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Don Aire Oideachais 

De réir théarmaí Airteagal 29(3) den Ordú Aireachta dar teideal an tOrdú fán gComhairle 
Náisiúnta um Oideachas Speisialta (Bunú), 2003, tíolacann an Chomhairle Náisiúnta um 
Oideachas Speisialta (“an Chomhairle”) a Tuarascáil agus a Cuntais don tréimhse dar chríoch an 
31 Nollaig 2004. 
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Faisnéis 

 

 

Comhaltaí na Comhairle:  

An tUasal Tom Murray (Chathaoirleach) 

An tUasal Christy Lynch 

Bean Maisie Dooley 

Bean Mary Grogan 

Bean Mary Keane  

An tUasal P J Gannon  

Bean Antoinette Buggle 

Daráine Mulvihill  

Bean Frankie Berry 

 An Dr Michael Shevlin 

An tUasal Brendan Ingoldsby 

An tUasal Gearóid Ó Conluain 

Bean Sinéad McLaughlin 

 
 
Príomhfheidhmeannach:  
An tUasal Pat Curtin 
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Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Ráiteas Freagrachtaí na Comhairle 

Bunaíodh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta le hOrdú Aireachta faoi 
fhorálacha Alt 54 den Acht Oideachais 1998. Ceanglaíonn Airteagal 27 den Ordú 
Aireachta ar an gComhairle cuntais chuí a choinneáil d’ioncam agus de chaiteachas go 
léir na Comhairle, agus d’fhoinsí an ioncaim sin agus d’ábhar an chaiteachais sin, agus 
den mhaoin, de chreidmheasanna agus de dhliteanais na Comhairle.  Agus na ráitis 
airgeadais sin á n-ullmhú de réir an tsárchleachtais, tá ar an gComhairle:  

• Beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a fheidhmiú go 
seasta; 

• Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh a bhíonn réasúnach agus 
stuama; 

 • A lua ar leanadh caighdeáin chuntasaíochta infheidhmithe, faoi réir aon 
imeacht ábharthach a bheidh nochta agus mínithe sna ráitis airgeadais. 

 • Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh, sin mura 
mbíonn sé mí-oiriúnach glacadh leis go leanfaidh an Bord ag feidhmiú.  

 
Tá an Chomhairle freagrach freisin as sócmhainní na Comhairle a chosaint agus as 
céimeanna réasúnacha a ghlacadh chun calaois agus mírialtachtaí eile a chosc agus a 
bhrath.  

Thar ceann na Comhairle:   

   

Cathaoirleach  Príomhfheidhmeannach 

   

Dáta   14/12/2006   
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Ráiteas faoin gCóras Rialaithe Airgeadais Inmheánaigh  

Freagracht as an gCóras Rialaithe Airgeadais Inmheánaigh 

Thar ceann chomhaltaí na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta, admhaímid ár 
bhfreagracht as a chinntiú go gcoimeádtar agus go bhfeidhmítear córas éifeachtach rialaithe 
airgeadais inmheánaigh.  

Ní féidir leis an gcóras ach deimhniú réasúnta, agus ní deimhniú iomlán, a sholáthar go 
gcosnaítear sócmhainní, go n-údaraítear idirbhearta agus go dtaifeadtar i gceart iad, agus go 
seachnaítear earráidí ábharthacha nó neamhrialtachtaí eile nó go n-aimseofaí iad laistigh de 
thréimhse thráthúil.  

Príomhnósanna Imeachta Rialaithe 

Bunaíodh an Chomhairle le hOrdú Aireachta, faoi Alt 54 den Acht Oideachais, 1998, agus tháinig 
tosach feidhme léi an 24ú Nollaig 2003. Ó shin i leith, tá na céimeanna tosaigh tógtha ag an 
gComhairle chun timpeallacht rialaithe cuí a chinntiú trí:  

• a chinntiú go gcomhlíonann an Chomhairle a hoibleagáidí airgeadais faoin Acht 
• a chinntiú go bhfuil sócmhainní agus dliteanais na Comhairle slánaithe go cuí 
• freagrachtaí bainistíochta a shainmhíniú go soiléir i struchtúr eagraíochta sainmhínithe ina 

bhfuil deighilt shoiléir ar dhualgais; agus 
• coistí oiriúnacha den Chomhairle a bhunú chun fócas níos mó a thabhairt ar réimsí sainiúla.  

Tá sé beartaithe ag an gComhairle rioscaí eagraíochtúla a shainaithint agus a mheas trí 
mheasúnú rioscaí den eagraíocht a choimisiúnú go luath amach anseo a dhéanfaidh:  

• sainaithint ar rioscaí suntasacha straitéiseacha, oibríochtúla agus airgeadais na 
heagraíochta; 

• measúnú ar oiriúnacht agus neart na rialuithe bainistíochta a bhaineann leis na réimsí 
rioscaí agus 

• príomhréimsí rioscaí a thabhairt chun suntais i gcomhair aird shainiúil bainistíochta agus 
fócas an Iniúchta Inmheánaigh.  

Ag teacht as an bpróiseas seo, ceapfar nósanna imeachta foirmiúla agus cuirfear i bhfeidhm iad 
chun go n-éascófar mainneachtainí suntasacha rialaithe a thuairisciú agus an gníomh rialaithe cuí 
a ghlacadh, lena n-áirítear feidhm Iniúchta Inmheánaigh a bhunú.   

Tá an córas rialaithe airgeadais inmheánaigh bunaithe ar chreat, a bhfuil sé mar aidhm aige 
faisnéis bainistithe rialta, nósanna imeachta riaracháin (lena n-áirítear deighilt dualgas, 
teorainneacha údaraithe agus lámhleabhar tuairiscithe nósanna imeachta) agus córas tarmligin 
agus cuntasachta a sholáthar. Áirítear leis go háirithe: 

• córas cuimsitheach buiséadaithe le buiséad bliantúil, a athbhreithníonn agus a 
chomhaontaíonn an Chomhairle sula dtíolactar chuig an Roinn Oideachais agus Eolaíochta 
é; 
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Ráiteas faoin gCóras Rialaithe Airgeadais Inmheánaigh  

• athbhreithniú mionsonraithe ag an bhFeidhmeannacht agus ag an gComhairle ar 
thuarascálacha míosúla agus ar thuarascálacha airgeadais go dtí seo  a léiríonn feidhmíocht 
airgeadais i gcomparáid leis an mbuiséad agus leis an tréimhse roimhe sin; 

• athbhreithniú rialta ag an bhFeidhmeannacht agus ag an gComhairle ar thuarascálacha 
airgeadais gus ar phríomhtháscairí oibríochta agus 

• treoirlínte soláthair, tairisceana agus infheistíochta caipitil a bheidh sainmhínithe go soiléir.  
 
Mar a tugadh ar aird thuas, tá sé i gceist ag an gComhairle athbhreithniú rioscaí a choimisiúnú 
chun measúnú a dhéanamh ar phríomhréimsí rioscaí agus laigí na heagraíochta a rialú, de réir an 
tSárchleachtais Iniúchta Inmheánaigh, mar an chéad chéim chun Feidhm Iniúchta Inmheánaigh 
foirmiúil a bhunú.  Fónfaidh torthaí agus moltaí an athbhreithnithe rioscaí seo le bheith mar 
bhonn do phlean iniúchta inmheánaigh timthriallach chun athbhreithniú a dhéanamh go mion ar 
phríomhrioscaí na heagraíochta.  

Tá faireachán agus athbhreithniú na Comhairle ar éifeachtacht an chórais rialaithe airgeadais 
inmheánaigh faoi anáil na foirne bainistíochta Feidhmiúcháin a bhfuil an fhreagracht uirthi as 
forbairt agus agus chothabháil an chreata rialaithe airgeadais. Ó bheidh sé i bhfeidhm, beidh ról 
ag an bhfeidhm Iniúchta Inmheánaigh freisin i bhfaireachán agus in athbhreithniú éifeachtach an 
rialaithe airgeadais inmheánaigh.  

Athbhreithniú Bliantúil ar Rialuithe 

Níl athbhreithniú déanta go dtí seo ag an gComhairle ar éifeachtacht an chórais rialaithe aigeadais 
inmheánaigh. Mar sin féin, measann sé go bhfuil dul chun cinn suntasach déanta go dtí seo maidir 
le córas cuí rialachais a bhunú agus fónfaidh na céimeanna atá á nglacadh ó thaobh feidhm 
Iniúchta Inmheánaigh a bhunú chun dearbhú a sholáthar maidir le héifeachtacht na timpeallachata 
rialaithe airgeadais ag dul chun cinn.  

Faisnéis faoi laigí i rialuithe 

Níor fhulaing an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta aon chaillteanas ábhartha sa 
tréimhse dar chríoch an 31 Nollaig 2004, ag eascairt as laigí sa chóras rialaithe airgeadais 
inmheánaigh, arb é an toradh a bheadh orthu go mbeadh aon fhoráil, theagmhas nó 
neamhchinnteacht sna ráitis airgeadais don bhliain.  

 Sínithe thar ceann na Comhairle  

 
Cathaoirleach, 
An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

14/12/2006 (Dáta)  



    8

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Ráiteas ar Bheartais Chuntasaíochta 

1. Bunús Cuntasaíochta 

Tá na ráitis airgeadais ullmhaithe ar an mbonn fabhraithe cuntasaíochta de réir na 
bprionsabal cuntasaíochta a bhfuil glacadh go ginearálta leo agus faoi chomhghnás an 
chostais bhunaidh agus comhlíonann siad caighdeáin tuairiscithe airgeadais an Bhoird um 
Chaighdeáin Chuntasaíochta.   

2. Tréimhse Cuntasaíochta 

 Clúdaíonn na Ráitis Airgeadais an tréimhse ón 24 Nollaig 2003 go dtí an 31 Nollaig 
 2004. 

3. Ioncam 

Seasann an t-ioncam don mhéid a d’íoc an Roinn Oideachais agus Eolaíochta go díreach 
leis an gComhairle don tréimhse agus na méideanna a d’íoc an Roinn Oideachais agus 
Eolaíochta thar ceann na comhairle sa tréimhse.  

4. Sócmhainní Dochta Inláimhsithe 

Luaitear sócmhainní dochta inláimhsithe ag costas lúide dímheas carntha.  

Tugtar an dímheas ar an modh dronlíneach ag rátaí atá measta chun sócmhainní a laghdú 
go dtí luachanna inréadaithe faoi dheireadh a saol úsáideach measta mar seo a leanas:  

 Troscán & feistis 10 mbliana Trealamh Ríomhaireachta 5 bliana 
 Trealamh Oifige 5 bliana Athchóiriú Léasa 20 bliain 
      
     
5. Cuntas Caipitil 

Is ionann an Cuntas Caipitil agus luach neamhamúchta an ioncaim a úsáideadh chun 
sócmhainní dochta a mhaoiniú.  

 
6. Pinsin  
 

Déantar soláthar pinsin agus ranníocaí pinsin fhoireann na Comhairle Náisiúnta um 
Oideachas Speisialta ar múinteoirí bunscoile, meánscoile, pobalscoile nó scoile cuimsithí iad 
atá ar iasacht chuig an gComhairle agus a leanann dá gcomhaltas i scéimeanna pinsin 
múinteora a aisíoc leis an Roinn Oideachais; ar múinteoirí Coiste Gairmoideachais iad atá ar 
iasacht chuig an gComhairle a aisíoc chuig na Coistí Gairmoideachais lena mbaineann agus 
ar státseirbhísigh atá ar iasacht iad a aisíoc leis an Roinn Oideachais & Eolaíochta.  
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 An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Ráiteas ar Bheartais Chuntasaíochta 

     Is státseirbhísigh na hEagraí Riachtanais Oideachais Speisialta a bhfuil earcaithe díreach don 
Chomhairle agus iad comhaltaí scéim um shochair atá riarachta ag an Roinn Airgeadais. Níl 
aon táille sa Ráitis Airgeadais do dliteanais a féadfaidh eirí as an foireann seo.Cuirfear 
ranníocaí atá asbhainte ó thurastal go dtí an Roinn Airgeadais. 
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 
Cuntas Ioncaim agus Caiteachais  

don tréimhse dar chríoch 31 Nollaig 2004  

Nótaí 2004  
 € 

Ioncam  
Deontas Stáit 1  4,029,893  
Aistriú go dtí an Cuntas Caipitil 7 (834,179)  
  3,195,714 
  

 

Caiteachas 2  (2,763,523) 

Barrachas ioncaim ar chaiteachas 432,191 
 
Ní raibh aon ghnóchain nó caillteanais aitheanta eile ann sa tréimhse, seachas iad sin a 
ndéileáiltear leo sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais. 

Baineann na torthaí don tréimhse le hoibríochtaí leanúnacha. 
Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo iad an Ráiteas ar Bheartais Chuntasaíochta agus na nótaí 1 go 
dtí 11. 

Thar ceann na Comhairle:   

   

Cathaoirleach  Príomhfheidhmeannach 

   

Dáta    14/12/2006   
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Clár Comhardaithe amhail an 31 Nollaig 2004 
 
 
 Nótaí  

€ 
2004 
€ 

SÓCMHAINNÍ DOCHTA    
Sócmhainní inláimhsithe 
 

4  865,838  

SÓCMHAINNÍ REATHA 
 

   

Féichiúnaithe & Réamhíocaíochtaí 5  324,534  
Airgead ar láimh 
 

 427,477   

Sócmhainní Reatha Iomlána 
 
 

 752,011  

CREIDIÚNAITHE (méideanna dlite laistigh 
de bhliain amháin) 
 

6  319,820  

GLAN-SÓCMHAINNÍ REATHA 
 

  432,191 

Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha 
 

  1,298,029 

ARNA MAOINIÚ AG    
Barrachas ioncaim carntha ar chaiteachas   432,191 
Cúlchistí Caipitil 7  

 
 865,838  

    
   1,298,029 

 

Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo iad an Ráiteas ar Bheartais Chuntasaíochta agus na nótaí 1 
go dtí 11.  

Thar ceann na Comhairle:   

   

Cathaoirleach  Príomhfheidhmeannach 

   

Dáta   
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Nótaí (atá mar chuid de na ráitis airgeadais) 

1. IONCAM 

 

2004
€

Maoiniú díreach ag an Roinn Oideachais agus Eolaíochta  1,666,395
Íocaíochtaí a rinne an Roinn Oideachais agus Eolaíochta thar 
ceann na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

 1,622,713

Íocaíochtaí a rinne an Roinn Oideachais agus Eolaíochta le 
hOifig na nOibreacha Poiblí thar ceann na Comhairle 
Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

 740,785

  
  4,029,893
 

 
2. CAITEACHAS 

 
2004

€
  
Priontáil, postas agus stáiseanóireacht  42,214
Cíos agus rátaí  90,726
Teileafón  75,592
Solas agus teas  450
Deisiúcháin agus cothabháil  1,338
Oiliúint agus forbairt  260,891
Caiteachais taistil agus cothabhála  216,716
Caiteachais ar chruinnithe  23,094
Caiteachais ghinearálta  4,884
Táillí earcaíochta  12,706
Caiteachais taighde  2,076
Caiteachais TF  11,069
Táillí comhairliúcháin  42,686
Táille Iniúchta  7,000
Táillí cuntasaíochta  41,419
Pá agus tuarastail (Nóta 3)  1,830,264
Costais Leasa Shóisialaigh  77,512
Dímheas  22,886
  
Caiteachs Iomlán  2,763,523

  

3. PÁ AGUS TUARASTAIL 

Ba 87 an líon daoine a bhí fostaithe ag an gComhairle i mí na Nollag 2004, líon a bhí 
comhdhéanta de 72 Eagraí Riachtanais Oideachais Speisialta a thosaigh ag obair ó Mheán 
Fómhair 2004, agus 15 d’fhoireann na Ceannoifige.  Ba €1,130,927 a bhí sa chaiteachas ar 
thuarastail do na hEagraithe Riachtanais Oideahais Speisialta agus ba €699,337 a bhí sa 
chaiteachas ar thuarastail d’fhoireann na Ceannoifige, rud a thug €1,830,264 ar an iomlán. 
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Nótaí (atá mar chuid de na ráitis airgeadais) 

 
4.  SÓCMHAINNÍ 

DOCHTA 
 

   

  
Athchóiriú 

Léasa1 
Trealamh 

Oifige 
Troscán & 

Feistis 

Trealamh 
Ríomhaireac

hta 
Iomlán 

 Costas € € € € € 

 Sócmhainní aistrithe ón 
Roinn Oideachais agus 
Eolaíochta go dtí an 
Chomhairle Náisiúnta um 
Oideachas Speisialta 
i 20032 

  6,655 583 24,421  
 

31,659 
 

 Breiseanna  440,223  18,732  100,253  297,857   857,065 

 Amhail an 31 
Nollaig 2004 

 440,223  25,387  100,836  322,278  888,724 

 Dímheas Carntha     
 Muirear don tréimhse  -  1,694  1,890  19,302   22,886 

 Amhail an 31 Nollaig 
2004  -  1,694  1,890  19,302  22,886 

 Luach glan de réir na leabhar     

 Amhail an 31 
Nollaig 2004  440,223  23,693  98,946  302,976  865,838 

 
1 Níl an t-athchóiriú ar an áitreabh léasa críochnaithe amhail an 31 Nollaig 2004 agus meastar 
go dtaibheofar caiteachas breise de €166,948. De réir chiorclán 19/96 a d’eisigh an Roinn 
Airgeadais, níor chóir sócmhainní faoi fhorbairt a dhímheas go dtí go mbíonn an tionscadal 
críochnaithe. 

2 Soláthraíodh sócmhainní de €31,659 a aistríodh go dtí an Chomhairle Náisiúnta um 
Oideachas Speisialta as maoiniú na Roinne Oideachais agus Eolaíochta.  Rinneadh dímheas 
bliana iomláine do 2004 a chur chun dochair do na sócmhainní sin agus tá sé san áireamh sa 
mhuirear do mhéid na tréimhse.  

  
5. FÉICHIÚNAITHE 
 

   2004 
  €
Réamhíocaíochtaí  113,005 
Oifig na 
nOibreacha Poiblí 

 211,529 

  324,534 
 

 
 
 
 



 

    

 

14

 
An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Nótaí (atá mar chuid de na ráitis airgeadais) 

6. CREIDIÚNAITHE 
 
 2004
  €
ÍMAT/ÁSPC  104,491
Pinsin   160,841
Leanúnachas ioncaim  330
VHI  2,016
Tráthchoigilteas  69
Asbhaintí ceardchumainn  230
Deontas caipitil Oifig an nOibreacha Poiblí  211,529
Fabhruithe  51,843
  319,820
 
7. CUNTAS CAIPITIL 
  2004 

€
Sócmhainní aistrithe ón Roinn Oideachais agus Eolaíochta   31,659
Ioncam a úsáideadh chun Sócmhainní a fháil 857,065 
Amúchadh ag teacht le dímheas sócmhainní (22,886) 
  
Aistriú ón gcuntas Ioncaim agus Caiteachais  834,179
  
Iarmhéid Deiridh amhail an 31ú Nollaig 2004  865,838 
 

8.   ÍOCAÍOCHTAÍ PRASA 

Is eol don Chomhairle a cuid freagrachtaí faoin Acht um Íoc Pras Cuntas, 1997, agus tá 
nósanna imeachta cuí agus próisis chuí á bhunú aici lena chinntiú go ndéantar gach 
íocaíocht de réir an Achta. Níor íoc an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta aon 
ús íocaíochta praise i rith na tréimhse.  

9.  DLITEANAS TEAGMHASACH 
 
Níl aon dliteanais theagmhasacha ann.  

10.  CEADÚ NA RÁITEAS AIRGEADAIS 
 

Cheadaigh an Chomhairle na ráitis airgeadais an  14ú Nollaig, 2006. 
 
11. CAITEACHAS ROIMH BUNAIOCHT AN CHOMHAIRLE. 
 

Chomh maith leis na híocaíochtaí thuas caithfear €432,000 ar an tseirbhís seo roimh 
bunaíocht an Chomhairle.  
 

 


