaoirsíonn obair na nIniúchóirí Inmheánacha, ón 

mBord Feidhmiúcháin atá freagrach as an gcreat rialála airgeadais a fhorbairt agus a chaomhnú, 

agus ó na barúlacha a thugann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste le fios ina chuid litreacha 

bainistíochta agus i dtuarascálacha eile. 

 
Athbhreithniú Bliantúil ar Rialú 

Déanann Coiste Iniúchóireachta agus Riosca an Chomhlachta Rialaithe athbhreithniú ar na 

rialuithe oibriúcháin inmheánacha atá i bhfeidhm san Institiúid agus tuairiscíonn an Coiste 

maidir leo agus tríd an struchtúr Iniúchta Inmheánaigh is féidir a dheimhniú go bhfuil réim 

rialaithe oiriúnach i gcrích laistigh den Insitiúíd. 

 

Ar an 2 Deireadh Fómhair 2019, thuairiscigh Coiste Iniúchóireachta agus Riosca an 

Chomhlachta Rialaithe don Chomhlacht Rialaithe maidir leis na bearta a rinne sé sa bhliain dar 

chríoch an 31 Lúnasa 2019. Deimhnímid go ndearna an Comhlacht Rialaithe athbhreithniú ar 

éifeachtúlacht an chórais rialuithe inmheánaigh don bhliain dar chríoch an 31 Lúnasa 2019 ar an 

2 Deireadh Fómhair 2019. 
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Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 

Comptroller and Auditor General 

Report for presentation to the Houses of the Oireachtas  

Dún Laoghaire Institute of Art, Design and Technology 

Opinion on the financial statements 

I have audited the financial statements of Dún Laoghaire Institute of Art, Design and 

Technology for the year ended 31 August 2019 as required under the provisions of the 

Institutes of Technology Acts 1992 to 2006.  The financial statements comprise  

 the statement of comprehensive income 

 the statement of changes in reserves and capital account 

 the statement of financial position 

 the statement of cash flows and 

 the related notes, including a summary of significant accounting policies. 

In my opinion, the financial statements give a true and fair view of the assets, liabilities 

and financial position of the Institute at 31 August 2019 and of its income and expenditure 

for the year then ended in accordance with Financial Reporting Standard (FRS) 102 — 

The Financial Reporting Standard applicable in the UK and the Republic of Ireland. 

Basis of opinion 

I conducted my audit of the financial statements in accordance with the International 

Standards on Auditing (ISAs) as promulgated by the International Organisation of 

Supreme Audit Institutions.  My responsibilities under those standards are described in 

the appendix to this report.  I am independent of the Institute and have fulfilled my other 

ethical responsibilities in accordance with the standards.   

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a 

basis for my opinion.   

Report on information other than the financial statements, and on 

other matters  

The Institute has presented certain other information together with the financial 

statements.  This comprises the statement of Institute’s responsibilities and the statement 

on internal control.   

My responsibilities to report in relation to such information, and on certain other matters 

upon which I report by exception, are described in the appendix to this report. 

I have nothing to report in regard to those matters. 

 

 

 

Patricia Sheehan 

For and on behalf of the 

Comptroller and Auditor General 

12 May 2020 



Appendix to the report 

 

Responsibilities of Governing Body members 

The members are responsible for 

 the preparation of financial statements in the form 

prescribed under Institutes of Technology Acts 1992 to 

2006 

 ensuring that the financial statements give a true and fair 

view in accordance with FRS102 

 ensuring the regularity of transactions 

 assessing whether the use of the going concern basis of 

accounting is appropriate, and  

 such internal control as they determine is necessary to 

enable the preparation of financial statements that are free 

from material misstatement, whether due to fraud or error. 

Responsibilities of the Comptroller and Auditor 
General 

I am required under the Institutes of Technology Acts 1992 to 
2006 to audit the financial statements of the Institute and to 
report thereon to the Houses of the Oireachtas. 

My objective in carrying out the audit is to obtain reasonable 
assurance about whether the financial statements as a whole are 
free from material misstatement due to fraud or error. 
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a 
guarantee that an audit conducted in accordance with the ISAs 
will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered 
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably 
be expected to influence the economic decisions of users taken 
on the basis of these financial statements. 

As part of an audit in accordance with the ISAs, I exercise 
professional judgment and maintain professional scepticism 
throughout the audit.  In doing so, 

 I identify and assess the risks of material misstatement of 

the financial statements whether due to fraud or error; 

design and perform audit procedures responsive to those 

risks; and obtain audit evidence that is sufficient and 

appropriate to provide a basis for my opinion.  The risk of 

not detecting a material misstatement resulting from fraud 

is higher than for one resulting from error, as fraud may 

involve collusion, forgery, intentional omissions, 

misrepresentations, or the override of internal control. 

 I obtain an understanding of internal control relevant to the 

audit in order to design audit procedures that are 

appropriate in the circumstances, but not for the purpose 

of expressing an opinion on the effectiveness of the 

internal controls. 

 I evaluate the appropriateness of accounting policies used 

and the reasonableness of accounting estimates and 

related disclosures. 

 I conclude on the appropriateness of the use of the going 

concern basis of accounting and, based on the audit 

evidence obtained, on whether a material uncertainty 

exists related to events or conditions that may cast 

significant doubt on the Institute’s ability to continue as a 

going concern.  If I conclude that a material uncertainty 

exists, I am required to draw attention in my report to the 

related disclosures in the financial statements or, if such 

disclosures are inadequate, to modify my opinion.  My 

conclusions are based on the audit evidence obtained up 

to the date of my report.  However, future events or 

conditions may cause the Institute to cease to continue as 

a going concern. 

 I evaluate the overall presentation, structure and content 

of the financial statements, including the disclosures, and 

whether the financial statements represent the underlying 

transactions and events in a manner that achieves fair 

presentation. 

I communicate with those charged with governance regarding, 
among other matters, the planned scope and timing of the audit 
and significant audit findings, including any significant 
deficiencies in internal control that I identify during my audit. 

Information other than the financial statements  

My opinion on the financial statements does not cover the other 
information presented with those statements, and I do not 
express any form of assurance conclusion thereon. 

In connection with my audit of the financial statements, I am 
required under the ISAs to read the other information presented 
and, in doing so, consider whether the other information is 
materially inconsistent with the financial statements or with 
knowledge obtained during the audit, or if it otherwise appears to 
be materially misstated.  If, based on the work I have performed, 
I conclude that there is a material misstatement of this other 
information, I am required to report that fact. 

Reporting on other matters 

My audit is conducted by reference to the special considerations 
which attach to bodies in receipt of substantial funding from the 
State in relation to their management and operation.  I report if I 
identify material matters relating to the manner in which public 
business has been conducted. 

I seek to obtain evidence about the regularity of financial 
transactions in the course of audit.  I report if I identify any 
material instance where public money has not been applied for 
the purposes intended or where transactions did not conform to 
the authorities governing them.  I also report by exception if, in 
my opinion, 

 I have not received all the information and explanations I 

required for my audit, or 

 the accounting records were not sufficient to permit the 

financial statements to be readily and properly audited, or 

 the financial statements are not in agreement with the 

accounting records. 
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Cathaoirleach 

AN RÁITEAS AR IONCAM CUIMSITHEACH DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 

31 LÚNASA, 2019 
 

 2019   2018 

Notaí €000 €000 

IONCAM   
Deontas Stáit 3 9,009 8,286 

Táille Teagaisc 4 8,768 8,885 

Amúchadh an Dheontas Chaipitil Iarchurtha 17 1,956 1,813 

Deontais agus Conarthaí Taighde 5 691 466 

Ioncam aitheanta um Chistiú Tacaíochta do Mhic Léinn 6 268 267 

Ioncam ó Ús  16 19 

Cistiú Pinsin Iarchurtha 10 4,956 4,868 

Ioncam Eile 7    1,364    1,235 

    27,028  25,839 

CAITEACHAS 
Costais Foirne 
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15,360 
 

14,768 

Costas Sochar Scoir 10 4,956 4,868 

Costais Oibriúcháin Eile 12 5,942 5,048 

Dímheas 14     1,620     1,813 

    27,878   26,497 

BARRACHAS OIBRIÚCHÁIN 
 

  (849)      (658) 

GNÓTHACHAIN ACHTÚIREACHA 
   

Caillteanas Taithí ar Oibleagáidí Sochair Scoir 10 (829) (1,190) 

Laghdú ar Dhliteanais Phinsin a d’eascair as Scoir i rith na Bliana 10 3,708 626 

Athruithe ar Thoimhdeanna atá mar bhonn agus taca le 

Luach Reatha Dualgais Sochair Scoir 
 

10 
 

 (10,783) 
 

  (337) 

GNÓTHACHAIN ACHTÚIREACHA SA BHLIAIN 
    (7,904)   (901) 

COIGEARTÚ AR MHAOINIÚ UM SHOCHAIR SCOIR 

IARCHURTHA 
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  7,904 

 

  901 

IONCAM CUIMSITHE    (860)   (658) 

 
 

Áirítear sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach na gnóthachain agus na caillteanais go léir a huairiscítear 

don bhliain. 

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad Nótaí 1 go dtí 24. 

Arna shíniú thar ceann an Chomhlacht Rialaithe: 

 

 

 

6 Bealtaine 2020 
 

Dáta 
 

 

 

 6 Bealtaine 2020   

Dáta 
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Uachtarán 



 

 

 

 

 
 

Cathaoirleach 

INSTITIÚID EALAÍNE, DEARTHA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA DHÚN LAOGHAIRE 

AN RÁITEAS AR ATHRUITHE AR AN GCUNTAS CÚLCHISTÍ AGUS CAIPITIL DON BHLIAIN 

DAR CHRÍOCH AN 31 LÚNASA, 2019 
 
 

  
Cuntas 

Caipitil 
€000 

Cúlchiste 

Forbartha 

Caipitil 
€000 

 
Cúlchiste 

Ioncaim 
€000 

 

 
Iomlán 

€000 

AN 1 MEÁN FÓMHAIR 2017   39,771   0    8,622   48,393 

Oibriúcháin Easnamh 0 0 (658) (658) 

Leithdháilte ón Deontas Athfhillteach 671 0 0 671 

Leithdháilte ón Deontas do Mhionoibreacha 571 0 0 571 

Leithdháilte ó Ioncam ó Thionscadail 0 0 0 0 

Amúchadh ar aon dul le Dímheas Sócmhainní (1,813) 0 0 (1,813) 

Aistriú idir Chúlchistí   0    4,000    (4,000)   0 

GLUAISEACHT DON BHLIAIN   (571)    4,000     (4,000)    (1,229) 

AN 31 LÚNASA 2018   39,200     4,000     3,964   47,164 

Oibriúcháin Easnamh 0 0 (860) (860) 

Leithdháilte ón Deontas Athfhillteach 1,376 0 0 1,376 

Leithdháilte ón Deontas Caipitil 8 0 0 8 

Leithdháilte ón Deontas do Mhionoibreacha 307 0 0 307 

Leithdháilte ó Ioncam ó Thionscadail 11 0 0 11 

Amúchadh de réir Díscríobh Sócmhainne (336) 0 0 (336) 

Amúchadh ar aon dul le Dímheas Sócmhainní (1,619) 0 0 (1,629) 

Aistriú idir Chúlchisti   0   0   0   0 

GLUAISEACHT DON BHLIAIN   (253)   0   (860)     (1,113) 

AN 31 LÚNASA 2019    38,947     4,000   3,004    46,051 

 

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad Nótaí 1 go dtí 24. 

Arna shíniú thar ceann an Chomhlacht Rialaithe: 

 

 

6 Bealtaine 2020 

Dáta 
 

 

 

 

6 Bealtaine 2020 

Dáta 
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Uachtarán 



INSTITIÚID EALAÍNE, DEARTHA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA DHÚN LAOGHAIRE 
 

 

 

 

 
 

Cathaoirleach 

AN RÁITEAS AR AN STAID AIRGEADAIS AMHAIL AN 31 LÚNASA, 2019 
 
 

 

 

 
SÓCMHAINNÍ SEASTA 

2019 2018 
Notaí €000 €000 

 

Maoin, Gléasra agus Trealamh 14   38,947   39,200 
 

 

SÓCMHAINNÍ REATHA 
 

Infháltais 15 294 515 

Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim      8,391    9,074 

  8,685 9,589 
 

NITHE INÍOCTHA 
   

Suimeanna atá dlite laistigh de Bhliain amháin 16    (1,581)    (1,625) 

GLANSÓCMHAINNÍ REATHA 
 

  7,104   7,964 

SOCHAIR SCOIR 

Chomaoin um Shocair Scoir 
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(86,233) 

 
(72,548) 

Sócmhainn Maoinithe um Shochair Scoir Iarchurtha 10    86,233    72,548 

GLANSÓCMHAINNÍ 
 

   46,051    47,164 

 
ARNA LÉIRIÚ AG 

   

Cuntas Caipitil 17 38,946 39,200 

Cúlchiste Forbartha Caipitiúla 18 4,000 4,000 

Cúlchiste Ioncaim    3,115   3,964 

     46,061     47,164 

 

 

 
 

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad Nótaí 1 go dtí 24. 

Arna shíniú thar ceann an Chomhlacht Rialaithe: 
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Dáta 
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Dáta 
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Cathaoirleach 

AN RÁITEAS AR SHREAFAÍ AIRGID THIRIM AMHAIL AN 31 LÚNASA, 2019 
 

 

 
GLANSREABHADH AIRGID THIRIM ÓGHNÍOMHAÍOCHTAÍ 

OIBRIÚCHÁIN 

2019 2018 

€000 €000 

Easnamh Oibriúcháin (860) (658) 
Ioncam Úis (16) (19) 

Dímheas 1,619 1,813 

Sócmhainní Seasta Díluacháilte 336 0 
Amúchadh ar Dheontais Chaipitil Iarchurtha (1,955) (1,813) 

Laghdú ar Fhéichiúnaithe  214  (86) 

Méadú ar Chreidiúnaithe  (44)           30 
 
 

GLANSREABHADH AIRGID Ó GHNÍOMHAÍOCHTAÍ OIBRIÚCHÁIN  (706)  (733) 
 
 

SREAFAÍ AIRGID Ó GNÍOMHAÍOCHTAÍ AIRGEADAIS 

Ús Faighte  23 _ 16 
 

SREAFAÍ AIRGID Ó GHNÍOMHAÍOCHTAÍ MAOINITHE 
Íocaíochtaí chun Maoin, Gléasra agus Trealamh a shealbhú   (1,702)     (1,242) 

 
 

SREAFAÍ AIRGID Ó GHNÍOMHAÍOCHTAÍ INFHEISTITHE 

Deontais Atréimhseacha Stát a chaitear ar Mhaoin, Gléasra agus Trealamh 1,376 671 

Deontais Chaipitil Stáit a chaitear ar Mhaoin, Gléasra agus Trealamh 8 0 

Deontas Mionoibreacha Stáit a chaitear ar Mhaoin, Gléasra agus Trealamh 307 571 

Cistí Eile caite a chaitear ar Mhaoin, Gléasra agus Trealamh  11  0 

GLAN-INSREABHADH AIRGID Ó MHAOINIÚ      1,702  1,242 

 

GLAN LAGDHÚ AR AIRGEAD TIRIM AGUS COIBHÉISÍ AIRGID THIRIM  (683) (717) 

 

AIRGEAD TIRIM AGUS COIBHÉISÍ AIRGID THIRIM AN 

1 MEÁN FÓMHAIR      9,074       9,791 
 

AIRGEAD TIRIM AGUS COIBHÉISÍ AIRGID THIRIM AN 
31 LÚNASA     8,391       9,791 

  

 

 

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad Nótaí 1 go dtí 24. 

Arna shíniú thar ceann an Chomhlacht Rialaithe: 
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Dáta 
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Dáta 
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INSTITIÚID EALAÍNE, DEARTHA AGUS TEICNEOLAÍOCHTA DHÚN LAOGHAIRE  

NÓTAÍ LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH AN 31 LÚNASA, 2019 

 

 

1. BEARTAIS SHUNTASACHA CHUNTASAÍOCHTA 
Tugtar achoimre thíos ar na beartais chuntasaíochta, a mheastar atá ábhartha maidir leis na ráitis 

airgeadais. Cuireadh i bhfeidhm go comhsheasmhach iad go léir i gcaitheamh na bliana agus don 

bhliain roimhe sin. 

 

(a) Faisnéis Ghinearálta agus an Ráiteas Comhlíonta 

Is iad príomhchuspóirí na hInstitiúide chun oideachas tríú leibhéal agus gníomhaíochtaí gaolmhara 

eile a sholáthar. 

 

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil agus i gcomhréir le 

Caighdeán um Thuairisciú Airgeadais 102 (FRS 102) a d’eisigh an Chomhairle um Thuairisciú 

Airgeadais, agus a d'fhógair Cuntasóirí Cairte in Éirinn lena úsáid in Éirinn agus i gcomhréir le 

riachtanais an Údaráis um Ard-Oideachas. 

 

Meastar gurb é an t-airgeadra feidhmeach d’Institiúid Ealaíne, Dearaidh agus Teicneolaíochta Dhún 

Laoghaire (IADT) an Euro mar gheall gurb é airgeadra na príomhthimpeallachta geilleagraí ina n- 

oibríonn an Institiúid.  Cuirtear aon airgeadraí eachtracha san áireamh i gcomhréir leis na beartais a 

leagtar amach thíos. 

 
(b) Maoin, Gléasra agus Trealamh 

 

i) Talamh agus Foirgnimh 

Luaitear Talamh agus Foirgnimh ar a gcostas, glan ar dhímheas agus aon soláthar a dhéantar do 

lagú.  Soláthraítear dímheas ar gach talamh agus foirgneamh, seachas maoin infheistíocht agus 

talamh ruílse, ar rátaí a ríomhtar chun an costas nó an luacháil a dhíscríobh, lúide luach 

iarmharach, gach sócmhainne ar bhonn líne dírí i gcaitheamh a saol ionchasach úsáide, mar seo 

a leanas: 

Catagóir de Shócmhainn Blianta 
Foirgnimh Ruílse 50 bliain 

 

Léiríonn luach iarmharach an méid measta a gheofaí faoi láthair i ndiaidh sócmhainn a dhiúscairt, 

i ndiaidh costais mheasta diúscartha a asbhaint, má bhí aois bainte amach ag an tsócmhainn 

cheana féin agus má bhí an bhail uirthi a mbeifí ag súil leis ag deireadh a saolré úsáide. 

 

ii) Trealamh 

Ón 1 Meán Fómhair 2009, díscríobhtar trealamh agus bogearraí agus crua-earraí ríomhaire a 

chosnaíonn níos lú ná €3,000 in aghaidh an earra aonair ón gcuntas ioncaim agus caiteachais i 

mbliain na fála. Déantar an trealamh go léir eile a chaipitliú ar chostas. Dímheastar trealamh 

caipitlithe thar a shaolré gheilleagrach úsáide mar seo a leanas: 
 

Catagóir Shócmhainne Bliain 
Foirgnimh réamhdhéanta, Daingneáin agus Feistis 10 

Crua-Earraí agus Bogearraí Ríomhaire 3 

Troscán agus Trealamh 5 
 

Dímheastar an trealamh go léir a chistítear ó Dheontais agus Conarthaí Taighde thar shaolré na 

sócmhainní ar aon dul leis an mbeartas do gach sócmhainn sheasta eile. 

 

 

 
ar leanúint…. 
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1. BEARTAIS SHUNTASACHA CHUNTASAÍOCHTA (ar leanúint) 

 

(c) Cánachas 

Mar charthanas díolmhaithe, níl an Institiúid faoi dhliteanas íoc as cáin chorparáide ná cáin ioncaim 

ar aon chinn dá gníomhaíochtaí carthanúla. Tá sí cláraithe do cháin bhreisluacha (CBL), ach      

mar gheall gur gníomhaíocht dhíolmhaithe soláthar oideachais nach ngearrtar aon cháin aschuir air, 

ní féidir leis an Institiúid cáin ionchuir a aisghabháil ar thromlach a ceannaigh.  Tagann 

gníomhaíochtaí áirithe taighde agus tráchtála laistigh den Institiúid laistigh de scóip an CBL agus 

aisíocann an Institiúid aon cháin ionchuir nó aschuir a bhaineann leis na gníomhaíochtaí seo leis na 

Coimisinéirí Ioncaim. 

 

(d) Ioncam a Aithint 

i) Deontais Stáit 

Aithnítear deontais athfhillteacha ón Údarás um Ard-Oideachas agus ó chomhlachtaí eile sa 

tréimhse ina bhfuil siad infhaighte. 

 

Déantar deontais neamh-athfhillteacha ón Údarás um Ard-Oideachas nó ó chomhlachtaí eile 

maidir le maoin, gléasra agus trealamh a fháil nó a thógáil a chur do shochar an chuntais 

chaipitil agus amúchtar iad ar aon dul le dímheas thar shaolré na sócmhainní. 

 

Thug an tAire Oideachais agus Scileanna scéim Mionoibreacha Caipitil isteach chun 

freagracht a dhéabhlóidiú don Institiúid as oibreacha samhraidh agus caipitil eile. I ngach 

cás, aithnítear an cistiú seo sa tréimhse ina bhfaightear é. 

 

ii) Ioncam ó Tháillí 

Cuirtear Ioncam ó Tháillí i gcuntas ar bhonn fabhruithe. 

 

iii) Deontais agus Conarthaí Taighde 

Déantar ioncam ó dheontais agus conarthaí taighde a mheaitseáil do chaiteachas agus áirítear 

é in ioncam na bliana inar tabhaíodh an caiteachas gaolmhar. Is iad na haicmí is coitianta de 

hidirbhearta siúd: 
 

 Tabhartais nach bhfuil aon Srianta orthu 

Áirítear le tabhartais nach bhfuil aon srianta orthu suimeanna a tugadh don Institiúid trí 

airgead tirim nó sócmhainn nach bhfuil aon srian orthu maidir le conas ar cheart an 

tabhartas a úsáid.   Cuirtear na tabhartais siúd i gcuntas sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach 

ar theidlíocht don ioncam. 

 

 Tabhartais a bhfuil Srianta orthu 

Cuirtear tabhartais a bhfuil srianta orthu i gcuntas sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach ar 

theidlíocht don ioncam. Coimeádtar an t-ioncam srianta sa chúlchistí atá srianta go 

sealadach go dtí an tráth sin go dtabhaítear an caiteachas i gcomhréir leis na srianta. 

 

 Deontais Taighde ó Fhoinsí Neamh-Rialtais 

Aithnítear ioncam ó dheontais ó fhoinsí neamh-rialtais sa Ráiteas ar Ioncam 

Cuimsitheach nuair a chomhlíontar coinníollacha a bhaineann le feidhmíocht.  Má 

chuirtear srian ar úsáid ach murab ann d’aon choinníoll a bhaineann le feidhmíocht, 

cuirtear an t-ioncam i gcuntas sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach nuair a bhíonn an 

Institiúid i dteideal don ioncam. 
 
 

ar leanúint…. 
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1. BEARTAIS SHUNTASACHA CHUNTASAÍOCHTA (ar leanúint) 

 

 Deontais Taighde ó Fhoinsí Neamh-Rialtais (ar leanúint) 
Coimeádtar deontais a bhfuil coinníollacha acu a bhaineann le feidhmíocht nár 

comhlíonadh mar ioncam iarchurtha go dtí an tráth sin a chomhlíontar na coinníollacha, 

agus cuirtear an t-ioncam i gcuntas, ag an tráth sin, sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach. 
 

Cuirtear deontais a bhfuil srianta orthu I gcuntas laistigh den Ráiteas ar Ioncam 

Cuimsitheach ar theidlíocht don ioncam agus coimeádtar iad, ina dhiaidh sin, laistigh de 

chúlchiste srianta go dtí an tráth sin a thabhaítear ar aon dul leis an srian. 

 

iv) Ioncam ó Éarlaisí Gearrthéarmacha 

Cuirtear an t-ioncam go léir ó éarlaisí gearrthéarmacha do shochar an Ráiteas ar Ioncam 

Cuimsitheach sa tréimhse a thuilltear é. 

 
 

(e) Sochair Fostaithe 

i) Sochair Scoir 

Is de réir scéim pinsin sochair sainithe ar bunaíodh í faoi Scéim Aoisliúntais Earnáil an 

Oideachais 2015 a bhronntar teidlíochtaí pinsin ar bhaill foirne ar earcaíodh iad roimh an 1 

Eanáir 2013. Is ar bhonn Íoc-mar-a-Úsáidtear a fheidhmíonn an scéim, agus tá comhaontas 

ann go n-áireofar asbhaintí aoisliúntais ó na fostaithe, a chuireann an Institiúid ar taisce, 

mar fhoinse amháin dá cistiú. 
 

Chomh maith leis sin, déanann an Institiúid an Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair (“An 

Scéim Aonair”) a fheidhmiú gurb í an scéim shochair shainithe do sheirbhísigh phoiblí ar 

ceapadh iad ar an 1 Eanáir 2012 nó ina dhiaidh ar aon dul leis an Acht um Pinsin na 

Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile), 2012. Is leis an Roinn Caiteachais 

Phoiblí agus Athchóirithe a íocann an Institiúid ranníocaíochtaí de chuid bhaill na Scéime 

Aonair. 
 

Léirítear leis na sochair phinsin atá tuairiscithe mar chaiteachas sa bhliain na sochair atá 

tuillte ag na fostaithe reatha le linn na bliana agus taispeántar iad glan ó ranníocaíochtaí 

pinsin fostaithe ar a gcoimeádtar na cinn dóibh a bhaineann le Scéim Aoisliúntais Earnáil 

an Oideachais 2015 san Institiúid agus ar a dtarchuirtear na cinn a bhaineann leis an Scéim 

Singil ar aghaidh chuig an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. Aithnítear suim 

atá cothrom leis an gcostas pinsin mar ioncam sa mhéid is go bhfuil sé in-aisghabhála. 
 

Léiríonn dliteanais phinsin luach reatha íocaíochtaí pinsin sa todhchaí a thuilltear go dtí 

seo. Léiríonn an Sócmhainn Maoinithe Sochair Scoir Iarchurtha íocaíochtaí pinsin sa 

todhchaí a íocfaidh an Roinn Oideachais agus Scileanna. 

 

Léirítear gnóthachain nó caillteanais achtúireacha a eascraíonn as dliteanais scéime sa 

Ráiteas Ioncaim Chuimsithigh agus aithnítear coigeartú comhfhreagrach sa mhéid a 

aisghabhann an Institiúid ón an tÚdarás um Ard-Oideachas. 
 

Léirítear sna ráitis airgeadais shócmhainní agus dliteanais a eascraíonn as oibleagáidí pinsin 

na hInstitiúide, maidir lena baill foirne, agus aon mhaoiniúchán gaolmhar eile, ar luach cóir. 

Tuairiscítear na costais a fhabhraítear chun sochair phinsin a sholáthar sna tréimhsí  

 
 

ar leanúint…. 
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1. BEARTAIS SHUNTASACHA CHUNTASAÍOCHTA (ar leanúint) 

 

cuntasaíochta ina dtuilleann na fostaithe iad. Ní áirítear dliteanais phinsin i leith iarfhostaithe 

atá ag fáil pinsin toisc go ndéantar íocaíochtaí pinsin a ghearradh ar chuntas leithghabhála na 

Roinne Oideachais agus Scileanna. Léirítear an laghdú ar dhliteanas a eascraíonn as baill ag 

dul ar scor i rith na bliana mar ghnóthachan ó thaithí. 
 

Is ar bhonn cuntasaíochta a dhéantar dliteanais sochair scoir a thomhas de réir mhodh na 

n-aonad réamh-mheasta creidmheasa. 
 

ii) Sochair Ghearrthéarmacha 

Aithnítear sochair ghearrthéarmacha, ar nós pá saoire mar chostas sa bhliain, agus áirítear 

sochair a thabhaítear ag deireadh na bliana i bhfigiúr na bhfabhruithe sa Ráiteas ar an Staid 

Airgeadais. 

 
(f) Airgeadraí Coigríche 

Aistrítear idirbhearta a ainmnítear in airgeadraí coigríche isteach in Euro agus cuirtear iad i 

gcuntas ar na rátaí malairte a bhíonn i bhfeidhm ag dátaí na n-idirbheart. Aistrítear sócmhainní 

agus dliteanais airgid atá ainmnithe in airgeadraí coigríche isteach in Euro ar na rátaí malairte a 

bhíonn i bhfeidhm ag dáta dheireadh na bliana. 

 
(g) Léasanna 

Gearrtar cíosanna faoi léasanna oibriúcháin ar bhonn líne dhíreach i gcaitheamh théarma an léasa, 

fiú mura ndéantar na híocaíochtaí ar an mbonn sin.   Ar an gcuma chéanna, leatar sochair a 

fhaightear agus atá infhaighte mar dhreasacht chun léas oibriúcháin a shíniú, ar bhonn líne 

dhíreach thar théarma an léasa. 

 
(h) Deontais Chaipitiúla Stáit Iarchurtha 

Is éard a chuimsítear le Deontais Chaipitiúla Stáit Iarchurtha ná an luach gan amúchadh i gcistí 

carntha atá leithdháilte le maoin, gléasra agus trealamh. 

 
(i) Cúlchiste Forbartha Caipitiúla 

Léirítear sa Chúlchiste Forbartha Caipitiúla suimeanna a cuireadh ar leataobh le haghaidh cuspóirí 

sonraithe forbartha caipitiúla.  Coimeádfar na cistí siúd sa Chúlchiste Forbartha                

Caipitiúla a fhad agus a bhíonn na tionscadail shainithe dá dtiomáintear iad ar aon dul le 

pleananna forbartha caipitiúla na hInstitiúide, a fhad agus gur fhaomh an Comhlacht Rialaithe iad, 

agus go mbíonn siad céimnithe i dtaobh ama de agus ar aon dul le meastacháin ar chostais. 

 

 

2. BEARTAIS SHUNTASACHA CHUNTASAÍOCHTA 
 

Agus polasaithe cuntasaíochta na hInstitiúide i réim, a bhfuil cur síos orthu ar fáil i Nóta 1, 

ceanglaítear ar an gComhlacht Rialaithe breithiúnais, meastacháin agus toimhdeanna a dhéanamh 

maidir leis na suimeanna glanluacha, de shócmhainní agus de dhliteanais araon, atá go follasach 

réidh ó fhoinsí eile. Tá na meastacháin agus na toimhdeanna gaolmhara leo bunaithe ar cad a 

tharla go stairiúil agus ar thosca eile a meastar iad a bheith ábhartha.  Féadfar nach ionann na 

torthaí iarbhír agus na meastacháin seo. 

 

 

ar leanúint…. 
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Déantar athbhreithniú ar bhonn rialta leanúnach ar na meastacháin agus ar na toimhdeanna 

taobh thiar dóibh. Déantar leasuithe le meastacháin chuntasaíochta a thuairisciú sa tréimhse ina 

ndearnadh an leasú ar an meastachán más rud nach mbíonn tionchar aige ach amháin sa 

tréimhse sin, agus déantar é a thuairisciú i dtréimhsí sa todhchaí más rud go mbíonn tionchar 

aige sa tréimhse reatha agus i dtréimhsí todhchaíoch chomh maith. 

Ag seo a leanas, na meastacháin agus toimhdeanna suntasacha atá an Comhlacht Rialaithe tar éis 

dóibh a bheith déanta sa phróiseas chun polasaithe cuntasaíochta na hInstitiúide a chur i 

bhfeidhm ar mhaithe gurbh an tionchar ab shuntasaí ab fhéidir a bheith acu ar na suimeanna a 

thuairiscítear sna ráitis airgeadais. 

 
(a) Gnóthas Leantach 

Níl aon éiginnteacht shaolta ann a bhaineann leis an gcumas atá ag an Institiúid freastal dá 

dliteanais de réir mar a bheidh siad dlite agus leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach. Ar an 

mbonn seo, meastar san Institiúid go bhfuil sé oiriúnach na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn 

gnóthais leantaigh. Dá réir sin, ní chuimsítear sna ráitis airgeadais aon leasuithe ar na suimeanna 

ghlanluacha na sócmhainní agus dliteanais, ar a n-aicmiúchán ach oiread, a bhféadfar a tharlú 

más rud nach mbíonn an Institiúid in ann leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach. 

 
(b) Saolta a Chruthú ar mhaithe leis an Dímheas Maoine, Gléasra agus Trealaimh 

Áirítear sócmhainní fadsaolacha, lena gcuimsítear maoin, gléasra agus trealamh, go háirithe, 

mar chuid shuntasach de shócmhainní iomlán na hInstitiúide. Braitheann an táille dímheasa 

bliantúil ar an tsaolré ionchais measta atá beartaithe do gach aon chineál sócmhainne agus ar 

na meastacháin atá déanta ar luacha iarmharacha. Déanann an Institiúid athbhreithniú ar an 

tsaolré ionchais atá beartaithe ar bhonn rialta agus déantar iad a leasú dá réir, mar is gá, ar aon 

dul leis na coinbhinsiúin a nglactar leo go hiondúil don chatagóir shócmhainne i gceist. Is 

féidir le saolré ionchais beartaithe tionchar suntasach a bheith aige ar na hathruithe sna táillí 

dímheasa don tréimhse. Tá sonraí maidir le saolré ionchais beartaithe i dtaca le gach aon 

chatagóir shócmhainne curtha síos i Nóta 1. 

 
(c) Chomaoin um Shocair Scoir 

Déantar na toimhdeanna taobh thiar de na luachálacha achtúireacha lena áirítear na suimeanna 

a thuairiscítear sna ráitis airgeadais (lena n-áirítear rátaí lascaine, rátaí méadaithe sna leibhéil 

phá todhchaíoch agus sna rátaí báis) a uasdátú uair sa bhliain de réir an staid eacnamaíochta a 

bhíonn i réim ag an am, agus de réir aon athruithe ábhartha a thagann ar théarmaí agus 

coinníollacha na bpleananna um pinsin agus iar-scoir. Is féidir tionchar a bheith ar na 

toimhdeanna ag an ráta lascaine, athruithe i ráta fáltais ar bhannaí corparáide ardchaighdeáin, 

rátaí cúitimh todhchaíoch, coinníollacha todhchaíoch sa mhargadh fostaíochta. 
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3 Deontais Stáit    

  Leithdháilte ar Leithdháilte ar 

  Chaiteachas Chaiteachas Iomlán Iomlán 

  Athfhillteach Caipitil 2019 2018 

  €000 €000 €000 €000 

 Deontas Stáit do:     
 Caiteachas Athfhillteach 8,726 1,376 10,102 8,938 

 Caiteachas caipitil 0 8 8 0 

 Minoibreacha    283   307   590   590 

 
Iomlán 2019      9,009     1,691   10,700    9,528 

 Iomlán 2018      8,286     1,242   

 

 

4 Táillí Teagaisc 2019   2018   
2018   Líon na  2019 Líon na  

  Mac Léinn  €000 Mac Léinn  €000 

 Cistithe ag an Stát:       
 Táillí Teagaisc 1,899  1,466 1,933  1,459 

 Foghlaim Fad Saoil agus Táillí Eile 42  335 70  395 

 Ranníocaíocht na Mac Léinn   0      2,414   0    2,159 

      1,931      4,215     2,003    4,013 

 Neamhchistithe ag an Stát:       
 Ranníocaíocht an Mhic Léinn 0  3,166 0  3,519 

 Táillí Neamh-AE 4  54 1  12 

 Táillí arna n-íoc ag Mic Léinn nó ar a son 172  581 230  798 

 Foghlaim Fad Saoil agus Táillí Eile   290    752   234    543 

    466    4,553   465      4,872 

      2,397    8,768     2,468      8,885 

 

 

D'íoc an tÚdarás um Ard-Oideachas táillí teagaisc €1,406,633 sa bhliain (2018: €1,386,158) maidir 

le cúrsaí céime onóracha lánaimseartha agus €35,625 (2018: €40,125) maidir le cúrsaí ardteastais 

agus cúrsaí gnáthchéime, a bhfuil a gcuid costas iomlán páirtchistithe ag Ciste Sóisialta na hEorpa. 
 

Áiríodh ar tháillí teagaisc stát-mhaoinithe de €1.466m (2018: €1.459m) €23,500 (2018: €22,500) i 

leith Cláir Iarchéime. 

 

Luaitear líon na mac léinn mar choibhéisí lánaimseartha bunaithe ar chreidmheasanna cláraithe. 
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5 Deontais agus Conarthaí Taighde 

2019 2018 

€000 €000 

Stát 467 390 

An tAontas Eorpach 85 1 

Tionscal 124 59 

Eile  26  16 

Ioncam ó Chonarthaí agus ó Thionscadail 702 466 

Leithdháilte ar Chaiteachas Caipitil  11  0 

Glanioncam  691  466 

 

Costais Foirne 188 78 

Costais Neamh-Phá  400  296 

Chaiteachas  588  374 
 

Toradh Glan  103  92 
 

Tá €0 (2018: €15,000) san áireamh san Ioncam ó Chonarthaí agus ó Thionscadail i leith for-chostais a 

aisghabháil. Is ionann an t-iarmhéid agus chostais dhíreacha arna n-aisghabháil le haghaidh obair 

thaighde a rinneadh mar atá leagtha amach faoi na ceannteidil um chaiteachas thuas. 
 
 

6 Cistiú Tacaíochta do Mhic Léinn 

 

 

Fáltais: 

 
Ciste Míchumais Ciste Cúnaimh 2019 2018 

na Mac Léinn do Mhic Léinn €000 €000 

An tÚdarás um Ard-Oideachas 168 100 268 267 
 

Suimeanna a Cuireadh i bhFeidhm     (168)    (100)   (268)   (267) 

   0    0   0    0 

 
 

Cuireann an tÚdarás um Ard-Oideachas cistiú ar fáil faoin bPlean Forbartha Náisiúnta agus tá sé 

páirtchistithe ag Ciste Sóisialta na hEorpa. 
 
 

7 Ioncam Eile 2019 2018 

Asbhaintí Aoisliúntais Coinnithe 979 830 

Ioncam Saoráidí Aitheanta 272 330 

Muireir Priontáil 52 42 

Ioncaim ó Mic Léinn Idirnáisiúnta 28 8 

Ilghnéitheach   34   25 

     1,364     1,235 
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8 Anailís ar Ioncam atá Díortha ón Stát 

 

 

 

 

 

Deontas Stáit (Nóta 3): 

 
Iarmhéid Iarmhéid Ráiteas 

Iarchurtha   Iarchurtha Iomcaim 

an 1 Meán Méid a  an 31 Lúnasa  agus 

Fómhair 2018  Fuarthas  2019   Caiteachais 

€000 €000 €000 €000 

An tÚdarás um Ard-Oideachas  0  10,700  0  10,700 

Leithdháilte do Chaiteachas Caipitil  0   (1,691)  0   (1,691) 

Ioncam Stáit Iomláin  0   9,009  0   9,009 
 

 
 

Táillí Teagaisc (Nóta 4): 

An tÚdarás um Ard-Oideachas 

 

 
 

0 

 

 
 

1,769 

  

 
 

0 

  

 
 

1,769 

Tacaíocht Chomhchoiteann do Mhic Léinn       
in Éireann 0 2,414  0  2,414 

Scoláireachtaí IADT 0 24  0  24 

Ioncam Eile   0   8    0    8 

Ioncam Stáit Iomláin   0     4,215    0      4,215 

 
 

Deontais agus Conarthaí Taighde (Nóta 5):  

Fiontraíocht Éireann 0  50  0  50 
An tÚdarás um Ard-Oideachas 237   161  282  116 

Cúnamh Éireann 76    (60)  0  16 

Fís Éireann 9       0  9  0 

Ionad Naisiúnta don Teicneolaíoct san        
Oideachas 0  47  0  47 

Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 0  24  0  24 

Colláiste Ollscoil Bhaile Átha Cliath 48  125           35  138 
Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 40   0    0  40 

Comhairle Contae Dún Laoghaire-Rathdown 0  21  0  21 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 0          5  0  5 

Comhairle Contae Chill Dara 0       5  0  5 

Bord Bia   0            5    0    5 

Ioncam Stáit Iomláin   410    383    326    467 

 

 

Cistiú um Thacaíocht do Mhic Léinn (Nóta 6): 
 

An tÚdarás um Ard-Oideachas   6   381         119    268 

Ioncam Stáit Iomláin   6   381       119    268 
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9 Costais Foirne 

Ba é meánlíon na ndaoine (sealbhóirí poist shinsearaigh ina measc) a d'fhostaigh an Institiúid i rith 

na bliana, a léirítear i gcoibhéisí lánaimseartha: 
 

 2019 

Líon na 

Bhfostaithe 

2018 

Líon na 

Bhfostaithe 

Múinteoireacht agus Taighde 124 127 

Teicniúil 16 16 

Riarachán Lárnach agus Seirbhísí   70   71 

   210   214 

  
 

2019 

 
 

2018 

 €000 €000 

Tuarastail agus Pá 14,050 13,535 

Ragobair agus Liúntais 9 9 

ÁSPC an fhostóra   1,301   1,224 

     15,360     14,768 

 

 

 
 

Cúiteamh na Príomh-Bhainistíochta 

Tá pearsanra príomhbhainistíochta na hInstitiúide comhdhéanta d'Uachtarán, de Chomhaltaí na 

Bainistíochta Feidhmiúcháin agus de Chomhaltaí an Chomhlachta Rialaithe. 
 

 2019 

Líon na 

2018 

Líon na 

 
2019 

 
2018 

Daoine Daoine €000 €000 

Uachtarán 1 1 153 147 

Bainistiochta Feidhmiícháin 5 5 528 511 

Chomlachta Rialaithe   19   18   0   0 

   25   24   681   658 

 
 

Tá an tUachtarán ina bhall de Scéim Aoisliúntais na hEarnála Oideachais agus ní shíneann a teidlíochtaí pinsin 

thar théarmaí na scéime seo. 

 

Tá Bainistíocht Feidhmiúcháin ina mbaill de Scéim Aoisliúntais na hEarnála Oideachais nó den Scéim Pinsin 

Phoiblí Aonair. Ní shíneann a dteidlíochtaí pinsin thar théarmaí na scéimeanna seo. 

 

 

 

 

 

 

 

ar leanúint…. 
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9 Costais Foirne (ar lean) 

 
Foireann a ndéantar Íocaíocht Níos Airde leo 
Ghlac an Institiúid le luach tosaigh €60,000 chun an fhoireann a aithint a n-íoctar tuarastal níos airde 

leo. Seo a leanas luach saothair i mbandaí tuarastail €10,000, agus €60,000 á úsáid mar an luach 

tosaigh: 
 

 2019 

Líon na 

Bhfostaithe 

2018 

Líon na 

Bhfostaithe 

€60,000 - €70,000 22 22 

€70,001 - €80,000 17 24 

€80,001 - €90,000 47 41 

€90,001 - €100,000 9 9 
€100,001 - €110,000 1 1 

€110,001 - €120,000 2 1 

€120,001 - €130,000 0 0 

€130,001 - €140,000 0 0 

€140,001 - €150,000 0 1 

€150,001 - €160,000 1 0 

€160,000+     0   0 

   99   99 

 

 

 
 

Íocaíochtaí Foirceanta 
 

In 2019 níor eisigh an Institiúid aon scaoilíocaíocht. 

 
In 20198 d'eisigh an Institiúid scaoilíocaíocht amháin ar luach €84,842 í comhdheánta de €17,604 

iomarcaíocht reachtúil agus €67,238 iomarcaíocht bhreisithe mar a aontaíodh leis an Roinn 

Oideachais agus Scileanna. 
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10 Caostas Sochar Scoir 
 

Den chéad uair, tá tuairisc déanta ar chomaoin um shocair scoir i ráitis airgeadais 2017. Tá an t-achtúire 

tar éis an tsuímh thosaigh, amhail an 1 Meán Fómhair 2016, a mheasáireamh de réir staid an mhargaidh 

ag an tráth sin. 

 
 

Cur síos ar Scéimeanna 

 

Scéim Aoisliúntais Earnáil an Oideachais: 
Socrú pinsin tuarastail deiridh shochair shainithe atá sa scéim phinsin ag a bhfuil sochair agus 

ranníocaíochtaí a shainítear trí thagairt a dhéanamh do rialacháin na scéime reatha poiblí “samhlaí”. 

Anuas air sin, soláthraíonn an scéim pinsean (an t-ochtódú cuid in aghaidh na bliana seirbhíse), aisce 

nó cnapshuim (na trí ochtódú cuid in aghaidh na bliana seirbhíse) agus pinsin chéile agus leanaí. Is í 

an ghnáthaois scoir breithlá 65 bliain comhalta, agus tá comhaltaí atá ina gcomhaltaí ó thráth 2004 i 

leith i dteideal dul ar scor gan laghdú achtúireach ag 60 bliain d’aois. Is gnách go méadaítear na 

pinsin atá á n-íoc (agus á n-iarchur) ar aon dul le boilsciú ginearálta tuarastail na hearnála poiblí. 

Coinníonn an Institiúid asbhaintí foirne. 
 

An Scéim Aonair: 
Bíonn baill nua, atá fostaithe ag an Institiúid tar éis an 1 Eanáir 2013, ina mbaill de Scéim Aonair 

Pinsean na Seirbhíse Poiblí (Scéim Aonair) de réir Achtanna na bPinsean Seirbhíse Poiblí (Scéim 

Aonair agus Forálacha Eile) 2012. Déantar na hasbhaintí ó thuarastail foirne faoin Scéim Aonair a 

aistriú go dtí an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe ar bhonn míosúil de réir an Achta sin. 

 

Is éard atá sa Scéim Aonair ná scéim pinsin ceirde do sheirbhísigh phoiblí a rinneadh iad a earcú mar 

iontrálaithe nua ó bhí an 1 Eanáir 2013 ann. Scéim shochair shainithe atá inti, agus na sochair scoir 

measta de réir mheántuillimh ghairmréime. Gintear creidmheasanna phinsin agus creidmheasanna 

cnapshuime scoir leis an scéim do gach aon bhall dá cuid. Fabhraítear na creidmheasanna airgid seo, 

ar a dtugtar “suimeanna inghairthe”, mar chéatadán den phá go leanúnach, de réir a chéile. Déantar 

athmheasúnú luacha ar na suimeanna inghairthe uair sa bhliain suas go dtí an scor agus méaduithe 

boilscithe á gcur san áireamh (Praghasinnéacs Tomhaltóirí) Is éard a íoctar mar phinsean ag am an 

scoir ná iomlán carnach na suimeanna inghairthe de chuid an bhaill scéime, agus is éard atá sa 

chnapshuim scoir ná, ar an dul céanna, iomlán na suimeanna inghairthe um chnapshuim atá ag an 

mball scéime i gceist. 

 

Luacháil: 
Bunaíodh an luacháil a úsáideadh le haghaidh nochtadh FRS 102 ar luacháil iomlán achtúireach a 

rinneadh achtúire neamhspleách cáilithe agus ceanglais an FRS á gcur san áireamh d’fhonn 

measúnú a dhéanamh ar dhliteanais na scéime amhail an 31 Lúnasa 2019. Nuair a théann siad ar 

scor, íocann Oifig Náisiúnta na Seirbhísí Comhroinnte pinsin na mball thar ceann na Roinne 

Oideachais agus Scileanna agus gearrtar na híocaíochtaí sin ar chuntas leithghabhála na Roinne sin. 

Dá bhrí sin, tá iarfhostaithe na hInstitiúide atá ag fáil pinsin eisiata ón luacháil. Tá an laghdú ar 

dhliteanas a eascraíonn as baill a théann ar scor i rith na bliana léirithe mar ghnóthachan taithí agus 

déantar é a shainaithint mar iontráil ar leith sa chomhréiteach dliteanas. 

 

Ag seo a leanas na toimhdeanna achtúireacha a úsáidtear chun na codanna éagsúla de chostas an 

shochair shainithe don bhliain dar chríoch an 31 Lúnasa 2019: 

 

 

 
 

ar leanúint…. 
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10 Costas Sochair Scoir (ar leanúínt) 2019 2018 

 Ráta Lascaine 0.90% 1.95% 

 Ráta Boilscithe 1.30% 1.80% 

 Arduithe sna Tuarastail 2.55% 3.05% 

 Arduithe sna Pinsin 2.05% 2.55% 
 

Leis an mbonn um básmhaireacht a ghlactar leis, ceadaítear d'fheabhsuithe in ionchas saoil thar 

thréimhse ama, ionas go mbraithfidh an t-ionchas saoil ag am an scoir ar an mbliain ina sroicheann 

an ball an aois scoir (65 bliana d’aois). Níl dóthain ball sa scéim agus níl dóthain básanna ann chun 

meastacháin a dhéanamh ná chun anailís a dhéanamh orthu a bhainfeadh leis an scéim seo go 

sonrach maidir le rátaí básmhaireachta sa todhchaí. B’ionann a leanas an meánionchas saoil amach 

anseo, i gcomhréir leis na táblaí básmhaireachta a úsáideadh chun na dliteanais phinsin a 

dheimhniú: 
 

 2019 

Bliana 

2018 

Bliana 

Fear 65 bliana d’aois 21.7 21.5 

Mná 65 bliana d’aois 24.1 24.0 

 

Anailís ar na Sochair Scoir Iomlán a ghearrtar leis an Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach 
 

 2019 2018 

€000 €000 

Costas Seirbhíse Reatha lena n-áirítear Ranníocaíochtaí Fostaithe 4,324 4,101 

Ús ar Dhliteanais um Shocair Scoir na Scéime 1,457 1,431 

Ranníocaíochtaí Fostaithe   (825)   (664) 

     4,956   4,868 
 

Inathraitheacht sa Ghlandliteanas Sochar Scoir le linn na Bliana Airgeadais 
 

 2019 2018 

€000 €000 

Glanluacháil Chomaoin um Shocair Scoir amhail ar an 1 Meán Fómhair 72,548 66,115 

Costas na Seirbhíse Reatha 3,499 3,437 

Ranníocaíochtaí Fostaithe 825 664 

Costáil Úis 1,457 1,431 

Caillteanais Taithí ar Oibleagáidí Sochair Scoir 829 1,190 

Laghdú ar Dhliteanais Phinsin a d’eascair as Scoir i rith na Bliana (3,708) (626) 

Leasuithe ar na Toimhdeanna Achtúireacha     10,783   337 

Glanluacháil Chomaoin um Shocair Scoir amhail ar an 31 Lúnasa    86,233    72,548 

 

Anailís déanta orthu de réir an aicmithe seo: 

Scéim Aoisliúntais Earnáil an Oideachais 

 
 

84,238 

 
 

71,193 

An Scéim Aonair   1,995   1,335 

    86,233    72,548 

 

 
 

ar leanúint... 
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10 Costas Sochair Scoir (ar leanúínt) 

 
Sócmhainn Maoinithe um Shochair Scoir Iarchurtha 

 

Tá an Institiúid forordaithe in I.R. Uimh 581 de 2012 mar údarás iomchuí chun críocha na Scéime 

Aonair. Is é barúil na hInstitiúide (de réir Alt 44 d’Acht 2012) ná go ndéanfaí aon dliteanas maidir 

leis an Scéim Singil a fhritháireamh le sócmhainn choibhéiseach ó thaobh cistithe stáit todhchaíoch 

de. 

 

Áiríonn an Institiúid na suimeanna atá amach ag an Stát don dliteanas maoiniúcháin iarchurtha le 

haghaidh na sochair scoir a bhaineann le Scéim Aoisliúntais Earnáil an Oideachais 2015 de réir an 

tuairim atá mínithe thuas agus de réir roinnt cásanna a tharla roimhe seo. Áirítear leis na hócáidí seo 

an bonn reachtúil faoinar mbunaíodh an scéim sochair scoir, agus an beartas agus an cleachtas atá 

ann faoi láthair chun pinsin na seirbhíse poiblí a mhaoiniú, lena n-áirítear ranníocaíochtaí ón fhostaí 

agus an próiseas meastacháin bliantúil. Níl aon fhianaise ag an Institiúid nach leanfar ar aghaidh riar 

ar na suimeanna dá dhála de réir an chleachtais reatha. 

 
Is mar seo a leanas an glanmhaoiniú iarchurtha do shochair scoir a aithníodh sa Ráiteas ar Ioncam 

Cuimsitheach: 

 2019 2018 

€000 €000 

Maoiniú atá in-aisghabhála maidir le Costais Sochair Scoir na 

Bliana Reatha 

 
     4,956 

 
    4,868 

 

B’ionann an Dliteanais maoiniúcháin iarchurtha le haghaidh sochair scoir amhail ar an 31 Lúnasa 

2019 €86,233,000 (2018: €72,548,000) 

 

 

Cuntas Comaoin Sochair Sainithe 

 

Comaoin Sochar Sainithe      86,233     72,548 
  

 

 

 

11 An Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair 
 

 

2019 2018 

Líon na  Líon na  

Bhfostaithe Bhfostaithe 

 

Líon na gComhaltaí Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair  72  87 
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12 Anailís ar Chaiteachas  
Costais 

Costais Oibriúcháin Iomlán Iomlán 

Foirne  Eile  2019  2018 
€000 €000 €000 €000 

 

Ranna Acadúla 10,656  1,027 11,673 10,835 

Seirbhísí Acadúla 323  109 432 494 

Costais Saoráidí 532  1,321 1,853 2,015 

Riarachán Lárnach agus      
Seirbhísí TFC 3,115  2,111 5,226 4,363 

Costais Ghinearálta Oideachasúla 110  278 388 414 

Seirbhísí do Mhic Léinn 436  449 885 1,054 
Deontais agus Conarthaí Taighde 188  400 588 374 

Ioncam um Chistiú Tacaíochta do Mhic      
Léinn Feidhmithe   0    268   268   267 

Total 2019    15,360      5,953    21,313    19,816 

Total 2018    14,768      5,048   
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12 Anailís ar Chaiteachas (ar lean)  
2019 

  
2018 

  €000  €000 

 
Anailís ar Chaiteachas Oibriúcháin Eile: 

   

 Caiteachas Taighde 400  296 

 Ábhair agus Tomhaltáin eile 425  379 

 Trealamh 521  366 

 Scoil Náisiúnta Scannán 61  56 

 Stáiseanóireacht agus Ábhair Oifige 58  30 

 Fáilteachas 43  42 

 Earcaíocht 87  63 

 Taisteal agus Cothabháil: Intíre 91  14 

 Taisteal agus Cothabháil: Idirnáisiúnta 80  59 

 Caiteachas ar Chúrsaí Seachtracha 32  38 

 Leabhair agus Tréimhseacháin 84  115 

 Glanadh 228  294 

 Cothabháil 228  257 

 Slándáil 156  140 

 Árachas 126  117 

 Forais agus Tírdhreachú 48  40 

 Fuinneamh agus Uisce 510  536 

 Cothabháil TFC 418  347 

 Poiblíocht agus Cur Chun Cinn 179  198 

 Rollú, Scrúduithe agus Bronnadh 90  74 

 Cumarsáid 57  50 

 Táillí Dlí 11  44 

 Táillí um Iniúchadh Seachtrach 32  28 

 Táillí Gairmiúla - Comhairleach Airgeadais 
 

  22    12 
  Táillí Gairmiúla - Pleanáil Straitéiseach 

 
102  18 

 Táillí Gairmiúla - Iniúchadh Inmheánach 
 

37  18 

 Táillí Gairmiúla - Margaíocht agus Caidreamh Poiblí 
 

60  53 

 Táillí Gairmiúla - Acmhainní Daonna 
 

12    3 

 Táillí Gairmiúla – Eile 
 

19  12 

 Costais Airgeadais 16  20 

 Forbairt Foirne 149  113 

 Síntiúis do Chomhlachtaí Gairmiúla 66  78 

 Caiteachas ar Shaoráidí ar Cíos 98  113 

 Seirbhísí do Mhic Léinn 449  541 

 Ioncam arna fheidhmiú ón gCistiú Tacaíochta do Mhic Léinn 268  267 

 Táillí Teagaisc Athfhála 241  125 

 Scríobh síos Sócmhainní Seasta 336  0 

 Eile   113     92 

  
    5,953 

 
    5,048 

 

 

13 Cánachas 
Tá Institiúid Ealaíne, Deartha agus Teicneolaíochta Dhún Laoghaire díolmhaithe ó Cháin 

Chorparáide faoi ordú stádas carthanachta. 
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14 Maoin, Gléasra agus Trealamh   
 

Talamh 

 
 

Sócmh- 

 
 

Daing- 

  
 

Crua- 

 
 

Troscán 

   
 

Iomlán 

agus 

Foirg- 

nimh 

ainní 

atá á 

dTógáil 

neáin 

agus 

Feistis 

 earraí 

Ríomh- 
aire 

agus 

Trea- 

lamh 

  €000 €000 €000 €000  €000 €000 
Costas 
Ar Meán Fómhair, 2018 

 

71,946 
 

49,137 
 

204 
 

2,315 
  

11,356 
 

8,934 

Breiseanna 1,702 61 206 85  1,078 272 

Aistrithe 0 205 (205) 0  0 0 

Diúscairtí/Díluacháil   (626)   (602)   0   0    (24)   0 

Ar 31 Lúnasa 2019    73,022    48,801   205    2,400    12,410     9,206 

Dímheas 
Ar 1 Meán Fómhair 2018 

 
32,746 

 
11,363 

 
0 

 
1,855 

  
10,979 

 
8,549 

Muirear don Bhliain 1,619 792 0 84  581 162 
Diúscairtí/Díluacháil   (290)   (266)   0   0    (24)   0 

Ar 31 Lúnasa 2019    34,075   11,889   0     1,939    11,536     8,711 

Glanluach de réir na Leabhar 
       

Ar 31 Lúnasa 2019    38,947    36,912   205   461    874   495 

Ar 1 Meán Fómhair 2018    39,200    37,774   204   460    377   385 

 

Costas 
Ar Meán Fómhair, 2017 

 
 

70,905 

 
 

48,800 

 
 

188 

 
 

2,282 

  
 

10,960 

 
 

8,675 

Breiseanna 1,242 337 77 33  402 393 

Aistrithe 0 0 (61) 0  61 0 

Diúscairtí   (201)   0   0   0    (67)   (134) 

Ar 31 Lúnasa 2018    71,946    49,137   204    2,315    11,356   8,934 

Dímheas 
Ar 1 Meán Fómhair 2017 

 
31,134 

 
10,544 

 
0 

 
1,778 

  
10,699 

 
8,113 

Muirear don Bhliain 1,813 819 0 77  347 507 

Diúscairtí   (201)   0   0   0    (67)   (134) 

Ar 31 Lúnasa 2018    32,746    11,363   0     1,855    10,979     8,549 

Glanluach de réir na Leabhar 
       

Ar 31 Lúnasa 2018   39,200    37,774   204        460    377   385 

Ar 1 Meán Fómhair 2017   39,771   38,256   188   504    261   562 

 

D'aithin athbhreithniú ar an gclár sócmhainní seasta a rinneadh i rith na bliana roinnt nithe a 

caipitlíodh i mblianta roimhe seo nach meastar, ar chúiseanna éagsúla, gur sócmhainní iad a 

thuilleadh. Tá na coigeartuithe ar Chostas agus Dímheas san áireamh i bhfigiúr na ndiúscairtí 

thuas agus tá an díluacháil glan san áireamh i Nóta 12. Déantar an méid díluacháilte seo a 

fhritháireamh le méadú coibhéiseach ar Amúchadh na nDeontas Caipitil Iarchurtha sa Ráiteas 

ar Ioncam Cuimsitheach (Féach Nóta 17). 
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 2019 2018 

€000 €000 

15 Infháltais 
  

 Táillí Teagaisc 120 193 

 Ioncam ó Bhanna Forbartha atá Infhaighte 39 36 

 Ús Fabhraithe 0 7 

 Deontais Taighde agus Conarthaí Taighde 2 0 

 Féichiúnaithe Eile   133   279 

    294   515 

 

16 Nithe Iníoctha 

 

Suimeanna a bheidh dlite laistigh d'aon bhliain amháin 

 

 Íocaíochtaí a Fuarthas Roimh Ré: 

Táillí Teagaisc agus Ranníocaíochtaí na Mac Léinn 

 
94 

 
220 

 Deontais agus Conarthaí Taighde 339 464 

 Cistiú Tacaíochta do Mhic Léinn   119   6 

    554   690 

 
Fabhruithe 505 391 

 Creidiúnaithe Trádála 19 26 

 ÍMAT/ÁSPC 390 393 

 Creidiúnaithe Eile   113   125 

    1,027   935 

    1,581     1,625 
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17 Cuntas Caipitil 

2019 2018 

€000 €000 

 

Ar 1 Meán Fómhair 39,200 39,771 

Leithdháilte ó Dheontas Athfhillteach 1,376 671 

Leithdháilte ón Deontas Caipitil 8 0 

Leithdháilte ón Deontas Mionoibreacha 307 571 

Leithdháilte ó Ioncam Tionscadal             11            0 

   40,902 41,013 

Amúchadh de réir Díscríobh Sócmhainne (336) 0 

Amúchadh i gcomhréir le Diúscairtí      (1,620)     (1,813) 

Ar 31 Lúnasa     38,946    39,200 
  

 
 

18 Cúlchiste Forbartha Caipitiúla 

 

Ar 1 Meán Fómhair 4,000 0 

Aistriú chuig Cúlchistí Ioncaim  0  4,000 

Ar an 31 Lúnasa  4,000  4,000 
  

 

De réir bheartas cuntasaíochta na hInstitiúide, cheadaigh an Comhlacht Rialaithe, ag a chruinniú 

an 12 Nollaig 2018, €4,000,000 a aistriú chuig an gCúlchiste Forbartha Caipitil de i dtreo chostais 

feistithe Fhoirgneamh na Meán Digiteach amach anseo, foirgneamh atá an ag an gcéim phleanála 

faoi láthair agus a bheidh tógtha trí phróiseas Comhpháirtíochta Príobháidí Poiblí (CPP). 

 
19 Ceangaltais Chaipitil 

 

Níl aon ceangaltais ar an Institiúid €666,945 (2018: €1,021,228) maidir le caiteachas caipitil 

ag dáta an chláir chomhardaithe. 

 
20 Dliteanais Theagmhasacha 

 

Ní raibh aon dliteanais theagmhasacha ann ag dáta an chláir chomhardaithe 

 
21 Páirtithe Gaolmhara 

 

I ngnáthchúrsa an ghnó, féadfaidh an Institiúid socruithe conartha a dhéanamh le gnóthais ina 

bhfuil comhaltaí Chomhlacht Rialaithe na hInstitiúide fostaithe nó a bhfuil leas eile acu iontu. 

Ghlac an Institiúid nósanna imeachta i gcomhréir le Cód Rialachais THEA Institiúidí 

Teicneolaíochta na hÉireann 2018 i ndáil le nochtadh leasanna ag comhaltaí an Chomhlachta 

Rialachais agus cloíodh leis na nósanna imeachta sin. 
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22 Imeachtaí Iar-Chláir Chomhardaithe 
 

Chruthaigh géarchéim COVID-19 dúshláin mhóra ghnó do gach institiúid tríú leibhéal. Tá an 

Institiúid, i gcomhar leis an Roinn Oideachais agus Scileanna, an tÚdarás Ardoideachais, agus gach 

eintiteas tríú leibhéal, ag measúnú tionchair leanúnacha agus réamh-mheasta na gníomhaíochta seo 

faoi láthair, agus tá siad seo á dtuairisciú ar bhonn míosúil don Chomhlacht Rialaithe. Breathnaítear 

ar na himpleachtaí a bhaineann le Dul Imní i Nóta 2. 
 

 

23 Figiúirí Comparáideacha 
 

Táthar tar éis na figiúir comparáideacha, nuair a bhí gá leis, a athghrúpáil agus iad a aththuairisciú 

ar an mbonn céanna inar tuairiscíodh figiúir na bliana reatha. 

 

 

24 Faomhadh na Ráiteas Airgeadais 

 

D’fhaomh an Comhlacht Rialaithe na ráitis airgeadais ar an 6 Bealtaine 2020. 
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