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Cuireann an Chomhairle a tuairisc mar aon leis na ráitis airgeadais i láthair don bhliain dar
chríoch an 31 Nollaig 2015. Bunaíodh An Chomhairle Mhúinteoireachta (The Teaching
Council) ar bhonn reachtúil ar 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 hiarbhunscoile, forbairt ghairmiúil múinteoirí a chur chun
cinn, agus caighdeáin i ngairm na múinteoireachta a rialú. Déanann an Chomhairle taighde thar
ceann na gairme freisin. Le linn 2015, díríodh taighde na Comhairle go príomha ar
Ionduchtúchán agus Promhadh agus riachtanais iontrála na gairme.
Níor tháinig aon athrú suntasach ar na gníomhaíochtaí sin i rith na bliana dar chríoch an 31
Nollaig 2015.
Príomhrioscaí agus Neamhchinnteachtaí
Rinne an Chomhairle measúnú ar na rioscaí seo a leanas agus tá na bearta seo a leanas curtha i
gcrích acu chun na rioscaí seo a bhainistiú sa Chomhairle Mhúinteoireachta, mar seo a leanas:
Acmhainní Foirne
Tá acmhainní foirne teoranta ag an gComhairle de réir mar a ghlacann sí le feidhmeanna breise.
Fuarthas cead poist bhreise a chruthú. Ina theannta sin, d’aistrigh an Chomhairle an
fhreagracht as cuid dá gnáthobair riaracháin chuig socrú seirbhísí bainistithe a chuirtear ar fáil go
hinmheánach.
Eilimintí den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001 nach bhfuil tosach feidhme curtha
leo
Ní raibh tús curtha le feidhm eilimintí áirithe de chuid an Achta um Chomhairle
Mhúinteoireachta, 2001 in 2015, rud a chuir srian le raon feidhme na Comhairle. Go sonrach, ní
raibh tús curtha le feidhm Chuid 5 (Feidhmiúlacht chun Múineadh), ná Alt 39 (Forbairt
Ghairmiúil Leanúnach). Chuir an tAire Oideachais agus Scileanna in iúl go gcuirfidh sí tús le
feidhm Chuid 5 in 2016.
Torthaí
Is é barrachas na bliana tar éis dímheas agus cánachas a chur san áireamh €745,128 (2014:
€1,218,911). Nuair a chuirfear tús le feidhmeanna breise na Comhairle Múinteoireachta (dá
dtagraítear san alt roimhe seo) tiocfaidh méadú suntasach ar chaiteachas bliantúil na Comhairle.
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Forbairtí sa Todhchaí
Tá sé beartaithe ag an gComhairle leanúint ar aghaidh lena cuid gníomhaíochtaí reatha. Tá sé
tugtha le fios ag an Aire Oideachais agus Scileanna go bhfuil sé beartaithe aici tús a chur le
feidhm Chuid 5 den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta (Feidhmiúlacht chun Múineadh) in
2016.
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.
Na hIniúchóirí
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 gur gá iad a nochtadh sna
ráitis nó sna nótaí sin
Íocaíocht le Creidiúnaithe
Aithníonn Comhaltaí na Comhairle an fhreagracht atá orthu lena chinntiú go gcomhlíonann sí
forálacha Rialachán an CE (Íocaíocht Dhéanach) 2002. Is é polasaí na Comhairle
Múinteoireachta téarmaí íocaíochta a chomhaontú leis na soláthraithe uile agus cloí leis na
téarmaí íocaíochta sin.

Thar ceann na Comhairle
Gerry Quinn
Cathaoirleach

Tomás Ó Ruairc
Stiúrthóir

Dáta: 24 Bealtaine 2016
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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 (na caighdeáin chuntasaíochta arna n-eisiúint ag an gComhairle um Thuairisciú
Airgeadais agus arna gcur i bhfeidhm 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
- sonraigh an é gur cloíodh le caighdeáin infheidhme chuntasaíochta, faoi réir aon imeachtaí
ábhartha nochta agus mínithe sna ráitis airgeadais
- 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 n-áirítear Alt 18 den
Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001.
Tá an Chomhairle freagrach as sócmhainní na heagraíochta a chosaint agus as na bearta cuí a
chur i bhfeidhm chun calaois nó mírialtachtaí 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
Gerry Quinn
Cathaoirleach

Tomás Ó Ruairc
Stiúrthóir

Dáta: 24 Bealtaine 2016
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Ráiteas ar Rialú Airgeadais Inmheánach
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 cur 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 rialú
inmheánach airgeadais éifeachtach a sholáthar:
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 mór-rioscaí 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
éifeachtacht an rialaithe inmheánaigh airgeadais, lena n-áirítear feidhm iniúchta
inmheánaigh a fheidhmíonn de réir an Chóid Cleachtais um Rialachas
Comhlachtaí Stáit agus a thuairiscíonn don Choiste Iniúchóireacht.
4. Tugann obair fhoireann 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
fhaireachán 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 2015.
Thar ceann na Comhairle
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Gerry Quinn
Cathaoirleach
Dáta: 24 Bealtaine 2016
Tuairisc na nIniúchóirí Neamhspleácha
do Chomhaltaí Comhairle na Comhairle Múinteoireachta
Rinneamar iniúchadh ar ráitis airgeadais na Comhairle Múinteoireachta don bhliain dar chríoch
an 31 Nollaig 2015, arb ionann iad agus an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, an Clár
Comhardaithe, an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid Thirim agus na nótaí a ghabhann leo. Is é
GAAP na hÉireann (lena n-áirítear FRS 102 An Caighdeán um Thuairisciú Airgeadais is
infheidhme san RA agus i bPoblacht na hÉireann arna n-eisiúint ag an gComhairle um
Thuairisciú Airgeadais agus arna gcur i bhfeidhm ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn)
an creat tuairiscithe airgeadais ábhartha atá curtha i bhfeidhm le linn a n-ullmhúcháin.
Cuirtear an tuairisc seo faoi bhráid Chomhaltaí na Comhairle, mar chomhlacht, de réir Alt 18
den Acht um Chomhairle Mhúinteoireachta, 2001 Gabhadh dár n-obair iniúchóireachta le gur
féidir na nithe is gá a lua do na comhaltaí a chur in iúl dóibh i dtuairisc an iniúchóra agus ní ar
mhaithe le haon ní eile. A mhéad is mó a cheadaítear de réir an 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 an
gComhairle um Thuairisciú Airgeadais (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). De réir
na gcaighdeán sin, ní foláir dúinn na Caighdeáin Eiticiúla d’Iniúchóirí de chuid an Bhoird um
Chleachtais Iniúchóireachta a chomhlíonadh.
Scóip Feidhme Iniúchadh na ráiteas airgeadais
Is é atá i gceist le hiniúchadh ná fianaise a fháil maidir le méideanna agus nochtadh sna ráitis
airgeadais atá leordhóthanach d’fhonn dearbhú réasúnach a thabhairt go bhfuil na ráitis
airgeadais saor ó mhíráitis ábhartha, bíodh sin de bharr calaoise nó earráide Clúdaíonn sé na
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nithe seo a leanas: cibé an bhfuil na polasaithe cuntasaíochta i comhréir le cúinsí na Comhairle
agus ar cuireadh i bhfeidhm iad go leanúnach agus an ndearnadh iad a nochtadh mar is cuí;
réasúntacht meastachán cuntasaíochta shuntasacha atá déanta ag comhaltaí na Comhairle; agus
cur i láthair na ráiteas airgeadais ar an iomlán agus aon fhaisnéis ar léir atá mícheart ó thaobh
ábhair de bunaithe ar an eolas, nó nach bhfuil ag teacht leis an eolas ó thaobh ábhair de, a
fuaireamar le linn na tréimhse leis an iniúchadh a dhéanamh. Chomh maith leis sin, tá an
fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais uile i dtuairisc chomhaltaí na Comhairle léite againn
chun na neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis airgeadais iniúchta a shainaithint agus chun aon
fhaisnéis a aithint ar léir atá mícheart ó thaobh ábhair de bunaithe ar an eolas, nó nach bhfuil ag
teacht leis an eolas ó thaobh ábhair de, a fuaireamar le linn na tréimhse leis an iniúchadh a
dhéanamh. Má thagaimid ar an eolas faoi aon mhíráitis nó neamhréireachtaí ábhartha déanaimid
na himpleachtaí dár dtuairisc a mheas.
An 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, 2015 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 píosa faisnéise agus gach míniú a mheasamar a raibh gá leis chun críche an
iniúchta. 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
ar son agus thar ceann
Anne Brady McQuillans DFK
Cuntasóirí Cairte agus Iniúchóirí Cláraithe
Cúirt Uíbh Eachach
Bóthar Fhearchair
Baile Átha Cliath 2
Dáta: 24 Bealtaine 2016
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Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2015

Ioncam
Táillí Clárúcháin agus Measúnaithe
Táillí Creidiúnaithe
Ioncam Eile

2015
€

2014
€

6,150,734
46,690
76,422

6,117,103
32,500
50,256

__________

__________

6,273,846

6,199,859

(119,284)
(2,983,904)
(1,038,749)
(190,761)
(72,650)
(234,153)
(644,412)
(297,088)

(185,644)
(2,669,671)
(1,001,571)
(186,797)
(81,628)
(169,976)
(663,814)
(180,754)

__________

__________

(5,581,001)

(5,139,855)

Nótaí

Ioncam Iomlán

2

Caiteachas
Costais Chóiríochta
Costais Foirne
Costais Riaracháin Eile
Costais Chúrsaí, Chomhdhálacha agus Chruinnithe
Costais Chlárúcháin agus Fíorúcháin
Costais Teicneolaíochta Faisnéise
Costais Chumarsáide agus Oideachais
Dímheas
7
Caiteachas Iomlán
Ús infhaighte
agus ioncam dá shamhail
Barrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí
roimh chánachas

3

Cánachas

6

88,615

269,333

__________

__________

781,460

1,329,337

(36,332)
__________

Barrachas ar ghnáthghníomhaíochtaí
tar éis Cánachais
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(110,426)
__________

745,128

1,218,911

__________

__________
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Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2015
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 ar an 24 Bealtaine 2016 agus síníodh iad thar a
ceann ag:

Gerry Quinn
Cathaoirleach

Tomás Ó Ruairc
Stiúrthóir
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An Clár Comhardaithe
amhail an 31 Nollaig 2015
2015
Nótaí
Sócmhainní Seasta
Sócmhainní Inláimhsithe
Infheistíochtaí

€

7
8

Sócmhainní Reatha
Féichiúnaithe
9
Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh
Creidiúnaithe: Méideanna atá
dlite laistigh de bhliain amháín

€

10

2014
€

€

5,341,855
10,014

4,192,206
10,594

5,351,869

4,202,800

_________

_________

59,652
12,939,364

77,836
13,368,460

12,999,016

13,446,296

__________

__________

(140,240)

(183,579)

_______

_______

Glansócmhainní Reatha

12,858,776

13,262,717

Iomlán na Sócmhainní
Lúide Dliteanais Reatha

18,210,645

17,465,517

4,000,000
14,210,645

4,000,000
13,465,517

18,210,645

17,465,517

Cúlchistí
Cúlchiste Ainmnithe
Cúlchistí Ginearálta

_________

_________

11
11

Iomlán na gCistí

_________
_________

_________

_________

_________
_________

Is dlúthchuid de na ráitis airgeadais seo na nótaí ar leathanaigh 11 go 19.
D’fhaomh an Chomhairle na ráitis airgeadais ar an 24 Bealtaine 2016 agus síníodh iad thar a
ceann ag:

Gerry Quinn
Cathaoirleach

Tomás Ó Ruairc
Stiúrthóir
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Nótaí

2015
€

2014
€

Barrachas oibriúcháin a réiteach le glan-insreabhadh
airgid thirim ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
Barrachas oibriúcháin (roimh ús faighte)
Dímheas

692,845

3

297,088
18,184
(43,339)

Laghdú / (Méadú) ar fhéichiúnaithe
(Laghdú) / Méadú ar chreidiúnaithe

9
10

_______

Glansreabhadh airgid thirim ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

964,778

_______

1,060,004

180,754
(48,619)
52,302
_______

1,244,441

_______

Ráiteas ar Shreabhadh Airgid Thirim
Glansreabhadh airgid thirim ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
Torthaí ar infheistíochtaí agus fónamh ar airgeadas
13
Cánachas
13
Fuascailt infheistíochta
8
Caiteachas caipitiúil agus infheistíocht airgeadais
13

964,778
1,244,441
88,615
269,333
(36,332)
(110,426)
580
(1,446,737) (3,969,814)
_______

(Laghdú) ar airgead tirim sa bhliain

_______

(429,096) (2,566,466)
_______

_______

Glansreabhadh airgid thirim a réiteach le gluaiseachtaí i nglanchistí (Nóta 14)
(Laghdú) ar airgead tirim sa bhliain
Glanchistí amhail an 1 Eanáir 2015

(429,096) (2,566,466)
13,368,460 15,934,926

Glanchistí amhail an 31 Nollaig 2015

14

_______

_______

12,939,364

13,368,460

_______

_______

D’fhaomh an Chomhairle na ráitis airgeadais ar an 24 Bealtaine 2016 agus síníodh iad thar
a ceann ag:
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Gerry Quinn
Cathaoirleach

Tomás Ó Ruairc
Stiúrthóir

1.

Beartais Chuntasaíochta

1.1.

Coinbhinsiún Cuntasaíochta
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir na gcaighdeán cuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta
leo in Éirinn agus reacht na hÉireann (lena n-áirítear FRS102). 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 arna bhfoilsiú ag an gComhairle um Thuairisciú
Airgeadais.. Is iad seo na chéad ráitis airgeadais a chomhlíonann FRS 102. Ní dhearna an taistriú seo go FRS 102 aon difear do staid airgeadais na Comhairle Múinteoireachta.

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, seachas ioncam ó athbhreithniú
agus creidiúnú chláir oideachais tosaigh múinteoirí, a dhéantar ar bhonn sonraisc. Cláraíonn
múinteoirí i rith na bliana agus maireann an clárú 12 mhí. Ní dhéantar ioncam a chur siar leis
sin a léiriú. In 2014 cheannaigh an Chomhairle Bloc A, Campas Gnó Mhaigh Nuad agus tá
ioncam cíosa á fháil aici ó thionóntaí an fhoirgnimh. Tá sé seo curtha san áireamh faoi
“Ioncam Eile” sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais.

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 ó
luacháil gach sócmhainne, lúide an luach iarmharach measta, a dhíscríobh go córasach ar feadh a
saolré fónta ionchais, mar seo a leanas:
Áitreabh
Daingneáin agus Feistis
Bogearraí Ríomhaire
Trealamh Ríomhaire

-

2.5% de réir méid chothroim
10% de réir méid chothroim
20% de réir méid chothroim
33.33% de réir méid chothroim

Déantar luachanna anonn na sócmhainní seasta inláimhsithe a athbhreithniú gach bliain le
haghaidh laghdú 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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Le linn na bliana rinne an Chomhairle feistiú ar chuid den fhoirgneamh. Ní raibh sé sin
críochnaithe faoi dheireadh mhí na Nollag agus dá réir sin ní dhearnadh dímheas a mhuirearú
le linn na tréimhse. Cuirfear tús leis an dímheas in 2016 ag ráta 10% de réir méid chothroim
in aghaidh na bliana
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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
bheartas 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
Chomhairle 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 shainithe í.
1.6.

Cánachas
Bunaítear an costas bliantúil cánachais ar ús ar thaiscí na bliana agus ríomhtar é faoi threoir 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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2.

Ioncam

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

3.

Barrachas Oibriúcháin

2015
€

Luaitear barrachas oibriúcháin i ndiaidh na nithe seo a leanas a mhuirearú:
Dímheas
297,088
Luach Saothair an Iniúchóra
6,347
_______

4.

Fostaithe

2015
Líon

Líon na bhfostaithe
Ba é meánlíon míosúil na bhfostaithe
le linn na bliana:
Fostaithe
Foireann gníomhaireachta

36
_______

36

_______

Costais Fostaíochta

2015
€
1,646,399
134,855
731,284
14,232
389,620
67,514

Pá agus tuarastail
Costais leasa shóisialaigh
Costais ghníomhaireachta
Costais seirbhísí bainistíochta
Costais eile foirne
Costais pinsean
Costais oiliúna foirne

__________

2,983,904

__________
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2014
€
180,754
6,261

_______

2014
Líon

33
1
_______

34

_______

2014
€
1,519,324
98,956
32,903
622,692
11,347
300,800
83,649

__________

2,669,671

__________
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5.

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

6.

Cánachas

2015
€

Cánachas na bliana reatha
Cáin Ioncaim

36,332

_______

2014
€

110,426

_______

Déantar Sceideal 4 a ghabhann leis an Acht Comhdhlúite Cánacha, 1997 a leasú in Alt 37 den
Acht Airgeadais (Uimh. 2), 2013 d’fhonn an Chomhairle Mhúinteoireachta a áireamh sa liosta
de chomhlachtaí sonraithe neamhthráchtála atá urraithe ag an Stát agus
a cháilíonn do dhíolúine ó fhorálacha áirithe cánach faoi Alt 227 den Acht Comhdhlúite
Cánacha, 1997. De réir an ailt sin, tá ioncam áirithe a eascraíonn agus ab inmhuirir i leith cáin
faoi Chás III, IV, agus V de Sceideal D mura mbeadh an t-alt sin ann, faoi dhíolúine ó cháin
ioncaim. Bíonn ús taisce faoi réir cháin choinneála ar ús taisce (DIRT) i gcónaí.
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7.

Sócmhainní Seasta
Áitreabh Daingneáin Bogearraí Trealamh Iomlán
& Feistis Ríomhaire Ríomhaire
€
€
€
€

_____

Costas
Amhail an 1 Eanáir 2015
Breiseanna
Diúscairtí
Amhail an 31 Nollaig 2015

3,691,937 270,274 619,109
- 1,266,841 155,026
-

_ _____________ _________

3,691,9371,537,115 774,135
_________

Dímheas
Amhail an 1 Eanáir 2015
Ar Dhiúscairtí
Muirear don bhliain
Amhail an 31 Nollaig 2015
Glanluachanna leabhar
Amhail an 31 Nollaig 2015

92,298

575,232 6,578,509
_________

-146,566 402,118
27,805
87,693

390,882
89,292

939,566
297,088

_________

_________

489,811

_________

3,599,6391,362,745 284,324
_________

3,691,937123,708
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_________

_________

_________

_________

_________

_________

92,298174,371

_________

Amhail an 31 Nollaig 2014

_________

550,452 5,131,772
24,870 1,446,737
-

_________

_________

216,991
_________

_________

_________

480,174 1,236,654

_________

_________

95,144 5,341,855
_________

_________

159,570 4,192,206
_________

_________
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8.

Infheistíochtaí
Liostaithe
Infheistíochtaí Iomlán
€
€
Costas
Amhail an 1 Eanáir 2015
Fuascailt le linn na bliana

10,594 10,594
(580) (580)

_______ _______

Amhail an 31 Nollaig 2015

10,014 10,594

_______ _______

Glanluachanna leabhar
Amhail an 31 Nollaig 2015

10,014 10,014
_______ _______

Amhail an 31 Nollaig 2014

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

2015
€

Féichiúnaithe eile

2014
€

59,652

77,836

_______

_______

Is ionann an figiúr a bhaineann le féichiúnaithe eile agus Scéimeanna Rothaíochta chun na hOibre, ús
fabhraithe ar thaiscí agus táillí infhaighte tar éis athbhreithniú agus creidiúnú chláir oideachais
tosaigh múinteoirí bheith curtha i gcrích.
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10.

Creidiúnaithe: Méideanna atá dlite
laistigh de bhliain amháin

2015
€

2014
€

Cánacha eile agus costais slándála sóisialaí
Fabhruithe

19,617
120,623

15,030
168,549

140,240

183,579

_______

_______

_______

San áireamh sna cánacha eile agus sna costais slándála sóisialaí:
ÍMAT/ ÁSPC
PSWT

2015
€
54
19,563

_______

19,617

_______

11.

Cúlchistí

_______

2014
€
(588)
15,618

_______

15,030

_______

Cúlchiste Cúlchiste
ginearálta ainmnithe Iomlán
€
€
€

Cúlchistí Tosaigh
Barrachas don bhliain

13,465,517 4,000,000 17,465,517
745,128
- 745,128

Cúlchistí Deiridh

14,210,645 4,000,000 18,210,645

__________ __________ __________
__________ __________ __________

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 de riachtanas 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.

13.

Ollsreafaí Airgid Thirim
2015
€
Torthaí ar Infheistíochtaí agus Fónamh ar Airgeadas
Ús faighte
Cánachas
Cáin ioncaim íoctha

88,615

269,333

__________

__________

(36,332)
__________

Caiteachas Caipitiúil agus infheistíocht airgeadais
Íocaíochtaí chun sócmhainní inláimhsithe a fháil

14.

2014
€

(110,426)
__________

(1,446,737) (3,969,814)
__________

__________

Anailís ar Athruithe i nGlanchistí
Iarmhéid Sreafaí
Iarmhéid
tosaigh airgid thirim deiridh
€
€
€
Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh

13,368,460

(429,096) 12,939,364

Glanchistí

13,368,460

(429,096) 12,939,364

__________ __________
__________ __________
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15. Faomhadh na Ráiteas Airgeadais
D’fhaomh an Chomhairle na ráitis airgeadais ar an 24 Bealtaine 2016 agus síníodh iad thar a
ceann ag

Gerry Quinn
Cathaoirleach

Tomás Ó Ruairc
Stiúrthóir
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