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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Eolas 

 
 
 
 
Comhaltaí Chomhairle na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta a ceapadh ó Eanáir 
2007 ar feadh téarma oifige trí bliana: 
 

An tUas. Sydney Blain (Cathaoirleach)  

An tUas. Christy Lynch (Leas-Chathaoirleach) 

Iníon Siobhán Barron 

Iníon Teresa Griffin  

An tOllamh Patricia Noonan Walsh – éirithe as ó Iúil 2009 

An Dr. Seamus Hegarty  

An tUas. Rory O’Sullivan  

Iníon Caroline O’Brien 

Iníon Anita Dillon 

An tUas. Tom O’Sullivan 

An Sr. Maighréad Ní Ghallchobhair  

An tUas. Don Mahon – ceaptha i Márta 2009 

An tUas. Barry Murphy – ceaptha i Márta 2009 

An tUas. Gearóid Ó Conluain – éirithe as ó Mheán Fómhair 2008 

An tUas. Dermot Ryan – éirithe as ó Nollaig 2008 

 

An Príomhfheidhmeannach:  

An tUas. Pat Curtin 
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta  

Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

 
Rinne mé iniúchadh ar ráitis airgeadais na Comhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta le haghaidh na bliana dar críoch 31 Nollaig 
2009, faoin Acht um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Oideachais Orthu, 2004. Cuimsíonn na ráitis airgeadais, rudaí a 
ullmhaíodh de réir na bpolasaithe cuntasaíochta atá leagtha amach iontu, cuimsíonn siad an Ráiteas ar Pholasaithe Cuntasaíochta, an 
Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, an Clár Comhardaithe an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid agus na nótaí bainteacha. 
 
Freagreachtaí Chomhaltaí na Comhairle agus an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste faoi seach 
Tá an Chomhairle freagrach as ullmhú na ráiteas airgeadais de réir an Achta um Oideachas do Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta 
Oideachais Orthu, 2004, agus as rialtacht na n-idirbheart a chinntiú. Ullmhaíonn an Chomhairle na ráitis airgeadais de réir an Chleachtais 
Chuntasaíochta a bhfuil Glacadh Coitianta leis in Éirinn. Tá freagrachtaí cuntasaíochta Chomhaltaí na Comhairle leagtha amach sa 
Ráiteas ar Fhreagrachtaí na Comhairle. 
 
Tá sé mar fhreagracht ormsa iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis airgeadais de réir na gceanglas bainteach dlíthiúil agus rialaitheach agus 
de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta ar Iniúchóireacht (An RA agus Éire). 
 
Tuairiscím mo thuairim maidir le cé acu an bhfuil nó nach bhfuil dearcadh fíor agus cóir sna ráitis airgeadais, de réir an Chleachtais 
Chuntasaíochta a bhfuil Glacadh Coitianta leis in Éirinn. Tuairiscím chomh maith maidir le cé acu ar coinníodh nó nár coinníodh leabhair 
chearta chuntais, dar liom. Chomh maith leis sin, luaim cé acu an bhfuil nó nach bhfuil na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na leabhair 
chuntais. 
 
Tuairiscím aon chás ábhartha nuair nár caitheadh airgead ar na cuspóirí a bhí beartaithe dó nó nuair nach gcloíonn na hidirbhearta leis 
na húdaráis a bhíonn á rialú. 
 
Tuairiscím chomh maith mura bhfuair mé an t-eolas agus na míniúcháin go léir a bhfuil gá leo le haghaidh chuspóirí m’iniúchta. 
 
Athbhreithním cé acu an bhfuil nó nach bhfuil an Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais ag taispeáint chloí na Comhairle leis an gCód 
Cleachtais le haghaidh Rialachas na gComhlachtaí Stáit agus tuairiscím aon chás ábhartha nuair nach ndéanann sé a leithéid nó i gcás go 
bhfuil an ráiteas míthreorach nó neamhréireach le heolas eile atá ar eolas agam ó m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais. Níl ceangal orm 
measúnú a dhéanamh ar cé acu an bhfuil nó nach bhfuil an Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais ag cuimsiú gach riosca agus rialú 
airgeadais, ná teacht ar thuairim ar éifeachtacht na nósanna imeachta riosca agus rialaithe. 
 
Bunús na Tuairime Iniúchóireachta 
 
Agus m’fheidhm mar Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste á chleachtadh agam, rinne mé m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais i gcomhréir leis 
na Caighdeáin Idirnáisiúnta ar Iniúchóireacht (An RA agus Éire) atá eisithe ag an mBord Cleachtais Iniúchóireachta agus trí thagairt do 
na nithe speisialta a bhaineann le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistiú agus a bhfeidhmiú. Cuimsíonn iniúchadh scrúdú ar bhonn 
tástála ar fhianaise a bhaineann leis na méideanna, an nochtadh agus rialtacht na n-idirbheart airgeadais atá sna áireamh sna ráitis 
airgeadais. Cuimsíonn sé measúnú ar na meastacháin agus na breithiúnais shuntasacha a tugadh in ullmhú na ráiteas airgeadais chomh 
maith agus ar cé acu an bhfuil nó nach bhfuil na polasaithe cuntasaíochta iomchuí do dhálaí na Comhairle, curtha i bhfeidhm go 
comhsheasmhach agus nochta go himleor. 
 
Rinne mé m’iniúchadh a phleanáil agus a chur i gcrích chun an t-eolas agus na míniúcháin go léir a mheas mé a bheith riachtanach a fháil, 
chun go leor fianaise a sholáthar dom ar mhaithe le cinnteacht réasúnta a chur ar fáil go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas 
ábhartha, bíodh calaois nó mírialtacht/earráid eile mar chúis leis. Agus mo thuairim á meá agam, rinne mé measúnú chomh maith ar 
leorgacht fhoriomlán chur i láthair an eolais sna ráitis airgeadais. 
 
Tuairim 
 
Is é mo thuairim go bhfuil dearcadh fíor agus ceart sna ráitis airgeadais, de réir an Chleachtais Chuntasaíochta a bhfuil Glacadh Coitianta 
leis in Éirinn, ar staid ghnóthaí na Comhairle ar 31 Nollaig 2009 agus ar a ioncam agus a caiteachais i rith na bliana a chríochnaigh ansin. 
 
Is é mo thuairim gur choinnigh an Chomhairle leabhair chearta chuntais. Tá na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na leabhair chuntais. 
 
 
 
 
Andrew Harkness 
Do agus ar son 
an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
22 Samhain 2010 
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Ráiteas ar Fhreagrachtaí na Comhairle 

 
 
Bunaíodh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta (CNOS) faoin Acht um Oideachas do 
Dhaoine a bhfuil Riachtanais Speisialta Orthu, 2004, agus cuireann an tAcht ceanglas ar an CNOS 
cuntais chearta a choinneáil ar gach ioncam agus caiteachas de chuid an CNOS agus ar fhoinsí a 
leithéid d’ioncam agus ábhar a leithéid de chaiteachas, in éineacht le cuntais ar réadmhaoin, 
creidmheasanna agus dliteanais an CNOS. Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú de réir an 
chleachtais is fearr, is gá don Chomhairle: 
 
• Polasaithe oiriúnacha cuntasaíochta a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach; 
• Breithiúnais a thabhairt agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus stuama; 
• Lua cé acu ar cloíodh nó nár cloíodh le caighdeáin bhainteacha chuntasaíochta, faoi réir aon 

imeachtaí ábhartha atá nochta agus mínithe sna ráitis airgeadais;  
• Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh, ach amháin má tá sé míchuí talamh 

slán a dhéanamh de go leanfaidh an Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta ar 
aghaidh dá hoibriú. 

 
Tá an Chomhairle freagrach chomh maith as cosaint shócmhainní an CNOS agus as bearta réasúnta a 
dhéanamh chun calaois agus neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath. 
 
 
 
 
 
 
Thar ceann na Comhairle: 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Cathaoirleach Príomhfheidhmeannach 
 
 
 
 
Dáta 
 
 
 
 
 



 

 5

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

An Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais 

 
 
Freagracht as an gCóras Rialaithe Inmheánaigh Airgeadais 
 
Glacaimse mar chathaoirleach leis an bhfreagracht as a chinntiú go gcoinnítear agus go n-oibrítear 
córas éifeachtach de rialú inmheánach airgeadais, ar son Chomhaltaí Comhairle na Comhairle 
Náisiúnta um Oideachas Speisialta.  
 
Ní féidir leis an gcóras ach cinnteacht réasúnta, gan a bheith iomlán, go bhfuil na sócmhainní á 
gcosaint, na hidirbhearta á n-údarú agus á dtaifeadadh i gceart, agus go mbíonn earráidí ábhartha nó 
neamhrialtachtaí eile á gcosc nó go mbraithfí iad in am tráthúil. 
 
Príomhnósanna imeachta rialaithe 
 
Tá bearta déanta ag an gComhairle chun timpeallacht rialaithe chuí a chinntiú trína: 
 

• chinntiú go gcloíonn an CNOS lena gceanglais airgeadais faoin Acht 
• fhreagrachtaí bainistíochta a shainmhíniú go soiléir i struchtúr sainmhínithe eagraíochtúil ina 

bhfuil leithscaradh soiléir dualgas 
• nósanna imeachta rialaithe iomchuí a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm 
• choistí iomchuí den Chomhairle a bhunú chun fócas níos mó a dhéanamh ar réimsí ar leith 
• fheidhm inmheánach iniúchóireacht a bhunú agus 
• phróisis a bhunú chun rioscaí gnó a aithint agus a mheasúnú 

 
Tá an córas de rialú inmheánach airgeadais bunaithe ar chreat, rud a bhfuil sé mar aidhm leis 
eolas rialta bainistíochta, nósanna imeachta riaracháin (lena n-áirítear leithscaradh dualgas, 
teorainneacha údaraithe agus lámhleabhar nósanna imeachta doiciméadaithe) a sholáthar, 
chomh maith le córas tarmligin agus cuntasachta. Cuimsíonn sé na nithe seo go háirithe: 
 

• córas cuimsitheach buiséadaithe in éineacht le buiséad bliantúil, rud a ndéantar athbhreithniú 
air agus a bhíonn socraithe ag an gComhairle sular seoltar chuig an Roinn Oideachais agus 
Scileanna é; 

• buiséad oibríochtúil a bhíonn socraithe ag an gComhairle agus é bunaithe ar theorainneacha 
forordaithe buiséid a bhíonn socraithe ag an Roinn Oideachais agus Scileanna; 

• athbhreithniú mionsonraithe ag an bhFeidhmeannas agus ag an gComhairle ar thuarascálacha 
airgeadais míosúla agus tréimhse go dáta a luann feidhmíocht airgeadais in aghaidh an 
bhuiséid; 

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

• Treoirlínte soláthair agus tairisceana atá sainmhínithe go soiléir 
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Ráiteas ar Rialú Inmheánach Airgeadais 

 
 
Déanann an coiste iniúchóireachta a cheap an Chomhairle athbhreithniú ar na ráitis airgeadais 
bhliantúla agus déanann sé maoirsiú ar chur i bhfeidhm éifeachtach na feidhme iniúchóireachta 
inmheánaí agus aon cheisteanna a thagann chun cinn maidir le hiniúchóireacht sheachtrach. Rinne an 
coiste iniúchóireachta athbhreithniú ar thuarascálacha na hiniúchóireachta inmheánaí agus 
thuairiscigh sé orthu seo don Chomhairle. Choimisiúnaigh an Chomhairle comhairligh sheachtracha i 
rith 2009 chun dhá athbhreithniú inmheánacha iniúchóireachta a dhéanamh. 
 
Tá coiste airgeadais ceaptha ag an gComhairle chomh maith agus déanann sé athbhreithniú ar ullmhú 
na ndréacht-bhuiséad, cur i bhfeidhm an bhuiséid chomhaontaithe oibríochtúil, chomh maith le scrúdú 
a dhéanamh ar chuntais agus athbhreithniú ar rialú airgeadais. Rinne sé athbhreithniú ar na ráitis 
airgeadais seo chomh maith agus chuir sé a thuairim in iúl don choiste iniúchóireachta. 
 
Cuireann an coiste iniúchóireachta, an fheidhm inmheánach iniúchóireachta agus foireann 
bainistíochta an Fheidhmeannais le monatóireacht agus athbhreithniú na Comhairle ar éifeachtacht an 
chórais de rialú inmheánach airgeadais  
 
 
Athbhreithniú Bliantúil ar Rialú 
 
Deimhním go ndearna an Chomhairle athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais de rialú inmheánach 
airgeadais maidir leis an mbliain dar críoch 31 Nollaig 2009. 
 
 
 
 
 
Sínithe thar ceann na Comhairle: 
 
 
 
 
____________________________ 
Cathaoirleach 
An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 
 
 
 
_______________ (Dáta) 
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Ráiteas ar Pholasaithe Cuntasaíochta 

 
1. Bunús na Cuntasaíochta  
 
 Ullmhaítear na ráitis airgeadais ar bhonn fabhraithe cuntasaíochta i gcomhréir le prionsabail 

cuntasaíochta a bhfuil glacadh coitianta leo agus de réir choinbhinsiún an chostais stairiúil 
agus cloíonn siad le caighdeáin tuairiscithe airgeadais an Bhoird um Chaighdeáin 
Chuntasaíochta. 

 

2. Tréimhse Chuntasaíochta 

 Cuimsíonn na Ráitis Airgeadais an bhliain ó 1 Eanáir 2009 go dtí 31 Nollaig 2009. 
 

3. Ioncam 

 Is ionann an t-ioncam agus an méid a bhí íoctha go díreach leis an CNOS ag an Roinn 
Oideachais agus Scileanna le haghaidh na bliana, i bhfoirm deontais de réir Alt 43 den Acht 
ODRSO. 

 

4. Sócmhainní Inláimhsithe Seasta 

 Luaitear sócmhainní inláimhsithe seasta ar a gcostas lúide dímheas carntha. Soláthraítear 
dímheas ar bhonn líne dírí ar rátaí a mheastar chun costas na sócmhainní a dhíscríobh i rith a 
saolta ionchasacha úsáideacha, mar seo a leanas: 

 
Troscán agus feistí  10 mbliana Trealamh Ríomhaireachta 5 bliana 
Trealamh Oifige 5 bliana Athchóiriú Léas-seilbhe 19 mbliana
Bogearraí 
Ríomhaireachta 

3 bliana   

              
Tá polasaí an CNOS ar éadáil agus Diúscairt sócmhainní seasta CNOS leagtha amach ina 
Polasaithe Airgeadais agus a Lámhleabhar Nósanna Imeachta, rud atá i gcomhréir le ciorcláin 
na Roinne Airgeadais, na Nósanna Imeachta Poiblí Airgeadais agus an Cód Cleachtais um 
Rialachas Comhlachtaí Stáit. 

 

5. Cuntas Caipitil 

 Is ionann an Cuntas Caipitil agus luach neamh-amúchta an ioncaim a úsáideadh chun 
sócmhainní seasta a mhaoiniú. 

 

6. Pinsin 
 Déanann Alt 25(5) den Acht foráil gur státseirbhísigh iad foireann na Comhairle Náisiúnta um 

Oideachas Speisialta. Is scéimeanna sochair shainithe iad Scéimeanna Aoisliúntais na 
Státseirbhíse nach bhfuil maoinithe agus tá siad á riar ag an Roinn Airgeadais. Níl aon 
mhuirear sna ráitis airgeadais le haghaidh dliteanais ar bith a d’fhéadfadh teacht chun cinn 
maidir leis an bhfoireann seo. Tarchuirtear ranníocaíochtaí a bhaintear ó thuarastail chuig an 
Roinn Airgeadais.  

 
 Leanann foireann de chuid an CNOS atá ar iasacht ó eagraíochtaí eile earnála poiblí dá 

mballraíocht sa scéim pinsean atá oiriúnach don fhostaíocht óna bhfuil siad ar iasacht. Íoctar 
méideanna chun costas sholáthar na bpinsean a íoc, lena n-áirítear ranníocaíochtaí na foirne, 
íoctar iad leis an Roinn Oideachais agus Scileanna maidir le foireann an CNOS atá ina 
múinteoirí bunscoile, meánscoile, pobail agus cuimsitheacha ar iasacht agus le CGanna 
maidir le foireann atá ina múinteoirí ar iasacht ag an CG. 
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

An Cuntas Ioncaim agus Caiteachais 
Le haghaidh na bliana dar críoch 31 Nollaig 2009 

 
 
  2009 2008 
 Nótaí € € 
    
Deontas Stáit 1 9,250,000 8,350,720 
Aistriú ón gCuntas Caipitil 9 193,769 22,883 
Ioncam Eile 2 22,175 40,564 
  9,465,944 8,414,167 
    
Caiteachas 3 (9,622,765) (8,896,125) 
    
Barrachas / (easnamh) thar ioncam  (156,821) (481,958) 
    
    
Barrachas amhail ar 1 Eanáir   823,937 1,305,895 
    
Barrachas amhail ar 31 Nollaig  667,116 823,937 
 
 
Ní raibh gnóthachain ná caillteanais aitheanta ar bith eile ann i rith na bliana, seachas na cinn siúd a 
ndearnadh déileáil leo sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais. 
 
Tá an Ráiteas ar Pholasaithe Cuntasaíochta agus nótaí 1 go dtí 14 mar chuid de na ráitis airgeadais 
seo. 
 
 
 
 
 
Thar ceann na Comhairle: 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Cathaoirleach Príomhfheidhmeannach 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Dáta Dáta 
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

An Clár Comhardaithe amhail ar 31 Nollaig 2009 

 
 
  2009 2008 
 Nótaí € € 
    
SÓCMHAINNÍ SEASTA    
Sócmhainní inláimhsithe 6 809,260 1,003,028 
    
SÓCMHAINNÍ REATHA    
Féichiúnaithe agus Réamhíocaíochtaí 7 57,814 127,090 
Airgead ar Láimh  1,194,719 1,833,690 
    
Sócmhainní Iomlána Reatha  1,252,533 1,960,780 
    
CREIDIÚNAITHE 
Méideanna dlite taobh istigh de bhliain amháin 

 
8 

 
585,417 

 
1,136,843 

    
GLANSÓCMHAINNÍ REATHA  667,116 823,937 
    
Sócmhainní iomlána lúide dliteanais 
reatha 

 1,476,376 1,826,965 

    
    
ARNA MHAOINIÚ LE    
Barrachas carntha ioncaim thar  
Chaiteachas 

 667,116 823,937 

Cuntas Caipitil 9 809,260 1,003,028 
    
Caipiteal Iomlán  1,476,376 1,826,965 
 
 
Tá an Ráiteas ar Pholasaithe Cuntasaíochta agus nótaí 1 go dtí 14 mar chuid de na ráitis airgeadais 
seo.  
 
 
 
 
 
Thar ceann na Comhairle: 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Cathaoirleach Príomhfheidhmeannach 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Dáta Dáta 
 



 

 10

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Ráiteas ar Shreabhadh Airgeadais 
Le haghaidh na bliana dar críoch 31 Nollaig 2009 

 
 
  2009 2008 
 Nótaí € € 
Comhréiteach an bharrachais oibriúcháin leis 
an nglan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí 
oibriúcháin 

   

Easnamh oibriúcháin na bliana  (156,821) (481,958) 
Dímheas 6 246,474 248,393 
Aistriú go dtí an Cuntas Caipitil 9 (193,769) (22,883) 
Ús Tuillte  (5,778) (40,564) 
Laghdú / (méadú) ar líon na bhféichiúnaithe  72,935 (73,066) 
(Laghdú)  / méadú ar líon na gcreidiúnaithe  (551,426) 510,250 
    
Glan-(eis-sreabhadh)/insreabhadh airgid ó 
ghníomhaíochtaí oibriúcháin 

 (588,385) 140,172 

    
Torthaí ar Infheistíocht agus Seirbhísiú Airgeadais 
Ús Faighte  2,119 51,413 
Glanchaiteachas Caipitil    
Íocaíochtaí chun sócmhainní inláimhsithe seasta a 
fháil 

9 (52,705) (225,510) 

    
Laghdú ar airgead tirim  (638,971) (33,925) 
    

 
COMHRÉITEACH AN GHLAN-SREAFA AIRGID LE GLUAISEACHT SNA 
GLANCHISTÍ 
    
Glanchistí ar 1 Eanáir  1,833,690 1,867,615 
Glanchistí ar 31 Nollaig  1,194,719 1,833,690 
    
Laghdú ar airgead tirim  (638,971) (33,925) 
 
 
Tá an Ráiteas ar Pholasaithe Cuntasaíochta agus nótaí 1 go dtí 14 mar chuid de na ráitis airgeadais 
seo. 
 
 
 
 
Thar ceann na Comhairle: 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Cathaoirleach Príomhfheidhmeannach 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Dáta Dáta 
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An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Nótaí (mar chuid de na ráitis airgeadais) 

 
 
1. IONCAM  2009 2008 
  € € 

Chuir an Roinn Oideachais agus Scileanna na cistí seo a 
leanas ar fáil don Chomhairle: 
 

   

Deontas don Chomhairle 9,250,000 8,216,000  
Íocaíochtaí a dhéantar ar son na Comhairle - 134,720  
    
 9,250,000 8,350,720  

 
 
2. IONCAM EILE 2009 2008 
  € € 

   
Ús bainc 5,778 40,564 
Aisíocaíochtaí gutháin ón bhfoireann 16,397 - 
   
 22,175 40,564 

 
 
3. CAITEACHAS 2009 2008 

 € € 
   
Clódóireacht, postas agus páipéarachas 113,059 100,094 
Cíos agus rátaí 371,490 335,549 
Guthán 279,739 254,298 
Solas agus teas 40,871 25,095 
Deisiúcháin agus cothabháil 103,663 62,386 
Oiliúint agus forbairt 97,701 135,019 
Costais taistil agus cothaithe 274,598 371,462 
Costais cruinnithe 35,979 42,623 
Costais ghinearálta 6,661 14,359 
Táillí earcaíochta - 18,120 
Caiteachas ar thaighde 608,435 470,437 
Costais TF 212,506 201,159 
Seirbhísí seachfhoinsithe agus Táillí Comhairleachta 20,371 26,384 
Táille Iniúchta Inmheánaigh 11,645 4,143 
Táille Iniúchta Sheachtraigh 11,280 12,000 
Táillí cuntasaíochta 8,055 8,913 
Táillí Dlíthiúla 1,940 12,138 
Pá agus Tuarastail  (Nóta 4) 6,686,645 6,104,597 
Costais Leasa Shóisialaigh 491,653 448,956 
Dímheas 246,474 248,393 
   
Caiteachas Iomlán 9,622,765 8,896,125 
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4. PÁ AGUS TUARASTAIL 
 
 Tá polasaí an Rialtais maidir le pá an Phríomh-Oifigigh Feidhmiúcháin agus gach fostaí de 

chuid comhlachtaí poiblí á chur i bhfeidhm. Ba é líon na foirne a bhí fostaithe ag an 
gComhairle ag deireadh 2009 ná 111, a raibh 12 acu sin ina nEagraithe Sinsearacha 
Riachtanais Oideachais Speisialta (ESROS), 73 Eagraí Riachtanais Speisialta Oideachais 
(ERSO) agus 26 ball foirne sa Phríomh-Oifig. 

 
 Rinneadh caiteachas €5,154,073 ar thuarastail do ESROSanna agus ERSOanna agus 

€1,532,572 ar thuarastail na foirne sa Phríomh-Oifig, rud arbh ionann é agus iomlán 
€6,686,645. Baineadh ranníocaíochtaí aoisliúntais €337,526 ó thuarastail na foirne agus 
tarchuireadh iad chuig an Roinn Airgeadais. Maidir le foireann ar iasacht ón Roinn 
Oideachais agus na CGanna, tharchuir an CNOS ranníocaíochtaí aoisliúntais €37,733 agus 
€44,042 faoi seach chuig na comhlachtaí sin. Chomh maith leis sin, rinneadh asbhaintí 
€360,669 a bhain le pinsin ó thuarastail na foirne agus tarchuireadh iad chuig an Roinn 
Oideachais agus Scileanna. 

 
5. COSTAIS,  TÁILLÍ STIÚRTHÓIRÍ AGUS LUACH SAOTHAIR AN PF 
 
 Tá treoirlínte an Rialtais ar íocaíocht táillí stiúrthóra á gcur i bhfeidhm. Níor íocadh aon táillí i 

rith 2009 le comhaltaí aonair na comhairle. Is é an t-iomlán a bhí íoctha le haghaidh costas 
taistil agus cothaithe a d’éiligh comhaltaí an bhoird i rith 2009 ná €9,714. 

 
 Is Ard-Rúnaí Cúnta de chuid na státseirbhíse é an Príomh-Oifigeach Feidhmiúcháin. Ba é 

tuarastal iomlán bliantúil an PF i rith 2009 ná €150,712. Is ball é an PF den scéim aoisliúntais 
le haghaidh Státseirbhísigh Fhadbhunaithe – féach alt 6 de Ráiteas an CNOS ar Pholasaithe 
Cuntasaíochta chomh maith. 

 
6. SÓCMHAINNÍ SEASTA 

 Athchóiri
ú 

Trealamh Troscán  Trealamh Bogearraí   

Léas-seilbhe Oifige  Ríomhairea
chta 

Ríomhaire
achta 

Iomlán 

Costas € € € € € € 
       
Ar 31 Nollaig 2008 610,351 46,302 233,406 566,821 309,777 1,766,657
Breiseanna 4,368 20,146 4,986 23,205 52,705

   
Ar 31 Nollaig 2009 610,351 50,670 253,552 571,807 332,982 1,819,362
       

Dímheas Carntha      

Ar 31 Nollaig 2008 128,496 30,054 68,948 354,217 181,913 763,628
Muirear le haghaidh na 
bliana 

32,124 7,724 24,395 94,646 87,585 246,474

   
Ar 31 Nollaig 2009 160,620 37,778 93,343 448,863 269,498 1,010,102
       

Glanluach Leabhar       

Ar 31 Nollaig 2008 481,855 16,248 164,457 212,604 127,865 1,003,028
   
Ar 31 Nollaig 2009 449,731 12,892 160,208 122,944 63,485 809,260
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7. FÉICHIÚNAITHE AGUS RÉAMHÍOCAÍOCHTAÍ 

 2009 2008 
 € € 
   
Réamhíocaíochtaí 41,525 94,544 
OOP (OPW) 12,630 32,546 
Ús Fabhraithe 3,659          - 
   
  57,814 127,090 

 
 
 
8. CREIDIÚNAITHE 

 2009 2008 
 € € 
   
ÍMAT/ÁSPC 155,886 151,561 
Asbhaintí Eile Párolla 4,369 326,801 
Soláthraithe – Creidiúnaithe 107,891 234,224 
Rialú CBL 10,427 13,303 
Fabhrú 290,204 399,131 
CSSG (PSWT) 16,640 11,822 
   
 585,417 1,136,842 

 
 
9. CUNTAS CAIPITIL 

 2009 
€ 

2008 
€ 

   
Iarmhéid Tosaigh 1,003,028 1,025,911 
   
Ioncam a úsáideadh chun Sócmhainní a fháil 52,705 225,510 
Amúchadh i gcomhréir le dímheas sócmhainní (246,474) (248,393) 
   
Aistriú (chuig)/ ón gCuntas Ioncaim agus Caiteachais (193,769) (22,883) 
   
Iarmhéid Deiridh 809,260 1,003,028 
   

 
 
 
 
 



 

 14

An Chomhairle Náisiúnta um Oideachas Speisialta 

Nótaí (mar chuid de na ráitis airgeadais) 

 
 
 
10. LÉASANNA OIBRIÚCHÁIN 
 

Oibríonn an CNOS líonra 41 oifig ar fud an Stáit, lena n-áirítear a Ceanncheathrú i mBaile 
Átha Troim, Contae na Mí. Tá an chuid is mó de na hoifigí ar cíos ó aonáin atá maoinithe ag 
an Rialtas. Tá cúig oifig á n-oibriú trí chomhaontuithe léasa* idir an CNOS agus comhlachtaí 
tráchtála. 
 
Comhaontuithe léasa an CNOS le cúig chomhlacht tráchtála: 
Léas 1 ar feadh dhá bhliain ó Dheireadh Fómhair 2007 
Léas 2 ar feadh 4 bliana 9 mí ó Eanáir 2008 
Léas 3 ar feadh 4 bliana 11 mhí ó Mhárta 2008 
Léas 4 ar feadh 4 bliana 9 mí ó Aibreán 2008 
Léas 5 ar feadh 4 bliana 9 mí ó Nollaig 2008 

  
Bhí luach €47,708 ar an gcíos bliantúil a gearradh ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais le 
haghaidh na gcomhaontuithe leasa seo. Tá na gealltanais bhliantúla léasa seo a leanas ag an 
CNOS faoi léasanna oibriúcháin a rachaidh in éag 
 2009 2008 
 € € 
Taobh istigh de bhliain amháin  
i rith bhlianta 2 go dtí 5 
ag dul in éag ina dhiaidh sin 
 

867 
42,508 

- 
 

5,200 
42,508 

- 
        

 *Níl na comhaontuithe seo faoi réir athbhreithniú cíosa. 
 
11. DLITEANAS TEAGMHASACH 
 
 Níl aon dliteanais theagmhasacha ann. 
 
12. TEAGMHAIS TAR ÉIS AN CHLÁIR CHOMHARDAITHE 
 
 Ní raibh aon teagmhais shuntasacha ann tar éis an chláir chomhardaithe. 
 
13. COMHALTAÍ NA COMHAIRLE – NOCHTADH LEASANNA 

 
 Tá an Chomhairle tar éis glacadh le nósanna imeachta i gcomhréir le Cód Cleachtais na 

Roinne Airgeadais um Rialachas Comhlachtaí Stáit, maidir le nochtadh leasanna na 
gComhaltaí Comhairle. 

 
 Fuair aon Chomhalta Comhairle amháin íocaíocht €13k i 2009 as seirbhísí gairmiúla a 

sholáthar don Chomhairle. Sholáthair an Roinn Airgeadais cead íocaíochta maidir leis na 
seirbhísí gairmiúla seo. 
 

14. CEADÚ NA RÁITEAS AIRGEADAIS 
 
 Cheadaigh an Chomhairle na ráitis airgeadais ar 19 Bealtaine 2010. 


