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AN CHOMHAIRLE UM OIDEACHAS 

GAELTACHTA AGUS GAELSCOLAÍOCHTA  

 

                RÁITEAS AR FHREAGRACHTAÍ 

                CHOMHALTAÍ NA COMHAIRLE 

 

DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2016 

 

Tá an Chomhairle freagrach as an Tuarascáil Bhliantúil agus na ráitis airgeadais a 

ullmhú de réir dhlíthe oiriúnacha agus de réir Chleachtais Cuntasaíochta a bhfuil 

gnáth-ghlacadh leo in Éirinn, ar a n-áirítear na caighdeáin chuntasaíochta atá eisithe 

ag an mBord um Chaighdeáin Cuntasaíochta agus atá foilsithe ag Cuntasóirí Cairte 

na hÉireann.  

 

Tá iallach ar an gComhairle ráitis airgeadais a ullmhú i gcomhair gach bliana 

airgeadais a thugann léargas fíor cothrom ar ghnóthaí na Comhairle agus ar 

fharasbarr nó ar easnamh na Comhairle don tréimhse sin. Agus na ráitis airgeadais 

sin á n-ullmhú acu ní foláir don Chomhairle: 

 

 polasaithe cuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go seasta 

 breithiúnais agus meastacháin atá réasúnta agus críonna a dhéanamh 

 na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthas leantaigh, ach amháin sa chás nach 

mbeadh sé ciallmhar a cheapadh go leanfadh an Chomhairle air ag feidhmiú 

 a lua ar leanadh caighdeáin chuntasaíochta chuí, faoi réir aon eisceachtaí 

ábharthacha a nochtadh agus a míníodh sna ráitis airgeadais. 

 

Deimhníonn an Chomhairle go bhfuil na riachtanais thuas comhlíonta agus na ráitis 

airgeadais á n-ullmhú acu.   

 

Tá dualgas ar an gComhairle taifid chuntasaíochta a choimeád, a thugann léargas do 

chruinneas réasúnta stádas airgeadais na Comhairle ag am ar bith. Tá dualgas ar an 

gComhairle chomh maith sócmhainní na Comhairle a chosaint agus, dá bharr sin, 

gach ní atá réasúnta a dhéanamh chun aon chalaois nó aon ghnóthaí cama eile a 

chosc agus a thabhairt faoi deara. 

 

Chomh fada agus is eol don Chomhairle:  

- níl aon fhaisnéis ábhartha iniúchóireachta ann (faisnéis a bheadh ag teastáil 

ón iniúchóir agus é ag ullmhú a thuarascála) nach eol do iniúchóir na 

Comhairle, agus 

- tá gach céim glactha ag an gComhairle a ba chóir dóibh a ghlacadh chun iad 

féin a chur ar an eolas faoi aon fhaisnéis ábhartha iniúchóireachta agus chun 

a chinntiú go bhfuil iniúchóir na Comhairle ar an eolas faoin bhfaisnéis sin. 

 

 

Dónal Ó hAiniféin                                                            Yvonne Ní Mhurchú 

Cathaoirleach                                                                   Leas-Chathaoireach  

 

16 Bealtaine 2017  
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AN CHOMHAIRLE UM OIDEACHAS 

GAELTACHTA AGUS GAELSCOLAÍOCHTA 

 

TUARASCÁIL AN INIÚCHÓRA NEAMHSPLEÁCH 

DO CHOMHALTAÍ NA COMHAIRLE 

 

Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais na Comhairle um Oideachas Gaeltachta 

agus Gaelscolaíochta don bhliain dár chríoch 31 Nollaig 2016 ar a n-áirítear an Ráiteas 

ar Ioncam agus ar Chaiteachas, an Clár Comhardaithe, an Ráiteas ar Shreabhadh 

Airgid, an Ráiteas faoin Ioncam Uileghabhálach agus na nótaí gaolmhara ar 

leathanaigh 6 go 10. Is iad dlí na hÉireann agus caighdeáin chuntasaíochta ag 

cuimsigh an Chaighdeáin um Thuairisciú Airgeadais atá infheidhne i bPoblacht na 

hÉireann agus sa Ríocht Aontaithe 102 (FRS102) eisithe ag an gComhairle um 

Thuairisciú Airgeadais agus foilsithe ag Cuntasóirí Cairte na hÉireann (Cleachtais 

Chuntasaíochta a bhfuil gnáth-ghlacadh leo in Éirinn) an creat tuairisciú airgeadais atá 

i bhfeidhm in ullmhú na ráiteas airgeadais. 

 

Is do chomhaltaí na Comhairle amháin, mar chomhlacht, a dhéantar an tuarascáil seo. 

Chuaigh mé i mbun na hoibre iniúchta le go bhféadfainn a lua le comhaltaí na 

Comhairle na nithe sin a cheanglaítear orm a lua i dtuarascáil iniúchóra agus chun na 

críche sin amháin. Chomh fada agus is ceadmhach dom de réir dlí ní ghlacaim ná ní 

ghabhaim chugam féin freagracht do dhuine ar bith seachas don Chomhairle agus do 

chomhaltaí na Comhairle mar chomhlacht, as mo obair iniúchta, as an tuarascáil seo, 

ná as na tuairimí ar tháinig mé orthu. 

 

Freagrachtaí chomhaltaí na Comhairle agus an iniúchóra faoi seach 

Mar atá mínithe níos iomláine san Ráiteas ar Fhreagrachtaí Chomhaltaí na Comhairle 

atá leagtha amach ar leathanach 3, tá na comhaltaí freagrach as ullmhú na ráiteas 

airgeadais chun léargas fíor agus cothrom a thabhairt. Is é an dualgas atá orm na ráitis 

airgeadais a iniúchadh agus tuairim a nochtadh orthu faoi réir dhlí na hÉireann agus 

na gCaighdeán Idirnáisiúnta um Iniúchta (Éire agus RA). Éilíonn na caighdeáin seo 

go gcloífinn le Caighdeáin Eitice do Iniúchóirí an Bhoird um Chleachtais Iniúchta. 

 

Scóp iniúchadh na ráiteas airgeadais 

 

Áirítear, in iniúchadh, fianaise a fháil faoi na suimeanna agus nochtadh faisnéise sna 

ráitis airgeadais chun dóthain cinnteachta réasúnta a thabhairt go bhfuil na ráitis 

airgeadais saor ó mhíshonrú ábhartha, cé acu calaois nó earráid ba chúis leis. Áirítear 

leis seo measúnú ar: cé acu an bhfuil nó nach bhfuil na polasaithe cuntasaíochta 

oiriúnach do chúinsí na Comhairle agus cé acu an gcuirtear nó nach gcuirtear na 

polasaithe sin i bhfeidhm go comhsheasmhach agus an nochtar go leordhóthanach iad; 

réasúntacht meastachán cuntasaíochta suntasacha a rinne comhaltaí na Comhairle; 

agus cur i láthair na ráiteas airgeadais     
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AN CHOMHAIRLE UM OIDEACHAS 

GAELTACHTA AGUS GAELSCOLAÍOCHTA 

 

TUARASCÁIL AN INIÚCHÓRA NEAMHSPLEÁCH 

DO CHOMHALTAÍ NA COMHAIRLE 

(ar leanúint) 
 

Tuairim ar na ráitis airgeadais 

 

Is í mo thuairim maidir leis na ráitis airgeadais: 

 go dtugann siad léargas fíor agus cothrom faoi réir na gCleachtas 

Cuntasaíochta a bhfuil gnáth-ghlacadh leo in Éirinn ar ghnóthaí na Comhairle 

mar a bhí ar 31 Nollaig 2016 agus ar a toradh don bhliain a chríochnaigh 

ansin; agus 

 

 gur ullmhaíodh iad i gceart. 

 

Ábhair eile a thuairisciú  

 

 Fuair mé an fhaisnéis agus na mínithe go léir a mheas mé ba ghá i gcomhair 

mo iniúchta.  

 

 Is í mo thuairim gur choimeád an Chomhairle taifid chuntasaíochta chuí. 

 

 Tá na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na taifid chuntasaíochta. 

 

 

 

Dáithí Ó Maolchoille 

Iniúchóir Cláraithe, Cuntasóir Cairte 

Sínithe ar a shon agus thar a cheann:  

Dáithí Ó Maolchoille 

Comhlacht Reachtúil Iniúchóireachta 

75 Páirc Weston 

Baile Átha Cliath D14 HW58 

 

16 Bealtaine 2017 
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AN CHOMHAIRLE UM OIDEACHAS 

GAELTACHTA AGUS GAELSCOLAÍOCHTA 

 

 

RÁITEAS AR IONCAM AGUS AR CHAITEACHAS 

 

DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2016 

 

2016           2015 

Nóta                  €                    € 

Ioncam 1,481,574 1,397,652 

 

Caiteachas (1,464,571) (1,396,303) 

  ________ _________ 

 

Barrachas oibriúcháin na bliana                               2             17,003 1,349 

  ===== ==== 

 

 

 

 

 

RÁITEAS FAOIN IONCAM UILEGHABHÁLACH 

 

Ráiteas ar ioncam agus ar chaiteachas ag tús na bliana (54,151) (55,500) 

 

Farasbarr na bliana 17,003 1,349 

 _______ _______ 

Ráiteas ar ioncam agus ar chaiteachas ag deireadh na bliana (37,148) (54,151) 

 ====== ====== 
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AN CHOMHAIRLE UM OIDEACHAS 

GAELTACHTA AGUS GAELSCOLAÍOCHTA 

 

       RÁITEAS FAOIN STAID AIRGEADAIS AR 31 NOLLAIG 2016 

 

                                                                             Nótaí                   2016      2015 

                                         €             € 
SÓCMHAINNÍ SEASTA 

 

Sócmhainní Inláimhsithe                                             3  - - 

                                                                                                               __ __ 

SÓCMHAINNÍ REATHA 

 

Féichiúnaithe  27,178 32,267 

 

Airgead sa bhanc                                  28,963 9,356 

   ______ ______

     

   56,141 41,623 

 

CREIDIÚNAITHE (iníoctha laistigh de bhliain amháin)           (93,289)   (95,774)   

   _______ _______ 

 

GLANDLITEANAIS REATHA  (37,148) (54,151)

   _______ _______ 

 

GLANDLITEANAIS IOMLÁNA  (37,148) (54,151) 

   ====== ====== 

 

COTHROMAS 

 

Ráiteas ar Ioncam agus ar Chaiteachas (Easnamh)       2  (37,148) (54,151) 

              ======   ====== 

 

Is cuid de na ráitis airgeadais na polasaithe cuntasaíochta agus nótaí 1 go 5. 

 

 

 

Dónal Ó hAiniféin                                                            Yvonne Ní Mhurchú 

Cathaoirleach                                                                   Leas-Chathaoireach 

 

16 Bealtaine 2017  
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AN CHOMHAIRLE UM OIDEACHAS 

GAELTACHTA AGUS GAELSCOLAÍOCHTA 

 

NÓTAÍ AR NA RÁITIS AIRGEADAIS 

 

DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2016 

 

1. POLASAITH

E CUNTASAÍOCHTA   

 

Gnás Cuntasaíochta 

 

Ullmhaítear na ráitis airgeadais ar bhonn gnóthais leantaigh agus faoi réir 

caighdeán chuntasaíochta a bhfuil gnáth-ghlacadh leo in Éirinn, faoi réir an 

Chaigdeáin um Thuairisciú Airgeadais infheidhme i bPoblacht na hÉireann agus 

san Ríocht Aontaithe (FRS 102) eisithe ag an gComhairle um Thuairisciú 

Airgeadais agus foilsithe ag Cuntasóirí Cairte na hÉireann. 

 

Sócmhainní Seasta 
 

Léirítear na sócmhainní seasta ar bhonn costais lúide dímheas carnach a áirítear 

ina ngálaí cothroma bliantúla thar a saolré úsáideach eacnamúil measta ag tosú ón 

am a chuirtear in úsáid iad. Seo iad na rátaí atá in úsáid faoi láthair: 

 

 Feithicil 20%  

 Ríomhairí 33 1/3% 

 Trealamh Oifige 20% 

Ioncam 

 

Léiríonn   na   suimeanna   a   thaispeántar   mar   Ioncam na fíorfháltais airgid 

thirim i gcaitheamh na bliana. 

 

      Tuarastail 

 

Íocann an Roinn Oideachais agus Scileanna baill áirithe fhoireann na Comhairle 

ar bhonn gníomhaireachta agus aisíoctar an t-airgead ó bhuiséad na Comhairle.  

 

 

2. COTHRO

MAS 2016  2015 

 €  € 

          Ráiteas ar Ioncam agus ar Chaiteachas: 

              (Easnamh) ag tús na bliana (54,151)  (55,500)   

 

              Barrachas na bliana reatha 17,003  1,349  _______  _______   

 

             (Easnamh) ag deireadh na bliana (37,148)  (54,151)  

  ======  ======                                                                                                       
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AN CHOMHAIRLE UM OIDEACHAS 

GAELTACHTA AGUS GAELSCOLAÍOCHTA 

 

NÓTAÍ AR NA RÁITIS AIRGEADAIS 

 

DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2016 

(ar leanúint) 

 

3.  SÓCMHAINNÍ SEASTA 

     2016 agus 2015                      Feithicil  Trealamh  Ríomhairí    Iomlán 

                                                                         Oifige 

Costas  €               €        €                 €          

Ag 1 Eanáir agus 31 Nollaig    92,686      39,264         21,727      153,677 

                                                  =====     =====         =====     ======  

      Dímheas 

Ag 1 Eanáir agus 31 Nollaig    92,686       39,264        21,727      153,677 

                                                 =====       =====        =====      ======  

      Glanmhéid 

      31 Nollaig 2016                                 -                 -                 -                 - 

                                                        =====         ====         ====       =====  

      31 Nollaig 2015                                 -                 -                 -                 - 

                                                        =====         ====         ====       =====  

 

4.  LEASANNA CHOMHALTAÍ NA COMHAIRLE 

 

Glacann an Chomhairle le nósanna imeachta de réir na dtreoirlínte a d’eisigh an 

Roinn Airgeadais maidir le leasanna Chomhaltaí na Comhairle a nochtadh. 

Cleachtadh gnó na Comhairle de réir na nósanna imeachta sin le linn na bliana. I 

gcás go raibh coinbhleacht leasa ann níor ghlac an comhalta cuí páirt sa phlé ná sa 

chinneadh. 

 

5.   FAOMHADH NA RÁITEAS AIRGEADAIS 

 

Ar 16 Bealtaine 2017 d’fhaomh comhaltaí na Comhairle na ráitis airgeadais agus 

d’údaraigh siad go n-eiseofaí iad. 
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AN CHOMHAIRLE UM OIDEACHAS 

GAELTACHTA AGUS GAELSCOLAÍOCHTA 

 

RÁITEAS AR SHREABHADH AIRGID  

 

DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2016 

 

                                                                                                              2016           2015 

                                                                                                                    €                 € 

 

INSREABHADH GLAN AIRGID  

THIRIM Ó GHNÍOMHACHTAÍ OIBRIÚCHÁIN                     19,607 1,639 

 ______ _____ 

Méadú ar airgead agus ar choibhéisí airgid 19,607 1,639  

 ===== ==== 

 

ANAILÍS AR AIRGEAD AGUS AR CHOIBHÉISÍ AIRGID 

AGUS AR GHLUAISEACHTAÍ I RITH NA BLIANA 

 

Airgead sa bhanc ag tús na bliana 9,356 7,717 

 

Insreabhadh airgid thirim 19,607 1,639 

 ______ _____ 

 

Airgead sa bhanc ag deireadh na bliana 28,963 9,356 

 ===== ==== 

 

 

RÉITEACH IDIR BARRACHAS NA BLIANA 

AGUS INSREABHADH AIRGID  

THIRIM Ó GNÍOMHACHTAÍ OIBRIÚCHÁIN 

 

Barrachas na bliana 17,003 1,349 

 

Laghdú/(méadú) ar fhéichiúnaithe 5,089 (10,220) 

 

(Laghdú)/méadú ar chreidiúnaithe (2,485) 10,510 

 ______ ______ 

 19,607 1,639 

 ===== ==== 
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AN CHOMHAIRLE UM OIDEACHAS 

GAELTACHTA AGUS GAELSCOLAÍOCHTA 

 

MIONCHUNTAS – RAITEAS IONCAIM AGUS CAITEACHAIS 

 

  DON BHLIAIN DAR CHRÍOCH 31 NOLLAIG 2016  
 

2016       2015   

                                     €                    € 

Ioncam 

 

An Roinn Oideachais agus Scileanna  1,240,000 1,143,413 

Tuarastail an Fheidhmeannais íoctha ag an  

             Roinn Oideachais agus Scileanna  186,122 206,587 

   1,426,122 1,350,000 

 

Díolacháin                55,447 47,644 

Ús Taisce  5 8 

 

   1,481,574 1,397,652 

                                                                                                  =======   ======= 

 

Caiteachas 

 

Tuarastail                                       283,036 233,857 

Taighde 174,434 81,984 

Áiseanna Iarbhunscoile 153,490 250,004 

Áiseanna Bunscoile 390,618 356,919 

Áiseanna ar Líne 37,683 59,696 

Seirbhísí Taca 267,829 208,278 

Cíos Oifige agus Stóráil 43,094 42,366 

Cruinnithe agus Seiminéir             13,125 10,227 

Comhdháil, Taisteal agus Cothabháil    23,938 20,279 

Teicneolaíocht Faisnéise 9,274 17,103 

Seirbhísí Gairmiúla 14,829 21,142 

Costais Oifige 48,694 32,461 

Fógraíocht 4,527 5,027 

Oiliúint agus Cúrsaí - 1,960 

Comhdháil Tum-Oideachais - 15,000 

Sparántachtaí Taighde tríú leibhéal san Oideachas LánGhaeilge - 40,000 

                                                                                              

  1,464,571 1,396,303

  ======= ======= 

 

Barrachas na bliana 17,003 1,349 

  ===== ==== 
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