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Chuig an Aire Oideachais agus Eolaíochta 

Cuireann an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (“an Chomhairle”) a Tuarascáil agus 
a Cuntais don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2005 i láthair, de réir téarmaí Alt 29(3) den Acht um 
Oideachais do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Oideachais Speisialta acu, 2004.  
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Eolas 

 

 

Comhaltaí na Comhairle a ceapadh ó Eanáir 2007 le haghaidh téarma oifige trí bliana: 

An tUas. Sydney Blain (Cathaoirleach)  
Siobhán Barron Uas 
An tUas. Christy Lynch 
An tUas. Gearóid Ó Conluain 
Teresa Griffin Uas. 
An tUas. Dermot Ryan  
An tOll. Patricia Noonan Walsh 
An Dr. Seamus Hegarty  
An tUas. Rory O’Sullivan  
Caroline O’Brien Uas. 
Anita Dillon Uas. 
An tUas. Tom O’Sullivan  
An tSiúr Maighread Ní Ghallchobhair  

 
 
Príomhfheidhmeannach:  
An tUas. Pat Curtin 
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

 



 5

 An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Ráiteas ar Fhreagrachtaí na Comhairle 

Athbhunaíodh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta faoi Alt 19 den Acht 
um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Oideachais Speisialta acu, 2004 agus de 
réir an Achta is gá don Chomhairle cuntais chearta d’ioncam agus de chaiteachas go léir 
na Comhairle a choinneáil, chomh maith le foinsí an ioncaim agus ábhar an chaiteachais 
sin, agus de réadmhaoin, sochar agus dliteanais na Comhairle. Ní mór don Chomhairle 
agus í ag ullmhú na ráitis airgeadais seo de réir dea-chleachtais;   

• Beartais oiriúnach chuntasaíochta a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go 
comhsheasmhach; 

• Breithiúnais agus meastacháin atá réasúnta agus stuama a dhéanamh; 
• A rá ar cuireadh caighdeáin bhainteacha chuntasaíochta i bhfeidhm, faoi 

réir aon difríochtaí ábhartha nochta agus mínithe sna ráitis airgeadais;  
• Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh seachas sa 

chás go bhfuil sé míchuí toimhdiú go leanfaidh an Bord ar aghaidh lena 
oibríochtaí.  

 
Tá an Chomhairle freagrach freisin as sócmhainní na Comhairle a chumhdach agus as 
céimeanna réasúnta a ghlacadh le haghaidh coisc agus braith calaoise agus mírialtachtaí 
eile.   

Ar son na Comhairle:   

   

Cathaoirleach  Príomhfheidhmeannach 

   

Dáta   
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Ráiteas ar an gCóras de Rialú Inmheánach Airgeadais 

Freagracht don Chóras de Rialú Inmheánach Airgeadais 

Ar son comhaltaí na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta admhaím an fhreagracht atá 
againn cinnte a dhéanamh de go gcothabháiltear agus go gcuirtear i bhfeidhm córas éifeachtach 
de rialú inmheánach airgeadais.  

Ní féidir leis an gcóras ach deimhniú réasúnta agus ní deimhniú iomlán a sholáthar go 
gcosnaítear na sócmhainní, go n-údaraítear idirbhearta agus go dtaifeadtar mar is ceart iad, 
agus go seachnaítear earráidí ábharthacha nó mírialtachtaí eile, nó go n-aimsítear iad taobh 
isitgh de thréimhse thráthúil.    

Príomhnósanna Imeachta Rialaithe 

Bunaíodh an Chomhairle faoi Ordú Aireach, de réir Alt 54 den Acht Oideachais 1998, agus 
cuireadh tús léi ar 24 Nollaig 2003. Athbhunaíodh í de réir an Achta um Oideachas do Dhaoine a 
bhfuil Rialtanais Oideachais Speisialta acu, 2004 a cuireadh i bhfeidhm i nDeireadh Fómhair 
2005. Ghlac an Chomhairle céimeanna le cinnte a dhéanamh de go bhfuil timpeallacht chuí 
rialaithe ann trí:  

• cinnte a dhéanamh de go gcomhlíonann an Chomhairle a dualgais airgeadais 
faoin Acht 

• cinnte a dhéanamh de go slánaítear sócmhainní agus dliteanais na Comhairle mar 
is ceart 

• Freagrachtaí bainistíochta a shainmhíniú go soiléir i struchtúr eagraíochtúil 
sainmhínithe le leithscaradh soiléir dualgas; agus  

• Bunú de choistí cuí na Comhairle chun tuilleadh fócais ar réimsí áirithe a 
sholáthar.   

Tá sé de rún ag an gComhairle rioscaí eagraíochtúla a shainmhíniú agus a mheas trí 
mheasúnú riosca ar an eagraíocht a choimisiúnú gan mhoill, a  

• shainaithneoidh rioscaí suntasacha straitéiseacha, oibríochtúla agus airgeadais na 
heagraíochta; 

• dhéanfaidh measúnú ar iomchuibheas agus neart na rialúchán bainistíochta a 
bhaineann le réimsí riosca agus 

• chuirfidh béim ar phríomhréimsí riosca le haghaidh airde ar leith bainistíochta 
agus fócais Iniúchta Inmheánaigh.   

Tar éis an phróisis seo ceapfar agus cuirfear i bhfeidhm nósanna imeachta foirmiúla chun 
tuairisciú de théipeanna suntasacha rialaithe a éascú agus chun gníomhú cuí rialaithe a ghlacadh, 
lena n-áirítear bunú d’fheidhm Iniúchta Inmheánaigh.    

Tá an córas de rialú inmheánach airgeadais bunaithe ar chreatlach, a bhfuil mar aidhm aici eolas 
bainistíochta rialta, nósanna imeachta riaracháin (lena n-áirítear leithscaradh de dhualgais, 
teorainneacha údaraithe agus lámhleabhar nósanna imeachta doiciméadaithe), agus córas de 
tharmligean agus d’fhreagracht a sholáthar.  Áirítear go háirithe: 

• córas cuimsitheach buiséadaithe agus buiséad bliantúil leis, atá athbhreithnithe 
agus aontaithe ag an gComhairle sula gcuirtear é faoi bhráid na Roinne 
Oideachais agus Eolaíochta; 
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Ráiteas ar an gCóras de Rialú Inmheánach Airgeadais 

•  athbhreithniú mionsonraithe ag an bhFeidhmeannas agus ag an gComhairle ar 
thuarascálacha airgeadais míosúla agus tréimhsí suas chun dáta a léiríonn 
gníomhaíocht airgeadais i gcompáráid le buiseád agus le tréimhse roimhe; 

•  athbhreithniú rialta ag an bhFeidhmeannas agus ag an gComhairle ar 
thuarascálacha airgeadais agus ar phríomhtháscairí oibríochtúla agus 

• treoirlínte soláthair, tairisceana agus infheistíochta caipitil sainmhínithe go 
soiléir.  

 
Mar atá nótáilte thuas, tá sé de rún ag an gComhairle athbhreithniú riosca a dhéanamh chun 
príomhréimsí riosca agus laigí rialaithe na heagraíochta a mheas, de réir Dea-Chleachtais Iniúchta 
Inmheánaigh, mar an chéad chéim i mbunú d’fheidhm fhoirmiúil Iniúchta Inmheánaigh.  Bainfear 
úsáid as torthaí agus moltaí an athbhreithnithe riosca seo le bonn de phlean timthriallach iniúchta 
inmheánaigh a bhunú chun príomhrioscaí na heagraíochtaí a athbhreithniú go mionchruinn.   

Tá monatóireacht agus athbhreithniú na Comhairle ar éifeachtacht an chórais de rialú inmheánach 
airgeadais bunaithe ar obair na foirne Feidhmiúcháin bainistíochta a bhfuil freagracht aici maidir 
le forbairt agus le cothabháil den chreatlach rialaithe airgeadais.  Agus é i bhfeidhm, beidh ról ag 
an fheidhm Iniúchta Inmheánaigh i dtaca le monatóireacht agus athbhreithniú ar éifeachtacht de 
rialú inmheánach airgeadais.   

Athbhreithniú Bliantúil ar Rialúcháin 

Ní dhearna an Chomhairle athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais de rialú inmheánach 
airgeadais.   

Sínithe ar son na Comhairle:  

____________________________ 
Cathaoirleach,  
An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

 
______________  (Dáta) 
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Ráiteas ar Bheartais Chuntasaíochta 

1. Bonn na Cuntasaíochta 

Ullmhaítear na ráitis airgeadais ar bhonn fabhraithe de réir an chleachtais cuntasaíochta 
coitianta agus faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, agus cloíann siad le caighdeáin 
tuarascála airgeadais de chuid Bhord na gCaighdeán Cuntasaíochta.   

2. Tréimhse Chuntasaíochta 

Cuimsíonn na Ráitis Airgeadais an bhliain ó 1 Eanáir 2005 go dtí 31 Nollaig 2005.  

3. Ioncam 

Léiríonn ioncam an méid íoctha go díreach chuig an gComhairle ón Roinn Oideachais agus 
Eolaíochta don bhliain agus méideanna íoctha ag an Roinn Oideachais agus Airgeadais ar son 
na Comhairle don bhliain.   

4. Sócmhainní Seasta Inláimhsithe 

Tá sócmhainní seasta inláimhsithe sonraithe ag costas lúide dímheas carnach. Soláthraítear 
dímheas ar bhonn líne dírí ag rátaí atá measta chun sócmhainní a laghdú go dtí luachanna 
inréadaithe faoi dheireadh a saol úsáideach ionchais, mar seo a leanas:  

Troscán & feistis 10 mbliana Trealamh Ríomhaire 5 bliana 
Trealamh Oifige 5 bliana Athchóiriú Léasachta 19 mbliana* 
*Níor gearradh dímheas ar an athchóiriú léasachta i 2004 cionn is nár críochnaíodh an t-
athchóiriú.  Dímheasfar costais athchóirithe ar bhonn líne dírí go dtí luach nialasach thar 
naoi mbliana déag, an téarma comhaontaithe léasachta atá fágtha.  

 

5. Cuntas Caipitil 

Léiríonn an Cuntas Caipitil an méid gan amúchadh d’ioncam a úsáidtear le sócmhainní seasta 
a mhaoiniú.   

 
6. Pinsin 
 

De réir an Achta EPSEN 2004, Alt 25.5, is státseirbhísigh iad foireann na Comhairle 
Náisiúnta um Oideachas Speisialta.  Is scéimeanna leasa sainmhínithe iad Scéimeanna 
Aoisliúntais na Státseirbhíse atá maoinithe agus riartha ag an Roinn Airgeadais.   Níl aon 
táille sna ráitis airgeadais maidir le dliteanais ar bith a tharlaíonn i dtaca leis an bhfoireann 
seo.  Tarchuirtear ranníocaíochtaí déaduchtaithe ó thuarastail chuig an Roinn Airgeadais.  

Leanann foireann NCSE atá ar iasacht ó eagraíochtaí eile san earnáil phoiblí ar aghaidh ina 
mbaill den scéim phinsin atá oiriúnach don fhostaíocht as a dtagann siad ar iasacht.  Íoctar 
méideanna le costas soláthar pinsin a a chlúdach, lena n-áirítear ranníocaíochtaí foirne, don 
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Roinn Oideachais agus Eolaíochta i dtaca le foireann NCSE atá ina múinteoirí bunscoile, 
meánscoile, pobalscoile agus scoile cuimsithí ar iasacht agus a leanann ar aghaidh ina mbaill 
de na scéimeanna pinsin do mhúinteoirí; do VECí maidir le foireann ar iasacht atá ina 
múinteoirí VEC; agus don Roinn Oideachais agus Eolaíochta i dtaca le foireann ar iasacht atá 
ina státseirbhísí sa Roinn sin.   
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta  

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais   

don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2005   

                               Nótaí 2005 2004 
 € €

Ioncam  
Deontas Stáit           1 6,211,447 4,029,893 
Aistriú go dtí Cuntas Caipitil           7 (160,315) (834,179) 
 6,051,131 3,195,714
  

Caiteachas          2 (6,576,087) (2,763,523) 

Barrachas/Easnamh d’ioncam thar caiteachas (524,956) 432,191
 
Ní raibh aon ghnothachain nó caillteanais aitheanta sa bhliain, seachas iad siúd atá sa Chuntas 
Ioncaim agus Caiteachais.  

Baineann na torthaí don bhliain le hoibríochtaí leanúnacha.  
Tá an Ráiteas ar Bheartais Chuntasaíochta agus nótaí 1 go dtí 11 mar chuid de na ráitis airgeadais 
seo.  

Ar son na Comhairle:   

   

Cathaoirleach  Príomhfheidhmeannach 

   

Dáta  Dáta 
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

An Clár Comhardaithe ag 31 Nollaig 2005 
 
 
 Nótaí 2005 

€ 
2004

€
SÓCMHAINNÍ SEASTA   
Sócmhainní Inláimhsithe 
 

4 1,026,154 865,838 

SÓCMHAINNÍ REATHA 
 

  

Féichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí 5  162,258 324,534
Iarmhéid Airgid 
 

 576,827 427,477 

Sócmhainní Reatha Iomlána  
 
 

 739,085 752,011 

CREIDIÚNAITHE (méideanna dlite 
taobh istigh de bhliain) 
 

6  831,850 
 

319,820 

GLANSÓCMHAINNÍ REATHA 
 

 (92,765) 432,191

Sócmhainní iomlána lúide dliteanais 
reatha 
 

 933,389 1,298,029

MAOINITHE AG   
Barrachas/Easnamh carnach d’ioncam 
thar caiteachas 

 (92,765) 432,191

Cuntas Caipitil 7  
 

1,026,154 865,838 

   
  933,389 

 
1,298,029

 

Tá an Ráiteas ar Bheartais Chuntasaíochta agus nótaí 1 go dtí 11 mar chuid de na ráitis airgeadais 
seo.   

Ar son na Comhairle:   

   

Cathaoirleach  Príomhfheidhmeannach 

   

Dáta  Dáta 



 12

 

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Nótaí (mar chuid de na ráitis airgeadais) 

1. IONCAM 

 

2005 
€ 

2004
€

Maoiniú díreach ón Roinn Airgeadais agus 
Eolaíochta 

 4,390,000 1,666,395

Íocaíochtaí déanta ag DES ar son NCSE  1,791,447 1,622,713
Íocaíochtaí déanta ag DES chuig OPW ar son NCSE  30,000 740,785
   
  6,211,447 4,029,893
 

 
2. CAITEACHAS 
 

2005 
€ 

2004
€

   
Priontáil, postas agus páipéarachas  105,536 42,214
Cíos agus rátaí  243,650 90,726
Teileafón  190,471 75,592
Solas agus Teocht  31,148 450
Deisiúcháin agus cothabháil  43,319 1,338
Oiliúint agus forbairt  119,785 260,891
Taisteal agus cothú  345,493 216,716
Costais chruinnithe   24,592 23,094
Costais ghinearálta  30,927 4,884
Táillí earcaíochta  33,224 12,706
Caiteachas taighde  67,259 2,076
Costais IT  214,376 11,069
Táillí comhairliúcháin  126,058 42,686
Táille Iniúchóireachta  9,600 7,000
Táillí cuntasaíochta  21,711 41,419
Pá agus tuarastail (Nóta 3)  4,579,892 1,830,264 
Costais Leasa Sóisialta  264,617 77,512
Dímheas  124,429 22,886
   
Caiteachas Iomlán  6,576,087 2,763,523

  

3. PÁ AGUS TUARASTAIL 

Ag deireadh na bliana 2005, bhí 93 duine fostaithe ag an gComhairle, comhdhéanta de 75 SENO 
agus 18 mball foirne sa Cheannoifig.   Ba é €3,662,400 an caiteachas ar thuarastail do SENOí 
agus €917,492 ar thuarastail don fhoireann sa Cheannoifig, iomlán de €4,579,892.  
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Nótaí (mar chuid de na ráitis airgeadais) 

 
4.  SÓCMHAINNÍ SEASTA 

  Athchóiriú Trealamh Troscán Trealamh  

  Léasachta Oifige & Feistis Ríomhaire Iomlán 

  €  €  €  €  € 
 Ag 31 Nollaig 2004 440,223  25,387  100,836  322,278  888,724 
            
 Breiseanna 2005  170,128  4,778  42,123  67,716  284,745 
 Ag 31 Nollaig 2005 610,351  30,165  142,959  389,994  1,173,469 
      
 Dímheas Carnach     
 Ag 31 Nollaig 2004 -  1,694  1,890  19,302   22,886 

 Táille don bhliain 32,124  5,680  12,260  74,365  124,429 

 Ag 31 Nollaig 2005 32,124  7,374  14,150  93,667  147,315 

 Glanluach Leabhair     

 Ag 31 Nollaig 2004 440,223  23,693  98,946  302,976  865,838 
 Ag 31 Nollaig 2005 578,227  22,791  128,809  296,327  1,026,154 
 

5. FÉICHIÚNAITHE AGUS RÉAMHÍOCAÍOCHTAÍ 

  2005  2004
  € €
Réamhíocaíochtaí  123,654 113,005

OPW  38,604 211,529

  162,258 324,534

 
6. CREIDIÚNAITHE 

 2005 2004
  € €
Paye/Prsi   133,936 104,491
Pinsin  535,558 160,841
Leanúnachas ioncaim  503 330
VHI  2,395 2,016
Tráthchoigiltí   69 69
Comhar Creidmheasa  450 - 
Déaduchtuithe Ceardchumainn  4,802 230
Soláthróirí - Creidiúnaithe  25,970 - 
Fabhruithe  128,167 51,843
  831,850 319,820
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Nótaí (mar chuid de na ráitis airgeadais) 

 
7. CUNTAS CAIPITIL 

 2005  
€ 

2004 
€

Iarmhéid Tosaigh 865,838           - 
Sócmhainní aistrithe ó DES - 31,659
Ioncam a úsáideadh le Sócmhainní a mhaoiniú 284,745 857,065
Amúchadh de réir dímheasa sócmhainní (124,429) (22,886)
Aistriú ó Chuntas Ioncaim agus Caiteachais 160,316 834,179
  
Iarmhéid Deiridh 1,026,154 865,838 

  

  

8. DLITEANAS TEAGMHASACH 
 
Níl aon dliteanais teagmhasacha ann.   

9.  CEADÚ DE NA RÁITIS AIRGEADAIS 
 

Cheadaigh an Chomhairle na Ráitis Airgeadais ar 
 


