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Tuairisc na Comhairle
don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2012
Cuireann an Chomhairle, leis seo, a tuairisc i láthair, mar aon leis na ráitis airgeadais don
bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2012. Bunaíodh An Chomhairle Mhúinteoireachta ar bhonn
reachtúil an 28 Márta 2006 de réir an Achta um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001.

Príomhghníomhaíocht agus Athbhreithniú ar an nGnó
Is é príomhghníomhaíocht na Comhairle Múinteoireachta gairm na múinteoireachta a chur
chun cinn ag leibhéal na bunscoile agus na hiar-bhunscoile, forbairt ghairmiúil múinteoirí a
chur chun cinn agus caighdeáin i ngairm na múinteoireachta a rialú.
Níor tháinig aon athrú suntasach ar na gníomhaíochtaí sin i rith na bliana dar chríoch an 31
Nollaig 2012.
Príomhrioscaí agus Neamhchinnteachtaí
Rinne an Chomhairle na rioscaí seo a leanas a mheas agus tá na bearta seo a leanas curtha i
gcrích aici chun na rioscaí seo a bhainistiú i gcás na Comhairle Múinteoireachta:
Riosca Calaoise
Déantar an riosca a mhaolú trí dhualgais a bhaineann le hairgead a fháil agus le creidiúnaithe
a íoc a choinneáil deighilte óna chéile. Tá próisis agus rialuithe curtha i bhfeidhm ag an
gComhairle chun a dheimhniú go ndéantar seiceáil mhionsonrach ag gach céim, ionas gur
féidir cruinneas agus bailíocht na n-idirbheart go léir a chinntiú.
Eilimintí den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001 nach bhfuil tosach feidhme curtha
leo
Níl tosach feidhme curtha le roinnt alt de chuid an Achta um Chomhairle Mhúinteoireachta,
2001 go fóill, rud a chuireann srian le raon feidhme na Comhairle. Níor achtaíodh alt 30
(Clárú Éigeantach), Cuid 5 (Feidhmiúlacht chun Múineadh), ná alt 39 (Forbairt Ghairmiúil
Leanúnach) go fóill. Tá sé tugtha le fios ag an Aire Oideachais agus Scileanna go gcuirfear
tús le halt 30 le linn 2013.

Torthaí
Is é barrachas na bliana tar éis dímheas agus cánachas a chur san áireamh €3,308,655 (2011:
€3,038,804). Is é an chúis leis an mbarrachas an mhoill a bhí i gceist le tosach feidhme a chur
le roinnt feidhmeanna de chuid na Comhairle agus an caiteachas a bhainfeadh leo a bheith
curtha ar athló dá réir. A luaithe agus a chuirfear tús leis na feidhmeanna breise sin, tiocfaidh
méadú suntasach ar chaiteachas na Comhairle. Úsáidfear an barrachas reatha chun na costais
oibríochtúla bhreise sin a ghlanadh. Beidh tionchar nach beag ag an laghdú de €25 ar an táille
bhliantúil d’athnuachan clárúcháin ón 1 Eanáir 2013 ar ioncam sna blianta amach romhainn.
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Forbairtí sa Todhchaí
Tá sé beartaithe ag an gComhairle leanúint ar aghaidh lena cuid gníomhaíochtaí reatha. Thug
an tAire Oideachais agus Scileanna le fios go gcuirfear tús le h-alt 30 den Acht um
Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001 (clárú éigeantach) le linn 2013.

Leabhair Chuntais
De réir Alt 18 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001, tá sé de fhreagracht ar an
gComhairle leabhair chuí chuntais a choimeád a chuirfidh i bhfios go réasúnta cruinn, tráth ar
bith, cad í staid airgeadais na heagraíochta. Tá an Chomhairle freagrach freisin as sócmhainní
na heagraíochta a chosaint, agus as bearta cuí a chur i bhfeidhm chun calaois nó mírialtachtaí
eile a bhrath agus a sheachaint dá réir sin. Déantar leabhair chuntais na Comhairle
Múinteoireachta a chothabháil ag Campas Gnó Mhaigh Nuad, Maigh Nuad, Co Chill Dara.
Iniúchóirí
Tá sé curtha in iúl ag na hIniúchóirí, Anne Brady McQuillans DFK, go bhfuil siad sásta
leanúint in oifig.
Imeachtaí i ndiaidh Dháta an Chláir Chomhardaithe
Ní raibh aon imthosca ann ná níor tharla aon imeachtaí i ndiaidh dheireadh na bliana a
fhágann gur gá na ráitis airgeadais nó na nótaí a ghabhann leo a choigeartú, nó ar gá iad a
fhaisnéisiú sna ráitis nó sna nótaí sin.
Thar ceann na Comhairle

Micheál Ó Gríofa
Cathaoirleach

Tomás Ó Ruairc
Stiúrthóir

Dáta: 27 Bealtaine 2013
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Ráiteas ar Fhreagrachtaí na Comhairle i leith na Ráiteas Airgeadais
Is ar an gComhairle atá an fhreagracht as an Tuarascáil Bhliantúil agus na Ráitis Airgeadais
a ullmhú de réir dhlí infheidhme na hÉireann, lena n-áirítear Alt 18 den Acht um Chomhairle
Mhúinteoireachta, 2001, agus de réir an Chleachtais Chuntasaíochta a bhfuil Glacadh
Coitianta leis in Éirinn, lena n-áirítear na caighdeáin chuntasaíochta arna n-eisiúint ag Bord
na gCaighdeán Cuntasaíochta agus arna bhfoilsiú ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in
Éirinn.
De réir dhlí na hÉireann, lena n-áirítear Alt 18 (2) den Acht um Chomhairle
Mhúinteoireachta, 2001, ní mór don Chomhairle ráitis airgeadais a ullmhú do gach bliain
airgeadais ina ndéantar cur síos fíor cothrom ar staid ghnóthaí na heagraíochta don tréimhse
sin.
Tá sé de dhualgas ar an gComhairle agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú aici:
- beartais chuí chuntasaíochta a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go seasta
- breithiúnais agus meastacháin réasúnta, stuama a dhéanamh
- na cuntais airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh ach amháin dá mbeadh sé
míchuí a thoimhdiú go leanfadh an eagraíocht leis an ngnó.
Dearbhaíonn an Chomhairle gur chloígh sí leis na riachtanais thuasluaite agus na ráitis
airgeadais á n-ullmhú aici.
Tá sé de fhreagracht ar an gComhairle leabhair chuí chuntais a choimeád a chuirfidh i bhfios
go réasúnta cruinn, tráth ar bith, cad í staid airgeadais na heagraíochta agus a chuirfidh ar a
cumas a dheimhniú go ndéantar na ráitis airgeadais a ullmhú de réir an chleachtais
chuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leis in Éirinn agus de réir Dhlí na hÉireann lena náirítear Alt 18 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001.
Tá an Chomhairle freagrach as sócmhainní na heagraíochta a chosaint agus as bearta cuí a
chur i bhfeidhm chun calaois nó mírialtacht eile a bhrath agus a sheachaint dá réir sin.

Tá an Chomhairle freagrach as an suíomh gréasáin a chothabháil agus a choinneáil slán.
Féadfaidh reachtaíocht Phoblacht na hÉireann i ndáil le ráitis airgeadais a ullmhú agus a
scaipeadh a bheith éagsúil ón reachtaíocht i ndlínsí eile.
Thar ceann na Comhairle

Micheál Ó Gríofa
Cathaoirleach

Tomás Ó Ruairc
Stiúrthóir

Dáta: 27 Bealtaine 2013
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Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais
1. Thar ceann na Comhairle Múinteoireachta, aithním an fhreagracht atá orainn as a
dheimhniú go ndéantar córas éifeachtúil de rialú inmheánach airgeadais a
chothabháil agus a chur i bhfeidhm.
2. Ní féidir leis an gcóras ach deimhniú réasúnach, seachas deimhniú iomlán, a
thabhairt go bhfuil sócmhainní á gcosaint, go bhfuil idirbhearta á n-údarú agus á
dtaifeadadh go cuí, agus go bhfuil cosc á chur ar earráidí nó mírialtachtaí ábhartha
nó go dtiocfaí orthu in am trátha.
3. Chuir an Chomhairle na nósanna imeachta seo a leanas i bhfeidhm atá deartha
chun a chinntiú go ndéanfaí rialú inmheánach airgeadais éifeachtach:
a) déantar cinnte go gcothaítear timpeallacht rialaithe chuí trí chúraimí
bainistíochta a shainiú go soiléir, mar aon le nósanna imeachta chun teipeanna
rialaithe a aithint agus chun freagairt dóibh
b) tá próiseas foirmiúil i bhfeidhm chun rioscaí gnó eagraíochtúla a aithint
agus a mheas
c) úsáidtear córas cuimsitheach pleanála agus buiséadaithe agus déantar
athbhreithniú míosúil ar threochtaí caiteachais
d) tá nósanna imeachta i bhfeidhm chun aghaidh a thabhairt ar impleachtaí
airgeadais mórrioscaí gnó, lena n-áirítear treoracha airgeadais agus nótaí faoi
nósanna imeachta, cleachtais tarmligin cosúil le huasteorainneacha údarúcháin
arna gceadú ag an gComhairle agus dualgais a bhaineann le híocaíochtaí a
phróiseáil a choinneáil deighilte ó dhualgais a bhaineann le híocaíochtaí a
fhaomhadh
e) tá nósanna imeachta i bhfeidhm chun monatóireacht a dhéanamh ar
éifeachtúlacht an rialaithe inmheánaigh airgeadais, lena n-áirítear feidhm
iniúchta inmheánaigh a fheidhmíonn de réir an Chóid Chleachtais um
Rialachas Comhlachtaí Stáit agus a thuairiscíonn don
Choiste Iniúchóireachta.
4. Tugann obair choiste bainistíochta na Comhairle Múinteoireachta, ar a bhfuil an
fhreagracht as an gcóras bainistíochta airgeadais a fhorbairt agus a chothabháil,
obair na n-iniúchóirí inmheánacha agus an Choiste Iniúchóireachta agus na
tuairimí a chuireann na hiniúchóirí seachtracha in iúl sa litir bhainistíochta agus
sna tuairiscí uathu treoir don mhonatóireacht agus don athbhreithniú a dhéanann
an Chomhairle ar an gcóras de rialú inmheánach airgeadais.
5. Rinneadh athbhreithniú foirmiúil ar na rialuithe inmheánacha airgeadais sa bhliain
2012.
Thar ceann na Comhairle
________________
Micheál Ó Gríofa
Cathaoirleach

Dáta: 27 Bealtaine 2013
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Tuairisc na nIniúchóirí Neamhspleácha
do Chomhaltaí Comhairle naComhairle Múinteoireachta
Rinneamar iniúchadh ar ráitis airgeadais na Comhairle Múinteoireachta don bhliain dar
chríoch 31 Nollaig 2012, arb ionann iad agus an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, an Clár
Comhordaithe, an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid Thirim agus na nótaí a ghabhann leo.
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais seo de réir choinbhinsiún an chostais stairiúil agus de réir na
mbeartas cuntasaíochta lena mbaineann.
Cuirtear an tuairisc seo faoi bhráid chomhaltaí na Comhairle, mar chomhlacht, de réir Alt 18
den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001. Gabhadh don obair iniúchóireachta le gur
féidir na nithe is gá a lua do na comhaltaí a lua leo i dtuairisc an iniúchóra agus ní ar mhaithe
le haon ní eile. A mhéid is mó a cheadaítear le dlí, ní ghlacaimid ná ní ghéillimid freagracht i
leith aon duine seachas an eagraíocht agus comhaltaí na Comhairle mar chomhlacht, as an
obair iniúchóireachta, as an tuairisc seo nó as an tuairim a thugaimid.
Freagrachtaí ar leith na Comhairle agus na nIniúchóirí
Déantar freagrachtaí na Comhairle maidir le tuairisc agus ráitis airgeadais na Comhairle a
ullmhú de réir dhlí infheidhme na hÉireann, lena n-áirítear Alt 18 den Acht um Chomhairle
Mhúinteoireachta, 2001, agus de réir na gcaighdeán cuntasaíochta arna n-eisiúint ag Bord na
gCaighdeán Cuntasaíochta agus arna bhfoilsiú ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn
(an Cleachtas Cuntasaíochta a bhfuil Glacadh Coitianta leis in Éirinn) a leagan amach sa
Ráiteas ar Fhreagrachtaí na Comhairle.
Is é an dualgas atá orainn na ráitis airgeadais a iniúchadh de réir na gceanglas ábhartha
dlíthiúil agus rialála agus de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (an RA agus
Éire).
Tuairiscímid daoibh cibé an dtugtar nó nach dtugtar cur síos fíor cothrom, de réir an
Chleachtais Chuntasaíochta a bhfuil Glacadh Coitianta leis in Éirinn sna ráitis airgeadais,
agus cibé ar ullmhaíodh nó nár ullmhaíodh iad go cuí de réir Dhlí na hÉireann, lena n-áirítear
Alt 18 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001, inár dtuairim. Tuairiscímid freisin
an tuairim atá againn faoi na nithe seo a leanas: ar choimeád an eagraíocht leabhair chuí
chuntais; an bhfuil an fhaisnéis a thugtar i dTuairisc na Comhairle ar aon dul leis na ráitis
airgeadais. Luaimid chomh maith cibé an bhfuaireamar nó nach bhfuaireamar an fhaisnéis
agus na mínithe uile a raibh gá leo chun críche an iniúchta, agus cibé an dtagann nó nach
dtagann ráitis airgeadais na heagraíochta leis na leabhair chuntais.
Déanaimid athbhreithniú chun a fháil amach an léiríonn Ráiteas ar Rialú Inmheánach
Airgeadais na Comhairle go gcomhlíonann an Chomhairle an Cód Cleachtais um Rialachas
Comhlachtaí Stáit agus tuairiscímid aon chás ábhartha nuair nach dtarlaíonn a leithéid, nó
tuairiscímid é má tá an ráiteas míthreorach nó mura bhfuil sé i gcomhréir le faisnéis eile atá
ar eolas againn ón iniúchadh ar na ráitis airgeadais. Ní gá dúinn a bhreithniú an gclúdaíonn an
Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais na rioscaí agus na rialuithe airgeadais uile, ná
tuairim a thabhairt i dtaobh éifeachtacht na nósanna imeachta riosca agus rialúcháin.
Léimid tuairisc na Comhairle agus déanaimid na himpleachtaí dár dtuairisc a bhreithniú má
thugaimid aon mhíráiteas dealraitheach faoi deara inti.
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Bunús na Tuairime Iniúchóireachta
Rinneamar an t-iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (an RA agus
Éire) a d’eisigh an Bord um Chleachtais Iniúchóireachta. Tá san áireamh san iniúchadh
scrúdú, ar bhonn tástála, ar fhianaise a bhaineann leis na suimeanna agus an faisnéisiú a
thuairiscítear sna ráitis airgeadais. Áirítear air, freisin, measúnú ar mheastacháin agus
breithiúnais shuntasacha a rinne an Chomhairle agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú agus cibé
an oireann nó nach n-oireann na beartais chuntasaíochta do chúinsí na heagraíochta, an
gcuirtear nó nach gcuirtear i bhfeidhm go leanúnach iad agus an ndéantar nó nach ndéantar
faisnéisiú orthu mar is cuí.
Phleanálamar agus rinneamar ár n-iniúchadh chun go bhfaighimis gach píosa faisnéise agus
míniú a mheasamar a raibh gá leis chun fianaise dhóthanach a chur ar fáil dúinn d’fhonn
dearbhú réasúnach a thabhairt go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha, bíodh
sin de bharr calaoise nó neamhrialtachta nó earráide eile. Agus muid ag teacht ar thuairim,
rinneamar measúnú freisin ar dhóthanacht na slí inar cuireadh an fhaisnéis i láthair sna ráitis
airgeadais tríd is tríd.

Tuairim
Is é an tuairim atá againn i leith na ráiteas airgeadais:
- go dtugtar léargas fíor cothrom iontu, de réir an Chleachtais Chuntasaíochta a bhfuil
Glacadh Coitianta leis in Éirinn, ar staid ghnóthaí na Comhairle amhail an 31 Nollaig 2012
agus ar a cuid torthaí don bhliain dar chríoch an lá sin; agus
- gur ullmhaíodh mar is cuí iad de réir cheanglais Dhlí na hÉireann, lena n-áirítear Alt 18 den
Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001.
Fuaireamar gach faisnéis agus gach míniú a mheasamar a raibh gá leo chun an t-iniúchadh a
dhéanamh. Is é an tuairim atá againn gur choimeád an eagraíocht leabhair chuntais chuí. Tá
na ráitis airgeadais ag teacht leis na leabhair chuntais.
Is é an tuairim atá againn go dtagann an fhaisnéis a thugtar i dtuairisc na Comhairle leis na
ráitis airgeadais.

_______________________________

Natalie Kelly (Iniúchóir Reachtúil)
le haghaidh agus thar ceann
Anne Brady McQuillans DFK
Cuntasóirí Cairte agus Iniúchóirí Cláraithe
Cúirt Uíbh Eachach
Bóthar Fhearchair
Baile Atha Cliath 2

Dáta: 27 Bealtaine 2013
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Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2012

2012
€
Ioncam
Táillí Clárúcháin agus Measúnaithe
Táillí Creidiúnúcháin
Ioncam Eile

Nótaí

Ioncam Iomlán

2011
€

7,517,566
17,500
478

6,783,163
15,200
477

2

7,535,544

6,798,840

Caiteachas
Costais Chóiríochta
Costais Foirne
Costais Riaracháin Eile
Costais Chúrsaí, Chomhdhálacha agus Chruinnithe
Costais Chlárúcháin agus Fíorúcháin
Costais Teicneolaíochta Faisnéise
Costais Cumarsáide agus Oideachais
Brabús ar dhiúscairt sócmhainní inláimhsithe
Dímheas
7

(288,967)
(2,162,318)
(1,088,331)
(205,213)
(195,079)
(119,821)
(372,203)
175
(141,932)

(263,992)
(1,953,259)
(856,165)
(171,459)
(182,883)
(132,184)
(332,008)
3,700
(124,249)

Caiteachas Iomlán

(4,573,689)

(4,012,499)

Ús infhaighte agus ioncam dá samhail

495,563

336,743
3,123,084

Barrachas ar ghnáth-ghníomhaíochtaí
roimh chánachas

3

3,457,418

Cánachas

6

(148,763)

Barrachas ar ghnáth-ghníomhaíochtaí
i ndiaidh cánachais

3,308,655
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Níl aon bharrachas ná easnamh aitheanta seachas an toradh do na tréimhsí airgeadais
thuasluaite. D’eascair toradh na bliana go hiomlán as gnóthaí leantacha.
Is dlúthchuid de na ráitis airgeadais seo na nótaí ar leathanaigh 11 go 19.
D’fhaomh an Chomhairle na ráitis airgeadais an 27 Márta 2013 agus síníodh iad thar a ceann
ag:

Micheál Ó Gríofa
Cathaoirleach

Tomás Ó Ruairc
Stiúrthóir
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Clár Comhardaithe
amhail an 31 Nollaig 2012

2012
€

Nótaí
Sócmhainní Seasta
Sócmhainní inláimhsithe
Infheistíochtaí
Sócmhainní Reatha
Féichiúnaithe
Airgead tirim sa bhanc
agus ar láimh

7
8

9

Creidiúnaithe: Méideanna atá dlite
laistigh de bhliain
10

2011
€

€

426,557
10,594

380,969
10,594

437,151

391,563

69,198

207,469

14,451,964
14,521,162

10,948,968
11,156,437

(189,450)

Glansócmhainní Reatha

14,331,712

Iomlán na Sócmhainní Lúide
Dliteanais Reatha

14,768,863

Cúlchistí
Cúlchiste Ainmnithe
Cúlchistí Ginearálta
Iomlán na gCistí

4,000,000
10,768,863
14,768,863

11
11

€

(87,792)
11,068,645

11,460,208

4,000,000
7,460,208
11,460,208

Is dlúthchuid de na ráitis airgeadais seo na nótaí ar leathanaigh 11 go 19.
D’fhaomh an Chomhairle na ráitis airgeadais an 27 Bealtaine 2013 agus síníodh iad thar a
ceann ag:

Micheál Ó Gríofa
Cathaoirleach

Tomás Ó Ruairc
Stiúrthóir
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Ráiteas ar Shreabhadh Airgid Thirim
don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2012
2012
€

Nótaí

2011
€

Barrachas oibriúcháin a réiteach le glaninsreabhadh airgid thirim ó ghníomhaíochtaí
oibriúcháin

Barrachas oibriúcháins (roimh ús faighte)
Dímheas
Brabús ar dhiúscairt sócmhainní inláimhsithe
Laghdú / (Méadú) ar fhéichiúnaithe
Méadú / (Laghdú) ar chreidiúnaithe
Glansreabhadh airgid thirim ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

2,961,855
141,932
(175)
138,271
101,658
3,343,541

2,786,341
124,249
(3,700)
(183,769)
(34,089)
2,689,032

3,343,541

2,689,032

13
13

495,563
(148,763)

336,743
(84,124)

13

(187,346)
3,502,996

(79,084)
2,862,567

Ráiteas ar Shreabhadh Airgid Thirim
Glansreabhadh airgid thirim ó ghníomhaíochtaí
oibriúcháin
Torthaí ar infheistíochtaí agus fónamh ar
airgeadas
Cánachas
Caiteachas caipitiúil agus infheistíocht
airgeadais
Méadú ar airgead tirim sa bhliain

Glansreabhadh airgid thirim a réiteach le gluaiseachtaí i nglanchistí (Nóta 14)

Méadú ar airgead tirim sa bhliain
Glanchistí amhail an 1 Eanáir 2012
Glanchistí amhail an 31 Nollaig 2012

3,502,996
10,948,968
14,451,964

2,862,567
8,086,401
10,948,968

D’fhaomh an Chomhairle na ráitis airgeadais an 27 Bealtaine 2013 agus síníodh iad thar a
ceann ag

Micheál Ó Gríofa
Cathaoirleach

Tomás Ó Ruairc
Stiúrthóir
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2012

1.

Beartais Chuntasaíochta

1.1.

Coinbhinsiún Cuntasaíochta
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais ar bhonn an ghnóthais leantaigh agus de réir na
gcaighdeán cuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leo in Éirinn agus reacht na
hÉireann. Is iad na Caighdeáin Chuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leo in Éirinn
agus ráitis airgeadais á n-ullmhú ina dtugtar léargas fíor cothrom, na caighdeáin a
fhoilsíonn Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn agus a eisíonn Bord na
gCaighdeán Cuntasaíochta.

1.2.

Ioncam
Is ionann ioncam agus táillí clárúcháin agus measúnaithe a fhaightear i rith na bliana.
Tugtar cuntas ar an ioncam/na táillí uile is infhaighte ar bhonn fáltas.

1.3.

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe agus Dímheas
Luaitear na sócmhainní seasta inláimhsithe de réir a gcostas stairiúil lúide dímheas
carntha.
Déantar gach sócmhainn sheasta inláimhsithe a dhímheas ar rátaí arna ríomh chun
costas nó luacháil gach sócmhainne, lúide an luach iarmharach measta, a dhíscríobh
go córasach ar feadh a saolré fónta ionchais, mar seo a leanas:
Daingneáin agus Feistis
Bogearraí Ríomhaire
Trealamh Ríomhaire

- 10% de réir méid chothroime
- 20% de réir méid chothroime
- 33.33% de réir méid chothroime

Déantar luachanna anonn na sócmhainní seasta inláimhsithe a athbhreithniú gach
bliain le haghaidh laghdaithe i dtréimhsí más rud é go dtugann imeachtaí nó athruithe
ar chúinsí le fios go bhfuil seans ann nach mbeidh an luach anonn in-aisghabhála.
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1.4.

Infheistíochtaí
Déantar infheistíochtaí sócmhainní seasta a lua mar chostas lúide foráil do laghduithe
ar luach. Aithnítear ioncam ó infheistíochtaí sócmhainne seasta airgeadais, agus aon
cháin shiarchoinneálach lena mbaineann, sa chuntas ioncaim agus caiteachais don
bhliain ina ngnóthaítear é.

1.5.

Pinsin
Déanann an Chomhairle scéim phinsin le sochar sainithe a fheidhmiú dá cuid
fostaithe. Tá an scéim bunaithe ar Shamhail na Seirbhíse Poiblí agus d’fhaomh an
tAire Oideachais agus Scileanna agus an tAire Airgeadais í. Déantar sochair phinsin is
iníoctha faoin scéim a mhaoiniú as an Státchiste.
Ina theannta sin, tá roinnt saintréithe faoi leith ag socruithe na Comhairle:
íocann an Chomhairle ranníocaíocht chomhaontaithe leis an Roinn Oideachais
agus Scileanna
tá eilimint fostaí san áireamh sa ranníocaíocht sin i dteannta na heiliminte
fostóra. De réir pholasaí an rialtais faoi phinsin san earnáil phoiblí, is ionann
ranníocaíocht an fhostóra agus 25% de phá comhlán fostaithe a íocann ÁSPC ag ráta A
agus 30% de phá comhlán fostaithe a íocann ÁSPC ag ráta D.
thug an Roinn Oideachais agus Scileanna, le comhaontú na Roinne
Airgeadais, gealltanas follasach go n-íocfar costas na sochar as an Státchiste de réir
mar a bheidh siad dlite.
Measann an Chomhairle go bhfuil an tionchar airgeadais céanna ag na socruithe
pinsin thuas ó thaobh na Comhairle de agus a bheadh ag scéim phinsin le ranníocaíocht
shainithe. Tá an Comhairle den tuairim nach bhfuil forálacha FRS 17, Cuntasaíocht do
Shochair Scoir, a bhíonn i gceist i gcás scéimeanna le sochair shainithe, feiliúnach dá
cuid cúinsí. Dá réir sin, déantar a ranníocaíocht a chuntas amhail is dá mba scéim le
ranníocaíocht sainithe í.

1.6.

Cánachas
Bunaítear an costas bliantúil cánachais ar ioncam éighníomhach na bliana agus
ríomhtar é ar bhonn an ráta cánach atá i bhfeidhm dáta an chláir chomhardaithe.

1.7.

Cúlchistí Ainmnithe
Chinn an Chomhairle go bhféadfaidh sí, de réir mar is rogha léi féin, suimeanna airgid
gan teorainn a chur ar leataobh i gcomhair cúiseanna ainmnithe sa todhchaí. I gcás
nach mbeidh gá a thuilleadh leis na cistí seo cuirfear ar ais sa Chúlchiste Ginearálta
iad.
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2012
…………ar lean
2.

Ioncam
D’eascair ioncam na heagraíochta don bhliain as a príomhghníomhaíocht ar tugadh
fúithi go hiomlán in Éirinn.

3.

Barrachas Oibriúcháin

2012
€

2011
€

Luaitear barrachas oibriúcháin i ndiaidh na
nithe seo a leanas a mhuirearú:

Dímheas
Brabús ar dhiúscairt sócmhainní seasta inláimhsithe
Luach saothair na n-iniúchóirí

4.

Fostaithe

141,932
(175)
5,821

2012
Líon

An Líon Fostaithe
Ba é meánlíon míosúil na bhfostaithe i rith na bliana:
Fostaithe
Fostaithe sealadacha
Foireann gníomhaireachta

Costais Fostaíochta

30
0
11
41

2012
€
1,347,130
89,674
403,266
18,242
270,375
33,631
2,162,318

Pá agus tuarastail
Costais leasa shóisialaigh
Costais ghníomhaireachta
Costais eile foirne
Costais phinsean
Costais oiliúna foirne
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124,249
(3,700)
6,259

2011
Líon

27
5
5
37

2011
€
1,369,286
97,826
163,516
4,362
288,469
29,800
1,953,259

An Chomhairle Mhúinteoireachta
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2012
…………ar lean

5.

Costais Phinsean

Is ionann an costas pinsean agus na ranníocaíochtaí is iníoctha leis an gciste pinsin
ag an gComhairle.

6.

Cánachas

Cánachas na bliana reatha
Cáin Ioncaim

2012
€

2011
€

148,763

84,280

Níl an Chomhairle Mhúinteoireachta faoi dhliteanas cánachais i leith a cuid
gníomhaíochtaí. Tá ioncam éighníomhach, más ann, (cosúil le ús ar thaiscí) inchánach
fós
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don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2012
…………ar lean

7.

Sócmhainní Seasta
Daingneáin
& Feistis
€
Costas
Amhail an 1 Eanáir 2012
Breiseanna
Diúscairtí
Amhail an 31 Nollaig 2012

228,169
6,708
-

Bogearraí
Ríomhaire
€

Trealamh
Ríomhaire
€

371,101
50,257
-

243,117
130,932
(2,814)

Iomlán
€
842,387
187,897
(2,812)

234,877

421,358

371,235

Dímheas
Amhail an 1 Eanáir 2012
Ar dhiúscairtí
Muirear don bhliain

73,984
23,303

191,351
75,135

196,083
(2,437)
43,494

Amhail an 31 Nollaig 2012

97,287

266,487

237,140

Net book values
Amhail an 31 Nollaig 2012

137,590

154,871

134,095

426,557

Amhail an 31 Nollaig 2011

154,185

179,750

47,034

380,969
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1,027,472

461,418
(2,437)
141,932
600,912
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…………ar lean
8.

Infheistíochtaí
Infheistíochtaí
Liostaith
€

Iomlán
€

Costas
Amhail an 1 Eanáir 2012
Fuascailt i rith na bliana

10,594
-

10,594
-

Amhail an 31 Nollaig 2012

10,594

10,594

Glanluachanna leabhar
Amhail an 31 Nollaig 2012

10,594

10,594

Amhail an 31 Nollaig 2011

10,594

10,594

Is ionann na hinfheistíochtaí agus stoc agus bannaí éagsúla Rialtais, a bhfuil luach
margaidh níos airde orthu ná mar a léirítear thuas.

9.

Féichiúnaithe

2012
€

2011
€

Féichiúnaithe eile

69,198

207,469
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10.

Creidiúnaithe: Méideanna atá dlite laistigh de
bhliain

2012
€

Cánacha eile agus costais slándála sóisialaí
Fabhruithe

35,083
154,367
189,450

San áireamh sna cánacha eile agus sna costais
slándála sóisialaí:

2012
€

Cáin Ioncaim
ÍMAT / ÁSPC
PSWT

96
24,976
10,011
35,083

11.

2011
€

18,139
69,653
87,792

2011
€

18,139
18,139

Cúlchiste
ginearálta
€

Cúlchiste
ainmnithe
€

Cúlchiste
Iomlán
€

Cúlchistí Tosaigh
Barrachas don bhliain

7,460,208
3,308,655

4,000,000
-

11,460,208
3,308,655

Cúlchistí Deiridh

10,768,863

4,000,000

14,768,863

De réir straitéis airgeadais na Comhairle, bunaíodh na cúlchistí ainmnithe mar chiste
teagmhais chun aon chostas mór a ghlanadh a d’fhéadfadh éirí as agóidí dlíthiúla a
bheith tugtha in aghaidh aon chuid den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001
agus as aon rialú de chuid na Comhairle. De réir bheartas cuntasaíochta na Comhairle,
i gcás nach mbeidh gá a thuilleadh leis na cistí seo cuirfear ar ais sa Chúlchiste
Ginearálta iad.
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12.

Idirbhearta Páirtithe Gaolmhara

De réir an Achta um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001, tá comhaltaí na Comhairle i
dteideal aisíocaíocht a fháil i leith na gcostas a thabhaíonn siad agus iad i mbun obair
na Comhairle nó i mbun obair Choistí na Comhairle. Ní mór do na comhaltaí, ar
múinteoirí iad, a gclárú a athnuachan gach bliain chomh maith. Déantar na hidirbhearta
uile ar neamhchomaoin agus tá siad san áireamh sna ráitis airgeadais seo.
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13.

Ollsreafaí Airgid Thirim
2012
€

Torthaí ar infheistíochtaí agus Fónamh ar Airgeadas
Ús faighte

495,563

336,743

Cánachas
Cáin ioncaim íoctha

(148,763)

(84,124)

Caiteachas caipitiúil agus infheistíocht airgeadais
Íocaíochtaí chun sócmhainní inláimhsithe a fháil
Fáltais ó shócmhainní inláimhsithe a dhíol

(187,896)
550

(82,784)
3,700

(187,346)
__________

(79,084)
__________

Iarmhéid
tosaigh
€

Sreafaí
airgid thirim
€

Iarmhéid
deiridh
€

10,948,968
10,948,968
__________

3,502,996
3,502,996
__________

…………ar lean
14.

Anailís ar Athruithe i nGlanchistí

Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh
Glanchistí
15.

2011
€

14,451,964
14,451,964
__________

Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
D’fhaomh an Chomhairle na ráitis airgeadais an 27 Bealtaine 2013 agus síníodh iad
thar a ceann ag:

Micheál Ó Gríofa
Cathaoirleach

Tomás Ó Ruairc
Stiúrthóir
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