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Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 
Tuairisc an Sparánaí 

Is cúis áthais dom Ráitis Airgeadais Bhliantúla Ollscoil Mhá Nuad (‘Ollscoil na hÉireann, Má Nuad’ go hoifigiúil) don 
bhliain dar críoch 30ú Meán Fómhair 2021 a chur i láthair, arna n-ullmhú de réir an Chaighdeáin um Thuairisciú Airgeadais 
FRS102 agus an Ráiteas ar Chleachtas Molta (SORP) – Cuntasaíocht maidir le Breisoideachas agus Ardoideachas 2015 le 
heisceacht léirithe amháin arb é Deontais Chaipitil Stáit iarchurtha a nochtadh i gcúlchistí seachas laistigh de chreidiúnaithe 
mar atá molta ag an SORP.  Ní imeacht ábhartha í an eisceacht seo agus ní chuireann sí isteach ar ‘léargas fíor agus cothrom’ 
na Ráiteas Airgeadais.  D’fhaomh an tÚdarás um Ardoideachas an cur i láthair seo de na Ráitis Airgeadais Bhliantúla de réir 
Alt 39(i) d’Acht na nOllscoileanna 1997. 

1. Athbhreithniú ar an mbliain
Ba é paindéim Covid-19 an ghné ba shuntasaí i gcúrsaí an domhain i rith na bliana.  Is eol dom go ndearna gach duine
íobairtí le linn an ama neamhghnácha seo.  Chuaigh an phaindéim dhomhanda i bhfeidhm ar Ollscoil Mhá Nuad ar go leor
bealaí.  Mar thoradh díreach ar an bpaindéim dhomhanda, d’oibrigh an Ollscoil samhail cianteagaisc den chuid ba mhó don
dara leath den dara seimeastar in 2020/21 agus don chuid eile den bhliain acadúil.  Dúnadh an campas a bheag nó a mhór,
seachas baill foirne riachtanacha, roinnt taighdeoirí agus scrúduithe praiticiúla mac léinn ó am go chéile.  Ba mhaith liom
aitheantas a thabhairt d’obair agus d’iarrachtaí na foirne ar fad as ligean don Ollscoil an bhliain acadúil 2020/21 a chríochnú.
Bhí mic léinn agus baill foirne ar ais ar an gcampas ag tús bhliain acadúil 2021/22 , cé gur tugadh roinnt léachtaí cianda do
ghrúpaí móra, arbh é sin an modh roghnaithe ag an Ollscoil chun an líon iomlán ar an gcampas a bhainistiú.

Ba é an lá deiridh den bhliain airgeadais an lá deiridh don Ollamh Philip Nolan in Oifig an Uachtaráin.  Ghabh an tOllamh 
Eeva Leinonen a áit an 1ú Deireadh Fómhair 2021.  

Léiríonn toradh deiridh na bliana €13.199m de  bharrachas, i gcomparáid le €6.389m de bharrachas an bhliain roimhe sin. 
Mar a phléifidh mé thíos, d’fhás ár n-ioncam de réir réamh-mheastacháin agus rinne an Ollscoil coigilteas suntasach ar 
chostais thar roinnt míreanna caiteachais.  Baineann barrachais na bliana reatha agus na bliana roimhe sin go sonrach leis an 
timpeallacht oibriúcháin le linn Covid-19 agus ní dócha go dtarlóidh siad arís nuair a bheidh an saol ar ais mar a bhí.  

Tá an t-ioncam iomlán ag €166.2m suas €1.8m ar 2019/20 (roimh chuntas a thabhairt ar mhaoiniú pinsin iarchurtha). Tháinig 
méadú €6m ar Tháillí Mac Léinn agus €0.6m ar Ioncam Eile a bhí fritháirithe ag laghdú €5.8m ar ioncam taighde.  Tá an 
caiteachas iomlán ag  €153.2m (gan costais pinsin iarchurtha san áireamh) síos €4.3m ar 2019/20.  Tá sé seo inchurtha go 
mór i leith an laghdaithe €6.8m ar Chostais Oibriúcháin Eile (go príomha mar gheall ar laghdú ar ghníomhaíocht 
chomhpháirtíochta taighde agus costais taistil), fritháirithe ag méadú  € 3.1m ar chostais foirne a léirigh go príomha méadú ar 
líon na foirne (suas 36 bliain ar bhliain), athchóiriú pá agus incrimintí.  I bhFíor 1 thíos déantar comparáid idir an t-ioncam do 
2020/21 agus 2019/20 agus i bhFíor 2 déantar comparáid idir an caiteachas do 2020/21 agus 2019/20. 
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Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 
Tuarascáil an Sparánaí (ar leanúint) 

Fíor 1. Comparáid ar ioncam ó 2019-20 go 2020/21. 

Fíor 2. Comparáid ar chaiteachas ó 2019-20 go 2020/21. 
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Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 
Tuarascáil an Sparánaí (ar leanúint) 

Is iad táillí mac léinn an phríomhfhoinse ioncaim d’Ollscoileanna, agus b’ionann na táillí agus 52% den ioncam (gan ioncam 
ó phinsin a áireamh) sa bhliain (2019/20: 49%). Tháinig méadú €6m ar ioncam ó tháillí na mac léinn go €86.1m, ionann agus 
ardú 7.5% ar an mbliain roimhe sin.  Tá an méadú seo á thiomáint ag méadú ar líon na mac léinn, lena n-áirítear an iontógáil 
dara bliain i MIEC sa tSín a ghin €3.1m (2019/20: €1.6m) d’ioncam, agus athrú ar an meascán de mhic léinn fochéime. 

B’ionann táillí fochéime agus €70.4m (2019/20: €65.3m) agus b’ionann táillí iarchéime agus €12.9m (2019/20: €12m).  In 
2020/21, d’íoc páirtithe seachas an tÚdarás um Ard-Oideachas €51.2m go díreach leis an Ollscoil thar ceann mac léinn.  
D’íoc an Stát €34.8m (2019/20: €32m) de tháillí mac léinn thar ceann mac léinn faoi mhaoiniú ‘scéim saor-tháillí’ an ÚAO. 
Freisin, fuarthas €13.1m (2019/20: €11.9m) trí Thacaíocht Uilíoch do Mhic Léinn Éireann (SUSI). 

Den €51.2m a d’íoc mic léinn nó a íocadh thar ceann mac léinn, d’íoc mic léinn neamh-AE €7.4m (2019/20: €7.3m). D’fhan 
ranníocaíocht aonair mac léinn AE ag €3,000. Tá ioncam ó tháillí na mac léinn agus ioncam ó dheontais stáit araon á 
dtiomáint go mór ag líon na mac léinn.  I bhFíor 2 thíos déantar comparáid idir táillí fochéime, iarchéime, tobhach mac léinn 
agus táillí ilghnéitheacha do 2020/21 go 2019/20. 

Fíor 2. Comparáid ar Tháillí Mac Léinn ó 2019-20 go 2020/21. 

Tá méadú €0.6m ar ioncam eile go príomha mar gheall ar mhéadú de €1.7m ar ioncam deontais sainiúil na hÉireann agus an 
Aontais Eorpaigh fritháirithe ag laghdú €0.7m ar ioncam ó lóistín mac léinn agus ioncam ilghnéitheach eile de €0.4m. 
Baineann caillteanas in ioncam ó lóistín mac léinn go díreach le Covid-19 agus tá an Ollscoil muiníneach gur féidir an t-
ioncam seo a athbhunú in 2021/22. 

Léirigh ioncam ó dheontais agus tionscadail taighde €5.8m de laghdú (laghdú 15%).  Tháinig laghdú €8.3m ar ioncam ón 
Aontas go príomha mar gheall ar leithdháileadh ioncaim in 2019/20 do thionscadal ar leith de chuid an Aontais atá á stiúradh 
ag MU.  Tá sé seo fritháirithe ag méadú €0.9m ar ioncam IReL agus taighde státmhaoinithe de €0.5m.  

Ba é  €16.6m (2019/20: €14m).an t-ioncam ó thaighde a rinneadh ar an gcampas ag MU (gan IReL san áireamh) in 2020/21.  
Cé gur ionann é sin agus méadú €2.6m i gcomparáid leis an mbliain seo caite, léiríonn sé go bhfuil scála na gníomhaíochta 
fós chun deiridh.  Tá moilliú ar chaiteachas i gcónaí mar thoradh díreach ar an bpaindéim.  

In ainneoin na ndálaí dúshlánacha a ghabh leis an bpaindéim, lean taighde agus scoláireacht ar leibhéal ard ar fud trí dhámh 
na hOllscoile.  B'ionann agus €41m luach iomlán na ndeontas taighde nua a dámhadh ar an Ollscoil sa bhliain Deireadh 
Fómhair 2020 - Meán Fómhair 2021.   Áiríodh leis seo mórdhámhachtain AE nua i Roinn na Tíreolaíochta le €10.5m.de 
bhuiséad iomlán.  Tá sé mar aidhm ag an taighde seo cathracha Eorpacha a shuí mar ambasadóirí domhanda den 
inbhuanaitheacht uirbeach.  Ina theannta sin, aistríodh sealbhóir dámhachtana comhdhlúthaithe ERC chuig MU.  Bronnadh 
tionscadal suntasach Spoke SFI, ‘Empower’, le €6m de bhuiséad agus €3m de ranníocaíocht chomhchineáil eile ó thionscal 
ar cuireadh tús leis i R3 2021 ar chuibhreannas atá faoi cheannas Ollscoil Mhá Nuad.  As an €6m, gheobhaidh Roinn Gnó 
MU €1m le haghaidh costais Oibríochtaí agus €1.2m féideartha breise i dtionscadail spriocdhírithe a bheidh cómhaoinithe ag 
an tionscal le linn na dámhachtana. 
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Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 
Tuarascáil an Sparánaí (ar leanúint) 

B’ionann caiteachas athfhillteach na bliana agus €153.3m (gan costais pinsin iarchurtha san áireamh), laghdú de €4.2m nó 
2.7% bliain ar bhliain.  B’ionann costais foirne agus €91m, méadú 3.5% ar 2019/20.  Bheadh costais phinsin na foirne 
€1.64m níos airde murach coigeartú ceadaithe don Chreat Rialaithe Fostaíochta as a leanfaidh creidmheas do chostais phinsin 
na hOllscoile a muirearaíodh roimhe seo.  Baineann na harduithe le foireann bhreise, 36, athbhunú pá agus incrimintí a íoc. 
Tháinig méadú €1.76m go €25.8m ar an muirear seirbhíse FRS102, a bhaineann le pinsin.  Tháinig laghdú €6.9m nó 11% ar 
chostais neamhphá i gcomparáid le 2019/20.  Tugtar breac-chuntas i dTábla 1 ar na príomhghluaiseachtaí i gcostais 
neamhphá. As an laghdú, baineann €7.7m le gníomhaíocht chomhpháirtíochta taighde agus coigilteas ar fud roinnt míreanna 
caiteachais arna bhfritháireamh ag méaduithe de €1.2m ar chaiteachas IReL agus €1.1m i dTrealamh Ríomhaireachta agus 
Trealamh Eile. 
. 

2020/21 2019/20 Difríocht Céatadán Míniú 

€’000 €’000 €’000 
Taisteal agus Cothabháil 127 1,403 (1,276) (91%) Laghdú ar thaisteal de bharr shrianta 

Covid-19 

Fáilteachas & 
Siamsaíocht 

13 73 (60) (82%) Laghdú ar fháilteachas de bharr shrianta
Covid-19 

Nithe Intomhalta 2,096 2,195 (99) (4.5%) Coigilteas ar sholáthairtí saotharlainne i
ngeall ar láithreacht laghdaithe ar an 
gcampas 

Deisiúcháin & 
Cothabháil Ghinearálta 

2,202 3,803 (1,601) (42%) Níorbh fhéidir Deisiúcháin & Cothabháil 
Ghinearálta a chríochnú de bhrí gur 
dúnadh an earnáil foirgníochta go dtí 
Bealtaine 2021. 

Fóntais 1,914 1,792 122 6.8% Méadú ar rátaí gáis agus leictreachais 

Glanadh & Slándáil 
Conartha 

1,436 1,730 (294) (17%)    Láithreacht laghdaithe ar an gcampas don
bhliain iomláin in 2020/21 agus costais 
ghlantacháin domhaine sa bhliain roimhe 

Leabharlann Taighde 
Ríomhirisí 

15,113 14,167 946 6.6% Caiteachas nua ar 11 ‘chomhaontú 
claochlaitheacha’ rochtana oscailte le 
héifeacht ón 1 Eanáir 2021 arna maoiniú 
ag an ÚAO. 

Leabhair & Irisleabhair 1,548 1,411 137 9.7% Méadú ar shíntiúis do ríomhirisí 
Iniúchadh, Gairmiúil & 
Sainchomhairleoireacht 

2,424 2,516 (92) (3.6%) Laghduithe ar shainchomhairleacht TF,
dearaidh agus eile 

Cíos, Rátaí & Árachas 2,279 2,231 48 2% Difríocht neamhábhartha 

Caipitlíocht 1,851 1,793 58 3% Difríocht neamhábhartha 

Scoláireachtaí 7,941 6,652 1,289 19% Méadú ar mhaoiniú inmheánach do 
scoláireachtaí stipinne agus táillí teagaisc 

Ríomhairí agus trealamh 
eile 

5,383 4,727     656 14% Méadú ar chostais bogearraí ríomhaire 

Costais eile a bhaineann 
le fostaithe 

776 707      69 9.7% Méadú ar chostais oiliúna foirne 

Fógraíocht & Caidreamh 
Poiblí 

927 781       146 18.7% Méadú ar thionscnaimh do Mhic Léinn 
Idirnáisiúnta agus UG 

Costais a bhain le mic 
léinn 

4,259 3,076           1,183  38% Méadú ar theagasc tríú páirtí do Fuzhou, 
€0.5m agus cúnamh agus tacaíocht 
dhíreach do mhic léinn €0.7m 

Costais agus Muirir Eile 2,645 10,676 (8,031) (75%) Laghdú ar ghníomhaíocht 
comhpháirtíochta taighde €7.7m - 
drochfhiachas aon uaire PY agus táille 
mac léinn €0.25m 

Iomlán 52,934 59,733 (6,799) 
Tábla 1: Gluaiseachtaí i gcostais Neamhphá 2020/21 vs 2019/20 
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Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 
Tuarascáil an Sparánaí (ar leanúint) 

B’ionann an caiteachas caipitil i rith na bliana agus €18.8m, agus infheistíodh €17.6m in Obair idir Lámha, a mbaineann 
€17m de sin leis an Tionscadal um Shochaí Teicneolaíochta agus Nuálaíochta (TSI), agus €1.2m ar threalamh caipitil (lena n-
áirítear €0.95m ar threalamh caipitil taighde ).  Leagtar  amach i Nóta 26 na ceangaltais chaipitil ag deireadh na bliana. 
B’ionann na ceangaltais chaipitil conraithe an 30ú Meán Fómhair 2021 agus €9.8m, rud a fhágann go dtabharfar Céimeanna 1 
agus 2 den TSI.  In 2018/19, bhronn an ÚAO  €25m de dheontas caipitil ar an Ollscoil i leith an tionscadail seo agus bhí 
€23.3m de faighte faoi Mheán Fómhair 2021.  Dúnadh láithreán tógála an TSI ar dhá ócáid ar leith ar feadh 26 seachtaine san 
iomlán.  Díreach roimh dheireadh na bliana, fuair an Ollscoil éileamh maidir le rótharraingt costais a bhain le Covid-19 agus 
dúnadh an tsuímh.  Thángthas ar shocrú leis an bhforbróir go luath i Samhain 2021.  Tá cuid den róchaiteachas seo san 
áireamh san Obair idir Lámha ag deireadh na bliana.  B’ionann na ceangaltais údaraithe an 30ú Meán Fómhair 2021 agus 
€30.3m, lena n-áirítear €13.7m don Ionad Mac Léinn nua (d’athcheadaigh an tÚdarás Ceannais an conradh i Nollaig 2021 
agus síníodh conarthaí díreach ina dhiaidh sin), €8.7m do Chéim 3 den  tionscadal TSI, €4.4m do Rannpháirtíocht Spóirt agus 
Pobail agus €2.2m do thírdhreachú sa ríocht phoiblí.  Léiríonn leibhéal ard na gceangaltas conraithe agus údaraithe ár 
dtiomantas chun infheistíocht a dhéanamh i mbonneagar an champais sa bhliain atá romhainn. 

Ba ionann airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim an 30ú Meán Fómhair 2021 agus €90.8m, méadú de €13.9m ar an dáta 
céanna anuraidh.  Mínítear sa Ráiteas Comhdhlúite ar Shreafaí Airgid, ar leathanach 30, an ghluaiseacht a eascraíonn go 
hachomair as glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin de €18m (2019/20: €17.9m), insreabhadh airgid ó 
€1.5m de mhaoiniú tionscadal caipitil (2019/20: eis-sreabhadh €10.8m) mar gheall ar fháltais ó dheontais chaipitil de bhreis 
ar chaiteachas caipitil.  Áirítear le heis-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta úis agus íocaíochtaí léasa €1.8m 
(2019/20: €1.8m) agus aisíocaíocht iasacht BEI de €3.8m (2019/20: €3.8m). San áireamh in iarmhéideanna airgid dheireadh 
na bliana tá  €22.5m de shuim a bhaineann le hiasacht BEI.  Caithfear na cistí seo ar thionscadail chaipitiúla conraithe  agus 
údaraithe mar atá leagtha amach thuas. 

Tá laghdú €2.3m go €26.1m ar leibhéal foriomlán na bhféichiúnaithe agus na réamhíocaíochtaí.  Is ionann an laghdú seo den 
chuid is mó agus laghdú €10.2m ar an deontas caipitil infhaighte ón ÚAO, fritháirithe ag €4.9m d’arduithe ar an tsócmhainn 
pinsin maoinithe agus €3.3m de tháillí acadúla.  Tá na gluaiseachtaí agus na mínithe iomlána leagtha amach i dTábla 2 thíos. 

2020/21 2019/20 Difríocht Céatadán Míniú 
€’000 €’000 €’000 

Infháltais Tionscadail 3,366 3,562 (196) (6%) Laghduithe ar thionscadail chríochnaithe
atá ar feitheamh ar íocaíochtaí 

Cuntais Infhála 2,026 2,490 (464) (18.6%) Gníomhaíocht trádála laghdaithe in
2020/21 de bharr shrianta agus amú 
admhálacha 

Réamhíocaíochtaí 5,762 5,140 622 12% Méadú ar TF, €0.2m, IReL, €0.2m agus 
amú íocaíocht amháin €0.2m 

Iasachtaí Tí Foirne 11 14 (3) (21%) Neamhshuntasach

Féichiúnaithe Eile 1,646 1,799 (153) (8.5%) Méadú ar ioncam fabhraithe maidir le
tionscadail atá á maoiniú ó fhoinsí 
seachtracha 

Deontas Stáit Athfhillteach 
Covid-19 

1,619 1,729 (110) (6.3%) Deontas breise i leith costais Covid-19

Deontas Caipitil Stáit 1,710 11,955 (10,245)       (85%) De bharr amú na bhfáltas caipitil ón 
ÚAO do Thionscadal TSI 

Táillí Acadúla Infhála       3,503 196 3,307    1,687% €3.3m de tháillí gan íoc ón MIEC. 

Pinsean Maoinithe        6,464 1,568         4,896      312% Íocaíochtaí míosúla chuig RCPA le 
haghaidh íocaíochtaí scéime aonair agus 
íocaíochtaí barrachais pinsin thar 
ranníocaíochtaí EE agus ER agus €1.64m 
de choigeartú Creat Rialaithe Fostaíochta 

Iomlán 26,107 28,453    (2,346) 
Tábla 2: Féichiúnaithe agus réamhíocaíochtaí amhail ag 30.9.2021 vs 30.9.2020 
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Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 

Tuarascáil an Sparánaí (ar leanúint) 

I rith na bliana, mhéadaigh an tsócmhainn rialaithe pinsin €4.9m go dtí €6.465m.  Taifeadann an cuntas rialaithe pinsin na 
ranníocaíochtaí fostaithe agus fostóra go léir, íocaíochtaí pinsin agus costais riar na scéimeanna.  Mínítear an ghluaiseacht sa 
bhliain tríd an aistriú chuig íocaíochtaí míosúla chuig an RCPA i gcás ranníocaíochtaí fostaithe agus fostóirí don Scéim 
Aonair, farasbarr na n-íocaíochtaí thar ranníocaíochtaí do Scéimeanna Dúnta agus Eiseamláireacha agus €1.64m de 
choigeartú creidmheasa  don Chreat Rialaithe Fostaíochta ceadaithe ar na costais pinsin a gearradh roimhe seo Léiríonn an  
€6.5m d’infhátais (2019/20 €1.6m) méideanna a bhí dlite ón ÚAO ar 30 úMeán Fómhair, 2021 chun íocaíochtaí leanúnacha 
do phinsinéirí a mhaoiniú.  Rinneadh leithdháileadh sonrach buiséid chun cuid d’iarmhéideanna infhaighte an chuntais 
rialaithe pinsean earnála a chumhdach i meastacháin 2022 an rialtais ar chaiteachas. I Nollaig 2021 fuair an Ollscoil €4.8m de 
mhaoiniú i leith an phinsin infhála. 

Tá méadú €9.1m go €74.8m ar leibhéal foriomlán na gcreidiúnaithe agus na bhfabhruithe (2019/20: €65.6m). Is ionann an 
méadú seo den chuid is mó agus €4.7m i ndeontais taighde a fuarthas roimh ré, €2.2m i bhfabhruithe, €2.1m i dtáillí roimh ré, 
€2m i ndeontas stáit a fuarthas roimh ré.  Tá sé seo fritháirithe ag €2.2m de laghdú ar chreidiúnaithe trádála.  Tá na 
gluaiseachtaí agus na mínithe iomlána leagtha amach i dTábla 3 thíos. 

2020/21 2019/20 Difríocht Céatadán Míniú 

€’000 €’000 €’000 

Deontais & Tionscadail 
Taighde neamhchaite 

22,987 18,254 4,733 26% Réamh-mhaoiniú do 
thionsocadai nua SFI agus AE, 
tabhófar caiteachas gaolmhar in 
2021/22 

Ioncam Iarchurtha 8,480 8,068 412 5% Méadú ar mhaoiniú a fuarthas 
roimh ré ó Erasmus, HCI arna 
fhritháireamh ag laghdú in 
ioncam cíosa roimh ré ó árasáin 

Táillí Acadúla a fuarthas 
roimh ré 

18,012 15,849 2,163 14% Méadú €1m do mhic léinn 
neamh-AE agus méadú 
foriomlán ar tháillí maidir le 
2021/22 

Creidiúnaithe Trádála 2,542 4,721 (2,179) (46%) Amú íocaíochtaí méadú ar 
thacaíocht don líonra ríomhairí 
agus sonraisc ó sholáthraithe 
crua-earraí ag deireadh bliana 
2019/20 

Fabhruithe 8,076 5,877 2,199 37% Méadú ar fhabhruithe caipitil 

Iasachtaí Neamhurraithe 3,822 3,822 - (0%) Áisíocaíochtaí d’iasachta EIB

Réamhíoc an Deontais Stáit          6,893   4,893 2,000 35% Amú na n-admhálacha airgid 
ÚAO 

Creidiúnaithe eile 782 1,112 (330) (40%) Amú íocaíochtaí cnapshuime
pinsin agus laghdú ar iarmhéid 
SPCM  

Dliteanas do Léas 
Gearrthéarmach       

61     58    3 5% Eilimint ghearrthéarmach de léas 
nua airgeadais - gan ghluaiseacht 
shuntasach 

Cáin agus Slándáil Shóisialta 
eile 

3,118 3,012 106 4% Méadú ar CBL agus ÁSPC dlite 

Iomlán 74,773 65,666 9,107 

Tábla 3: Creidiúnaithe agus Fabhruithe amhail ag 30.9.2021 vs 30.9.2020 
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Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 

Tuarascáil an Sparánaí (ar leanúint) 

2. Pinsin
Ar 31ú Nollaig 2009, aistríodh sócmhainní Phlean Pinsin Ollscoil Mhá Nuad chuig an gCúlchiste Náisiúnta Pinsean.  Ar an
mbonn go gceartóidh an tOireachtas aon easnamh a thagann chun cinn chun oibleagáidí na hOllscoile a chomhlíonadh maidir
le sochair phinsin na Scéime Dúnta a íoc agus go ndéanfar dliteanais phinsin na Scéime Eiseamláirí agus na Scéime Aonair
amach anseo a mhaoiniú ar bhonn íoc mar a úsáidtear le hairgead a sholáthróidh an tÚdarás um Ard-Oideachas don Ollscoil
chun na críche sin, mhol mé don Údarás Ceannais gur cheart sócmhainn atá comhionann lenár ndliteanais phinsin arna ríomh
chun críocha tuairiscithe FRS102 a áireamh sa Ráiteas Comhdhlúite ar an Staid Airgeadais amhail an 30ú lá Meán Fómhair,
2021. Is é an dliteanas pinsin foriomlán ná €663m (2019/20: €577m).  As an méid seo, tá €173.2m (2019/20: €141.2m)
inchurtha i leith na Scéime Eiseamláirí agus €26m (2019/20: €17.2m) i leith na Scéime Aonair.  Bunaíodh an Scéim
Eiseamláireach mar scéim íoc mar a úsáidtear de réir threoracha an Údaráis um Ardoideachas.  Scaipeadh an treoir i litir ar
29ú Samhain 2004 chuig cúig Ollscoil a raibh scéimeanna pinsin maoinithe acu.  Ní ráthaíonn an comhfhreagras go sonrach
go n-íocfar pinsin atá neamhspleách ar mhaoiniú na hOllscoile a gheofar sna blianta atá le teacht.  Is é mo thuairim, áfach, go
dtugann gnáthchuntasaíocht aoisliúntais do chomhlachtaí poiblí ráthaíocht go héifeachtach.

Is í an Scéim Aonair an t-aon scéim pinsin do bhaill foirne nua (nua sa tseirbhís phoiblí) amhail agus ón 1ú Eanáir 2013.  
Tagraítear don scéim seo, uaireanta, mar an Scéim Meán Gairme.  Tá sé tugtha le fios i gcomhfhreagras a fuarthas ón ÚAO, 
dar dáta 31ú Lúnasa 2016, go measfar an Scéim Aonair a bheith ina scéim íoc mar a úsáidtear gan aon Ranníocaíocht Fostóra 
do bhaill foirne bunmhaoinithe.  Chun a bheith comhsheasmhach leis an gcaoi a gcaitear leis an dá scéim pinsin eile, 
caitheann an Ollscoil leis an Scéim Aonair mar scéim maoinithe chun críche sócmhainní agus dliteanais pinsin a aithint.   

Léiríonn an láimhseáil chuntasaíochta atá molta agam na ráthaíochtaí Stáit iarbhír agus de-facto atá ann do na dliteanais 
phinsin ag Ollscoil Mhá Nuad ar 30ú Meán Fómhair 2021. Gheofar sonraí breise faoi Nóta 22 (leathanaigh 46-49).  
Tabharfaidh léitheoirí na gcuntas seo faoi deara gur tharraing iniúchóirí na hOllscoile aird ar an láimhseáil sin gan a dtuairim 
a cháiliú (leathanaigh 24-26). 

3. Gnóthas Leantach
An uair a scríobhadh é seo, tá an tír ag aistriú chuig athoscailt iomlán na sochaí i ndiaidh phaindéim Covid-19. Tá tionchar an
víris ar an Ollscoil á bhraithniú Feidhmeannacht na hOllscoile i gcónaí le fáil amach an bhfuil aon bhreithnithe gnóthas
leantach ann is gá a fhógairt don Údarás Ceannais.  Tá sreafaí airgid na hOllscoile láidir i gcónaí, agus is léir go
gcomhlíonfaidh an Ollscoil a cuid oibleagáidí de réir mar a bheidh siad dlite dhá mhí dhéag ó shíniú na Ráiteas Airgeadais
Comhdhlúite. Cuirfidh mé in iúl don Údarás Ceannais go bhfuil na Ráitis Airgeadais ullmhaithe faoin gcoincheap gnóthas
leantach agus go ndearna Feidhmeannacht na hOllscoile breithniú air seo agus go meastar go bhfuil sé cuí.

4. Todhchaí
Is í an bhliain seo chugainn, 2021/22, an bhliain dheireanach dár bPlean Straitéiseach reatha.  Sa bhliain atá romhainn, faoi
cheannaireacht an Uachtaráin Eeva Leinonen, cuirfidh pobal na hOllscoile Plean Straitéiseach nua ó 2023 go 2027 i dtoll a
chéile.  Comórfar i 2022/23, leis, 25 bliain ó cruthaíodh MU as Coláiste aitheanta Choláiste Phádraig, Má Nuad.  Déanfaidh
an Ollscoil an cothrom 25 bliain seo a cheiliúradh go cuí agus í ag obair go dícheallach chun an Plean Straitéiseach nua a
chruthú.

Chuir Ollscoil Mhá Nuad éileamh árachais faoi bhráid an RSAi nDeireadh Fómhair 2021  maidir le caillteanas ioncaim agus 
costais bhreise a bhain le srianta Covid-19. Tá an idirbheartaíocht ar siúl, níl toradh an phróisis cinnte agus ní féidir méid aon 
socraíochta  féideartha a chainníochtú agus é seo á scríobh. 

5. Críoch
Rinne an Ollscoil bainistíocht mhaith ar a gnóthaí arís in 2020/21.  Is mian liom aitheantas a thabhairt do na feabhsuithe ar
mhaoiniú poiblí don ardoideachas ach tá i bhfad níos mó le déanamh.  Is féidir le léitheoirí a bheith cinnte go bhfuil an
Ollscoil fós dírithe ar a croíghníomhaíochtaí teagaisc agus taighde, ar chaighdeáin acadúla, ar cháilíocht eispéiris na mac
léinn agus ar chur i bhfeidhm a Plean Straitéiseach.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an bhfoireann i m'oifig as a gcuid iarrachtaí na Ráitis Airgeadais seo a chríochnú go 
tráthúil.  Braithim an-bhród as m’fhoireann agus táim an-bhuíoch as a gcuid iarrachtaí.  

24 Márta 2022 

An Dr Mike O’Malley    Dáta 
Sparánaí 
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Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 

Ráiteas Freagrachtaí 

Ceanglaítear ar an Ollscoil cloí le hAcht na nOllscoileanna 1997, agus gach cuntas cuí agus gnáthchuntas ar airgead a 
fhaigheann agus a chaitheann sí a choinneáil i cibé foirm a cheadóidh an tÚdarás um Ardoideachas.   Agus na cuntais sin á n-
ullmhú, ceanglaítear ar an Ollscoil: 

- beartais oiriúnacha chuntasaíochta a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach,
- breithiúnais agus meastacháin réasúnta agus stuama a dhéanamh,na Ráitis Airgeadais a ullmhú ar bonn gnóthais

leantaigh, ach amháin más neamhchuí agus
- a rá cibé ar cloíodh le caighdeáin infheidhme chuntasaíochta, faoi réir aon imeacht ábhartha a nochtadh agus a

míníodh sna Ráitis Airgeadais.

Tá an Ollscoil freagrach as taifid chuntasaíochta imleor a choinneáil a nochtann le cruinneas réasúnta ag aon tráth, Staid 
Airgeadais na hOllscoile agus a chuireann ar a cumas a chinntiú go gcomhlíonann a Ráitis Airgeadais Acht na nOllscoileanna 
1997, FRS102 agus an Ráiteas ar Chleachtas Molta ( ráitis chuntasaíochta a nglactar leo go ginearálta in Éirinn agus sa RA). 
Tá an Ollscoil freagrach freisin as a chinntiú go seoltar gnó na hOllscoile ar mhodh cuí agus rialta agus as gach sócmhainn 
atá faoina rialú oibriúcháin a chosaint agus mar sin as céimeanna réasúnta a ghlacadh chun calaois agus neamhrialtachtaí eile 
a chosc agus a bhrath. 

Sínithe thar ceann an Údaráis Cheannais an 24ú Márta 2022. 

An tOllamh Eeva Leinonen An Dr Mike O’Malley 
Uachtarán Sparánaí 
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Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 
Ráiteas Rialachais 

1. Rialachas
Tá Ollscoil Mhá Nuad tiomanta do dhea-chleachtas a fheidhmiú i ngach gné den rialachas corparáideach.  Déanann an
achoimre seo cur síos ar an mbealach ar chuir an Ollscoil i bhfeidhm na prionsabail atá leagtha amach sa doiciméad “Cód
Rialachais d’Ollscoileanna Éireannacha 2019” (Cód 2019) a comhaontaíodh idir Cumann Ollscoileanna Éireann agus an
tÚdarás um Ardoideachas agus ar ghlac Údarás Ceannais (ÚC) Ollscoil Mhá Nuad leis i mí Feabhra 2019.  Leis an gcód
2019 seo tugtar an tuairisciú ar rialachas agus rialú inmheánach laistigh d’Ollscoileanna i gcomhréir le Cód chun
Comhlachtaí Stáit a Rialú 2016 a mhéid is féidir.  Is é cuspóir an Ráitis Rialachais seo cabhrú le léitheoir na Ráiteas
Airgeadais tuiscint níos fearr a fháil ar conas a cuireadh na prionsabail i bhfeidhm agus tuiscint níos soiléire a fháil ar
rialachas agus struchtúr dlíthiúil na hOllscoile.

2. Socrú Buiséad
Feidhmíonn an Ollscoil córas rialaithe buiséid cineachta ina leithdháiltear buiséid chun críocha athfhillteacha agus caipitil ar
shealbhóirí buiséid aonair a bhfuiltear ag súil go n-oibreoidh agus go seachadfaidh siad laistigh den bhuiséad sin.  Tá
dianchóras rialaithe buiséid ann, le hanailís rialta ar athraitheas i gcomórtas leis na buiséid.  I mí Eanáir gach bliain,
reáchtáiltear cleachtadh pleanála foirne ina ndéanann ceannairí roinne argóintí ar son acmhainní breise ina ranna.  Ag an am
céanna, déanann fochoiste d’Fheidhmeannacht na hOllscoile (FO) faoi cheannas an Uachtaráin meastachán ar an ioncam
breise a thuillfidh an Ollscoil as a dtiocfaidh an cumas foriomlán chun acmhainní breise a fhostú.  Déantar cinntí ansin agus
cruthaítear píblíne earcaíochta.  Ansin déanann Airgeadas buiséadú do na hacmhainní breise seo ag úsáid toimhdí faoi dhátaí
tosaigh, pointí ar an scála agus coigilteas i bpá ócáideach a fhritháireamh.  Déanann Comhpháirtithe Gnó san Oifig
Airgeadais i gcomhar le Cinn Roinne athbhreithniú ráithiúil ar ioncam agus caiteachas iarbhír i gcomórtas leis na buiséid i
ranna acadúla agus neamhacadúla araon, agus cuirtear aon éagsúlachtaí ábhartha in iúl don Sparánaí agus don Déan ábhartha
de réir mar is cuí.  Nuair is gá agus nuair is cuí, dírítear aird FO agus struchtúir rialachais na hOllscoile ar éagsúlachtaí.  I
ngach cás, déantar gníomh ceartaitheach chun buiséid a choigeartú, caiteachas a athphróifíliú, nó díriú ar choigilteas in
áiteanna eile chun spriocanna buiséadacha foriomlána na hOllscoile a bhaint amach.

Ullmhaítear buiséid ag baint úsáid as sonraí córais a bhaineann Oifig an Sparánaí amach agus cuirtear toimhdí agus 
réamhaisnéisí cuí i bhfeidhm tar éis comhráite le geallsealbhóirí ábhartha.  Glacann an ÚC buiséad oibre i Meán Fómhair 
roimh thús na bliana airgeadais.  Déantar an buiséad oibre seo a nuashonrú ansin tar éis toradh phróiseas dáileacháin 
Dheontas Athfhillteach Bliantúil an Údaráis um Ardoideachas.  Cuirtear buiséad athbhreithnithe faoi bhráid an ÚC i mí an 
Mhárta gach bliain.  Tugann an Sparánaí an ÚC cothrom le dáta ag cruinnithe eile maidir le hathraitheas ábhartha ón 
mbuiséad.  Cheadaigh an ÚC buiséad 2020/21 an 25ú Márta 2021.  

Bhí cur isteach ar airgeadas i gcónaí in 2020/21 de dheasca phaindéim Covid-19 nuair a dúnadh an Ollscoil le haghaidh 
teagasc duine le duine, obair ón mbaile ag baill foirne agus dúnadh láithreáin tógála mar thoradh ar chinntí an Rialtais. 
Tháinig moill mhór ar gach catagóir caiteachais, lena n-áirítear moill ar earcú foirne sa bhliain faoi athbhreithniú.  Ó 
dheireadh na bliana, 30ú Meán Fómhair 2021, tá éileamh Covid-19 faighte ag an Ollscoil ón gconraitheoir atá fostaithe chun 
an foirgneamh teagaisc agus foghlama nua ar an gcampas a fhorbairt.  Socraíodh an cás i bplé idir comhaltaí an Bhoird 
Rialaithe Tionscadail go luath i Samhain 2021.  Cuireadh an socrú in iúl don ÚC ar 11ú Samhain 2021.  

3. Amharc Fíor agus Cothrom
D’admhaigh an ÚC go bhfuil sé freagrach as an Tuarascáil Bhliantúil a ullmhú i bhformáid Ráitis Airgeadais Chomhdhlúite.
Deimhníonn an ÚC go measann siad go dtugann na Ráitis Airgeadais Chomhdhlúite léargas fíor agus cothrom ar
fheidhmíocht airgeadais na hOllscoile agus ar a Staid Airgeadais amhail ar dháta an chláir chomhardaithe, 30ú Meán Fómhair
2021.

4. Athbhreithniú ar Fheidhmíocht an Údaráis Cheannais
Coimisiúnaíodh athbhreithniú seachtrach foirmiúil ar an ÚC agus a fheidhmíocht (lena n-áirítear feidhmíocht Choistí an
Údaráis Cheannais) ó Crowe i mí Feabhra 2018.  Ghlac an ÚC leis an tuarascáil deiridh i Nollaig 2018.  Ina mheasúnú
foriomlán ar an ÚC, chinn na comhairleoirí go bhfuil “an tÚdarás Ceannais á reáchtáil go maith agus á bhainistiú go
héifeachtach”.  Bunaíodh an Séú Údarás Ceannais go déanach in 2019 agus déanfaidh sé féinmheasúnú bliantúil ar a
éifeachtaí atá sé féin agus a choistí, chomh maith le hathbhreithniú seachtrach ar a fheidhmíocht leath bealaigh tríd a théarma
in 2022/23.  Rinneadh an chéad fhéinmheasúnú i Nollaig 2021 trí cheistneoir a tiomsaíodh chun na críche sin.
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Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 
Ráiteas Rialachais (ar leanúint)  

5. Údarás Ceannais
Is é Údarás Ceannais Ollscoil Mhá Nuad (ÚC) an príomhaonán rialachais agus cinnteoireachta laistigh den Ollscoil.   Faoi
Acht na nOllscoileanna 1997, “comhlíonfaidh údarás ceannais ollscoile feidhmeanna na hollscoile, nó comhlíonfar iad ar
ordacháin ó údarás ceannais ollscoile” agus “gach gníomh agus ní a dhéanfaidh údarás ceannais, nó a dhéanfar in ainm nó
thar ceann na hollscoile le húdarás sainráite nó intuigthe an údaráis ceannais, measfar gurb í an ollscoil a rinne iad”.  Tá an
ÚC freagrach as agus tá sí sásta go bhfuil an Ollscoil ag comhlíonadh na n-oibleagáidí reachtúla a bhaineann leis an Ollscoil
mar atá leagtha amach sa reachtaíocht lena rialaítear bunú na hOllscoile nó i reachtaíocht ábhartha eile.

Tá comhaltacht an Séú hÚdarás Ceannais in Ollscoil Mhá Nuad comhdhéanta de 33 comhalta agus tá sé chomh éagsúil agus 
chomh hionadaíoch agus is féidir i gcomhréir le forálacha Acht na nOllscoileanna 1997.  Agus é seo á scríobh, tá dhá 
fholúntas ar an ÚC, comhalta amháin faoi Alt 16(3)(a) agus comhalta amháin faoi Alt 16(4)(a). 

Tagann an chomhaltacht ó lasmuigh den Ollscoil (17 gcomhalta neamhspleách) agus taobh istigh den Ollscoil (12 bhall 
foirne agus ceathrar mac léinn). Faoi Alt 34 d’Acht na nOllscoileanna 1997, formheasfaidh an ÚC Plean Straitéiseach na 
hOllscoile agus cinnteoidh sé go seolfar cóip den Phlean Straitéiseach chuig an Aire Breisoideachais agus Ardoideachais, 
Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta agus chuig an Údarás um Ardoideachas.  I nDeireadh Fómhair 2018, sheol an tAire 
Stáit um Ardoideachas Plean Straitéiseach a chlúdaíonn an tréimhse 2018 go 2022.  Is féidir “Plean Straitéiseach Ollscoil 
Mhá Nuad 2018 - 2022” a rochtain ag www.maynoothuniversity.ie nó é a iarraidh ar Governing.Authority@mu.ie.  Tar éis an 
tOllamh Eeva Leinonen a cheapadh mar an séú hUachtarán ar Ollscoil Mhá Nuad an 1ú Deireadh Fómhair 2021, cuirfear tús 
le hullmhú an chéad Phlean Straitéisigh eile a bheidh i bhfeidhm ó 2023 - 2027 go luath in 2022 tar éis próiseas 
comhairliúcháin a rinne an tUachtarán nua ar fud na hOllscoile agus rannpháirtíocht sheachtrach uaithi le linn na chéad trí go 
ceithre mhí di mar Uachtarán. 

Feidhmíonn Ollscoil Mhá Nuad de réir Acht na nOllscoileanna 1997 agus tionóltar cruinnithe den ÚC de réir na mBuan-
Orduithe comhaontaithe (arna leasú i Márta 2021).  Glacadh le Reachtanna na hOllscoile den chéad uair in 2000 agus 
leasaíodh iad in 2006 agus arís in 2019 (Reacht 6 ‘An Chomhairle Acadúil’).  Go foirmiúil, tá an ÚC freagrach as Plean 
Straitéiseach na hOllscoile a ghlacadh, nósanna imeachta maidir le cáilíocht, beartais maidir le comhionannas, córas na 
rialuithe inmheánacha, ceadú na mbuiséad, glacadh leis na Ráitis Airgeadais Bhliantúla, riarachán agus rialú maoine, ceapadh 
Uachtarán na hOllscoile agus feidhmeanna eile a fhorchuirtear le reachtaíocht agus leis an gCód Rialachais d’Ollscoileanna 
Éireannacha 2019.  Déanann sé monatóireacht ar an Ollscoil trí thuairisc a fháil ón Uachtarán ag gach cruinniú, tuairisc ina 
dtugann an tUachtarán breac-chuntas ar gach rud suntasach atá ag tarlú san Ollscoil agus ar an gcaoi a bhfuil an Ollscoil ag 
láimhseáil saincheisteanna éagsúla.  Tugtar páipéir ar leith chuig an ÚC áit a n-iarrtar cinntí iarbhír ar an ÚC. 
Comhaontaíodh ‘Sceideal Nithe atá Forchoimeádta do Chinneadh an Údaráis Cheannais’ agus cheadaigh an ÚC leagan 
nuashonraithe (chun an Cód Rialachais d’Ollscoileanna Éireannacha 2019 a chomhlíonadh) i Márta 2021 agus 
athbhreithníodh é i Samhain 2021. 

Feidhmíonn Sparánaí agus Rúnaí na hOllscoile mar Rúnaí ar an ÚC. 

Tá sé bhuanchoiste bunaithe ag an ÚC le téarmaí tagartha scríofa agus comhaltas sonraithe lena n-áirítear comhaltaí 
neamhspleácha.  Pléitear an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca faoi 6 thíos.  Tá mionsonraí na gcúig Choiste eile tugtha 
anseo.  

Tá freagrachtaí maoirseachta ar Choiste Airgeadais, Acmhainní Daonna agus Forbartha Campais (FHRCDC) Ollscoil 
Mhá Nuad sna réimsí a bhaineann le pleanáil oibriúcháin agus buiséadú, struchtúr táillí, bainistíocht sócmhainní, forbairt 
campais, acmhainní daonna agus úsáid shéala na hOllscoile.  Bhí sé chruinniú ag an gCoiste i rith na bliana.  Ag cruinniú den 
ÚC a tionóladh i Nollaig 2020, socraíodh Maura Moore Uasal a cheapadh mar Chathaoirleach neamhspleách ar an FHRCDC. 
Is ainmní aireachta í Ms Moore ar bhallraíocht an ÚC agus is ball seachtrach í den Údarás.  Feidhmíonn an Sparánaí mar 
Rúnaí an Choiste. 

Ceanglaítear ar an gCoiste Luach Saothair teacht le chéile nuair a bhíonn moladh ag an Uachtarán maidir le himeacht 
ceadaithe ó scálaí pá ceadaithe.  Tá Cathaoirleach an ÚC ina chathaoirleach ar an gCoiste Luach Saothair.  Ní raibh aon 
chruinniú ag an gCoiste i rith na bliana.  

Bhí ceithre chruinniú ag an gCoiste Cáilíochta i rith na bliana.  Is í an Dr Alison Fitzgerald, ionadaí na foirne acadúla ar an 
ÚC, atá ina cathaoirleach ar an gCoiste agus is í an Dr Teresa Lee, an Stiúrthóir Cáilíochta, an Rúnaí.  Tá ról maoirseachta ag 
an gCoiste Cáilíochta maidir le comhlíonadh oibleagáidí na hOllscoile maidir le dearbhú cáilíochta inmheánach agus 
seachtrach agus feabhsú cáilíochta.  Is comhchoiste é seo leis an gComhairle Acadúil. 
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Tá freagrachtaí maoirseachta ar an gCoiste um Chomhionannas, Éagsúlacht, Cuimsiú agus Idirchultúrachas i réimsí an 
chomhionannais inscne, cúiseanna eile le héagothroime, cur i gcoinne foinsí idirdhealaithe, saincheisteanna cultúrtha agus na 
saincheisteanna a bhaineann le héagsúlacht foirne agus mac léinn.  Is é an Dr Seamus Taylor, ionadaí foirne acadúil ar an 
ÚC, atá ina chathaoirleach air agus feidhmíonn Oifigeach Comhionannais na hOllscoile, Sam Blanckensee, mar Rúnaí an 
Choiste.  Bhí sé chruinniú ag an gCoiste i rith na bliana.  Is comhchoiste é seo leis an gComhairle Acadúil.   

Bhí trí chruinniú ag Coiste Gaeilge na hOllscoile i rith na bliana.  Déanann an coiste maoirseacht ar na beartais agus 
nósanna imeachta atá i bhfeidhm chun an Ghaeilge a chur chun cinn ar an gcampas.  Tá cúram air freisin as cultúir shainiúla 
na hÉireann a chaomhnú agus a chur chun cinn.  Is í an Dr Niamh Ni Shiadhail an cathaoirleach agus is é an Dr Brian Mac 
Maghnuis, Oifigeach na Gaeilge, an Rúnaí.  Is comhchoiste é seo leis an gComhairle Acadúil. 

6. Cruinnithe den Choiste Iniúchóireachta agus Riosca
Bhí cúig chruinniú ag Coiste Iniúchóireachta agus Riosca Ollscoil Mhá Nuad (ARC) i rith na bliana.  Breithníonn sé
tuarascálacha mionsonraithe mar aon le moltaí chun feabhas a chur ar chóras rialaithe inmheánaigh na hOllscoile agus ar
fhreagraí agus ar phleananna feidhmithe na bainistíochta.  Tuairiscíonn an Coiste go díreach don ÚC agus tá an t-údarás aige
aon fhaisnéis a iarraidh ar Oifig an Sparánaí, comhaltaí an Aontais Eorpaigh, iniúchóirí inmheánacha agus seachtracha agus
daoine eile nuair a mheasann sé é a bheith riachtanach chun a fhreagrachtaí a chomhlíonadh go héifeachtach.  Tá an Coiste
faoi cheannas Christine Moran Uasal, ainmní de chuid IBEC ar chomhaltacht an ÚC.  Is ball seachtrach den ÚC í Iníon
Moran.

Ní comhalta den Choiste é an Sparánaí.  Feidhmíonn Vivienne Murray Uasal, Oifigeach Riaracháin an ÚC, mar Rúnaí an 
Choiste.  Cé go bhféadfaidh comhaltaí eile den FO freastal ar chruinnithe an Choiste ó am go ham trí chuireadh, ní comhaltaí 
den Choiste iad.  Uair sa bhliain, buaileann an Coiste leis na hiniúchóirí seachtracha agus leis na hiniúchóirí inmheánacha 
mar ghrúpa le haghaidh díospóireachtaí neamhspleácha faoina gcuid oibre iniúchóireachta agus faoi aon ábhar a roghnaíonn 
na hiniúchóirí a tharraingt anuas nuair nach mbíonn pearsanra bainistíochta i láthair.  I rith 2020/21, bhí cruinniú amháin ag 
an gCoiste le hionadaí sinsearach ó Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste. Léiríonn Tábla 1 thíos tinreamh chomhaltaí 
an Choiste ag cruinnithe. 

Comhalta den Choiste Iniúchóireachta agus 
Riosca 

Líon na gCruinnithe a 
rabhthas Incháilithe 
chun Freastal Orthu 

Líon na gCruinnithe 
ar Freastalaíodh 
Orthu 

Céatadán 
Freastail 

Ms Christine Moran (Cathaoirleach) 5 5 100% 
Mr. Paul O’ Toole 4 4 100% 
Mr Stewart Roche 5 5 100% 
An tOllamh Fiona Lyddy 3 3 100% 
Ms Sheila Nunan 5 5 100% 
Tábla 1. Freastal chomhaltaí den Choiste Iniúchóireachta agus Riosca ar chruinnithe 2020/21 

D’ainmnigh an tAire an tUasal Paul O’Toole le bheith ina chomhalta den ÚC i Meán Fómhair 2020 agus cheap an ÚC é ar an 
ARC i Nollaig 2020.  Cheap an ÚC an tOllamh Fiona Lyddy ar an ARC i Nollaig 2020.  Is comhalta sinsearach den 
fhoireann acadúil laistigh den Ollscoil í an tOllamh Lyddy nach bhfuil aon ról feidhmiúcháin aici. Ceapadh Darina Colhoun 
Uasal, ainmní seachtrach ar an ÚC, ar an ARC i mí Feabhra 2022. 

7. Cathaoirleach, Leas-Chathaoirleach agus Uachtarán
Cheap an Séú hÚdarás Ceannais an Dr Mary Canning mar Chathaoirleach neamhspleách ag a chruinniú ar an 16ú Nollaig
2019.  Toghadh an tUasal Paul O’Toole ina Leas-Chathaoirleach ar an ÚC i mí Feabhra 2021.  Bhí an tOllamh Philip Nolan
ina Uachtarán ar an Ollscoil don bhliain iomlán go dtí an 30ú  Meán Fómhair 2021 agus tháinig an tOllamh Eeva Leinonen i
gcomharbacht air an 1ú Deireadh Fómhair 2021.

Is í Comhairle Acadúil Ollscoil Mhá Nuad údarás acadúil na hOllscoile agus baineann gach comhalta de le foireann acadúil, 
mic léinn agus foireann seirbhísí tacaíochta acadúla na hOllscoile.  Is é an ról atá aige ná maoirseacht a dhéanamh ar obair 
theagaisc agus thaighde na hOllscoile.  Bhí sé chruinniú ag an gCoiste Cáilíochta i rith na bliana. 
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Is é an tUachtarán príomhoifigeach acadúil agus riaracháin na hOllscoile.  Ceanglaítear ar an Uachtarán “an ollscoil a 
bhainistiú agus a stiúradh ina gníomhaíochtaí acadúla, airgeadais, pearsanra agus ina gníomhaíochtaí eile agus, chun na 
gcríoch sin, beidh aige nó aici na cumhachtaí sin go léir is gá nó is fóirsteanach”.  Gníomhaíonn an tUachtarán “faoi réir cibé 
beartais a chinnfidh an t-údarás ceannais ó am go ham agus beidh sé nó sí freagrach don údarás ceannais as an ollscoil a 
bhainistiú go héifeachtach agus go héifeachtúil agus as a fheidhmeanna nó a feidhmeanna a chomhlíonadh go cuí”.  Tá an 
tUachtarán freagrach mar sin don ÚC as éifeachtúlacht agus dea-ord na hOllscoile a chothabháil, lena n-áirítear bainistíocht 
acadúil, acmhainní daonna agus airgeadais mar a fhorordaítear faoi ailt éagsúla d’Acht na nOllscoileanna 1997 - 2006.  Is 
féidir an tUachtarán a ghairm chun teach i láthair os comhair an Choiste um Chuntais Phoiblí nó faoi Choistí eile de chuid 
Thithe an Oireachtais.   

Tacaíonn an fhoireann FO leis an Uachtarán.  Tá comhaltaí an FO ag ú Meán Fómhair 2021 leagtha amach i dTábla 2 thíos: 

An tOllamh Philip Nolan (ghabh an tOllamh 
Eeva Leinonen a ionad an 1ú Deireadh Fómhair 
2021.) 

Uachtarán 

An tOllamh Aidan Mulkeen Leas-Uachtaráin Gnóthaí Acadúla, Cláraitheoir agus an 
Uachtaráin Ionaid 

An tOllamh Brian Donnellan Leas-Uachtarán um Thaighde agus Nuálaíocht 

An Dr Mark Maguire Déan na nEolaíochtaí Sóisialta 

An tOllamh Ronan Farrell Déan na hEolaíochta agus na hInnealtóireachta 

An tOllamh Colin Graham Déan na nEalaíon, an Léinn Cheiltigh, agus na Fealsúnachta 

An Dr Alison Hood Déan na Múinteoireachta agus na Foghlama 

Ms Rosaleen McCarthy An Stiúrthóir Acmhainní Daonna 

An Dr Mike O’Malley Sparánaí agus Rúnaí; Príomhoifigeach Gníomhach um Nuálaíocht 
agus Eolas agus Leas-Uachtarán Gníomhach um Eastáit agus 
Forbairt Chaipitil1 

An Dr Gemma Irvine Leas-Uachtarán um Chomhionannas agus Éagsúlacht 

Tábla 2: Baill Fheidhmeannacht na hOllscoile ar 30/09/2021

Bíonn cruinnithe seachtainiúla ag an FO chun oibríochtaí na hOllscoile a mhaoirsiú agus chun athbhreithniú a dhéanamh ar 
dhul chun cinn ar ghnéithe sonracha de Phlean Straitéiseach na hOllscoile.  Faigheann an FO tuarascálacha ar 
phríomhtháscairí feidhmíochta agus riosca agus breithníonn sé saincheisteanna rialaithe a d’fhéadfadh a bheith tugtha dá aire 
ag meicníochtaí luathrabhaidh atá leabaithe laistigh d’aonaid oibríochtúla (lena n-áirítear dámha agus ranna).  I rith 2020/21, 
bhí 43 cruinniú ag an FO.  

1 Cailleadh an Leas-Uachtarán um Eastáit agus Forbairt Chaipitil, Ms Eliz Dunne, gan choinne an 25ú Meitheamh 2021, RIP 
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8. Cruinnithe agus freastal ar an Údarás Ceannais
Bhí sé chruinniú ag an ÚC i rith na bliana.  Tá comhaltacht iomlán an ÚC agus a dtaifead tinrimh ag cruinnithe i rith na
bliana leagtha amach i dTábla 3 thíos.

Tábla 3: Comhaltacht agus freastal ar chruinnithe den Údarás Ceannais 2020/21. 
2 Cheadaigh an ÚC neamhláithreacht Ms Colhoun 

Údarás Ceannais (ÚC) 
Comhalta 

Líon Cruinnithe -
- Cáilithe chun 
Freastal orthu 

Cruinnithe 
ar Freastal- 
aíodh Orthu 

Céatadán 
Freastail 

Cathaoirleach (1) An Dr Mary Canning 6 6 100% 
Ex Officio (3) An tOllamh Philip Nolan 

An tOllamh Aidan Mulkeen 
An Dr Mike O’Malley 

6 
6 
6 

6 
6 
6 

100% 
100% 
100% 

Comhaltaí den fhoireann acadúil 
ar Ollaimh nó Ollaimh 
Chomhlacha iad (2) 

An tOllamh Honor Fagan 
An tOllamh Paul Moynagh 

6 
6  

6 
6 

100% 
100% 

Comhaltaí buana nó 
lánaimseartha den fhoireann 
acadúil seachas Ollaimh nó 
Ollaimh Chomhlacha (4) 

An Dr Mercedes Carbayo-Abengózar 
An Dr Alison Hood 
An Dr Andreas Boldt 
An Dr Seamus Taylor 

6 
6 
6 
6 

6 
6 
6 
6 

100% 
100% 
100% 
100% 

Fostaithe buana nó 
lánaimseartha den Ollscoil nach 
den fhoireann acadúil iad (2) 

Mr Paul Clear 
Ms Joan O’Riordan Bruton 

6 
6  

6 
6 

100% 
100% 

Oifigigh thofa d’Aontas na Mac 
Léinn (3) 

Ms Kelly Rennick (ar ghabh Liam 
Cosgrove a háit i M.F. 2021) 
Mr Julian Nagi (ar ghabh Niall Daly a 
áit i M.F. 2021) 
Mr Ciaran Watts (ar ghabh Ms 
Anna Travers a áit i M.F. 2021) 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

100% 

100% 

100% 
Mac léinn iarchéime (1) Ms Nicole Carr 6 6 100% 

Ainmní IBEC (1) Ms Christine Moran 6 6 100% 

Ainmní ICTU (1) Ms Sheila Nunan 6 6 100% 

Chambers Ireland (1) Folamh 
Ainmnithe de chuid 
Iontaobhaithe Choláiste 
Phádraig (3) 

An Dr Dermot Lane 
An tOllamh Oir. Michael Mullaney 
Ms Clare Ryan  

6 
6 
6 

6 
6 
4 

100% 
100% 
66% 

Céimithe na hOllscoile (3) Ms Geraldine Delaney 
Mr Peter Finnegan 
An Dr Michael F. Ryan 

6 
6 
6 

5 
5 
4 

83% 
83% 
66% 

Ainmnithe Sheanad NUI (2) An tOllamh Marian Lyons 
Mr James Doorley 

6 
6 

5 
5 

83% 
83% 

Ainmnithe an Aire (3) Ms Maura Moore 
Mr Paul O’ Toole 
Ms Darina Colhoun - ceaptha an 16ú 
Nollaig 2020.2 

6 
6 

4 

6 
6 

3 

100% 
100% 

75% 
Comhaltaí seachtracha eile (3) Mr Eugene Magee (níor tháinig 

isteach go dtí an 25 Márta 2021) 
Ms Sarah Searson (níor tháinig 
isteach go dtí an 25 Márta 2021) 
Folamh 

3 

3 

2 

2 

66% 

66% 
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9. Próisis chun Rioscaí Eagrúcháin a Aithint agus chun a nImpleachtaí Airgeadais a Mheasúnú
Tugtar faoi phróiseas foirmiúil ar bhonn rialta chun rioscaí a aithint, a mheas agus a mhaolú.  Seo an próiseas a bhí ann le
linn 2020/21:  Rinne fochoiste den FO an clár Rioscaí a athbhreithniú agus a nuashonrú, tar éis dul i gcomhairle go cuí leis an
Ollscoil agus cuireadh an Clár Riosca faoi bhráid an ARC agus rinne sé athbhreithniú air sular cuireadh faoi bhráid an ÚC é i
Márta 2021 é.  De réir dea-chleachtais, tá próiseas um chlár riosca rannáin (DRR) curtha i bhfeidhm ó shin.  Cuireadh oiliúint
ar fáil do gach rannán maidir le conas clár riosca a ullmhú, agus sannadh gach riosca do Chatagóir Riosca. Shínigh an
comhalta den FO gach DRR ansin.  Bunaíodh foghrúpa den FO chun athbhreithniú a dhéanamh ar gach ceann de na
DRRanna chun a fháil amach an raibh aon cheann de na rioscaí a aithníodh ina riosca foriomlán Ollscoile agus ar ghá iad a
áireamh sa Chlár Riosca Fiontair (ERR).  Shínigh an FO an ERR nuashonraithe agus cuireadh faoi bhráid an ARC é i Nollaig
2021 agus cheadaigh an ÚC é ag cruinniú i Nollaig 2021.

Tá sé molta ag athbhreithnithe rialachais go ndéanfadh an Ollscoil a beartas agus a próisis Bainistíochta Riosca a neartú 
tuilleadh agus rinneadh dul chun cinn suntasach sa réimse seo in 2021, lena n-áirítear Beartas Bainistíochta Riosca a chur i 
dtoll a chéile agus a cheadú, DRRanna a chur i dtoll a chéile agus ERR nuashonraithe (mar a luaite thuas) agus meicníochtaí 
um Ardú Riosca agus Tuairiscithe a chur i dtoll a chéile.  Admhaíonn an FO go bhfuil gá le tuilleadh feabhsuithe ar an gcreat 
rialachais foriomlán a chur i bhfeidhm go háirithe maidir le beartais mar shampla tabhairt chun críche Bheartas an Údaráis 
Shínithe, Beartas Calaoise agus Beartas um Nochtadh Cosanta nuashonraithe. Tabharfar Ráiteas Goile Riosca chun críche 
freisin i R1/R2 2022. Ceapfar Stiúrthóir Rialachais nua in 2022 chun an próiseas seo a mhaoirsiú. 

Rinneadh roinnt iniúchtaí ar rialú caiteachais taighde ar ordú na ngníomhaireachtaí maoinithe.  Cuirtear clár d’iniúchtaí den 
sórt sin faoi bhráid an ARC ar bhonn bliantúil agus tugtar aird ar shaincheisteanna ábhartha chun críocha faisnéise.   

Ag cruinnithe den FO, mar a shonraítear thuas, tugtar aghaidh ar shaincheisteanna leanúnacha agus ar chur i bhfeidhm 
chuspóirí Phlean Straitéiseach na hOllscoile.  Tugtar aghaidh ag na cruinnithe seo ar shaincheisteanna rialaithe a thagann 
chun cinn agus ar athruithe ar an bpróifíl riosca.  Breactar síos miontuairiscí ag na cruinnithe agus bíonn na miontuairiscí ar 
fáil do na hiniúchóirí inmheánacha agus seachtracha.   

Tá cáilíocht ríthábhachtach don Ollscoil agus is é an Stiúrthóir Cáilíochta atá freagrach as an bhfeidhm seo.  Déantar 
athbhreithniú seachtrach ar Ranna Acadúla ar bhonn timthriallach, de ghnáth ar thimthriall seacht mbliana.  Timthriall den 
chineál céanna atá ag aonaid riaracháin agus tacaíochta.  Cuirtear na torthaí in iúl don Uachtarán.  Cuirtear san áireamh iad i 
bpróiseas socraithe an bhuiséid bhliantúil freisin, más gá.  I rith na bliana airgeadais 2018/19, bhí an Ollscoil mar ábhar le 
hAthbhreithniú Institiúideach CINNTE faoi choimirce an QQI chun críche measúnú seachtrach a dhéanamh ar phróisis 
dearbhaithe cáilíochta agus feabhsaithe cáilíochta na hOllscoile.  Áiríodh leis an bpróiseas féinmheastóireacht fhairsing ar 
cháilíocht agus ar phróisis cháilíochta agus cuairt ar an láthair ó Phainéal Athbhreithnithe neamhspleách de shaineolaithe 
seachtracha.  D’eisigh an Painéal Athbhreithnithe tuarascáil i mí Iúil 2019 (i) inar moladh an Ollscoil as a straitéis agus as 
cáilíocht a gníomhaíochtaí taighde, teagaisc agus tacaíochta, (ii) ina bhfuarthas go raibh na Caighdeáin agus Treoirlínte 
Eorpacha um Dhearbhú Cáilíochta á gcomhlíonadh ag an Ollscoil, agus (iii) ina ndearnadh moltaí maidir le feabhsúcháin. 
D’ullmhaigh an Ollscoil plean gníomhaíochta mar fhreagra ar na moltaí seo agus luaigh an ÚC é i Meán Fómhair 2019. 
Fuair an ÚC nuashonrú breise ar dhul chun cinn i mí Mheán Fómhair 2020 agus i mí an Mheithimh 2021. 

10. Luach ar Airgead
Rinne Ollscoil Mhá Nuad, ar feadh a heolais agus a creidiúna, na treoirlínte a leanúint chun luach ar airgead a bhaint amach i
gcaiteachas poiblí mar atá leagtha amach i gCód Caiteachais Phoiblí na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

11. Ráitis Airgeadais Neamhiniúchta
Deimhnímid gur cuireadh na dréacht-Ráitis Airgeadais neamhiniúchta faoi bhráid Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
lena n-iniúchadh i Nollaig 2021.

12. Foilsiú
Deimhnímid go gcuireann Ollscoil Mhá Nuad na Ráitis Airgeadais iniúchta comhaontaithe deiridh faoi bhráid na Roinne
Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta laistigh de mhí amháin óna gcríoch lena leagan
faoi bhráid Thithe an Oireachtais.  Ina theannta sin, deimhnímid go bhfoilsíonn Ollscoil Mhá Nuad na Ráitis Airgeadais ar a
suíomh Gréasáin féin laistigh de mhí amháin ó chríoch an iniúchta.

13. Aighneacht chuig an ÚAO
Deimhnímid go gcuirtear na Ráitis Airgeadais Bhliantúla faoi bhráid an ÚAO taobh istigh de mhí amháin óna gcríoch.
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14. Táillí agus Costais
Deimhnímid go bhfuil aon táillí agus/nó costais a íoctar le baill den ÚC de réir na dtreoirlínte ón Roinn Airgeadais agus go
gcuirtear i láthair iad i dTuarascáil Bhliantúil na hOllscoile.  Faigheann an Cathaoirleach €20,520 de luach saothair sa
bhliain de réir Alt 17(5) d’Acht na nOllscoileanna 1997.  Ba é seo an méid a cheadaigh an ÚAO i gcomhfhreagras i mí
Eanáir 2020.  Níor íocadh aon chostais le comhaltaí i rith na bliana maidir le gnó an ÚC.

Ba é €200,577 an tuarastal a íocadh leis an Uachtarán do 2020/21 i gcomhréir le litir ceada a fuarthas i mí Feabhra 2011. 

15. Costais Comhairleoirí (taobh amuigh de tháillí ailtire agus foirne dearaidh maidir le tionscadail chaipitil a
sheachadadh)
Gheofar anailís iomlán ar chostais na gcomhairleoirí leagtha amach faoi Nóta 11, “Anailís ar Chaiteachas Iomlán” ar
leathanach 39 de na Ráitis Airgeadais.  Ba é an méid iomlán a íocadh ná €1.9m (2019/20: €2.2m).

16. Sochair d’Fhostaithe
Tá anailís iomlán ar chostais agus líonta foirne leagtha amach faoi Nóta 9, “Costais Foirne” ar leathanach 38 de na Ráitis
Airgeadais.

Deimhníonn an ÚC go gcomhlíonann an Ollscoil agus a fochuideachta treoirlínte pá poiblí, na scálaí tuarastail don 
fhoireann acadúil agus riaracháin arna bhfaomhadh ag an Aire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta 
agus Eolaíochta, agus an Creat um Imeachtaí ó Leibhéil Fhormheasta Luach Saothair a aontaíodh leis an Údarás um 
Ardoideachas, de réir Alt 25 d’Acht na nOllscoileanna 1997.  Chomhlíon an Ollscoil uasteorainn pá na hearnála poiblí go 
hiomlán i rith na bliana.  Maidir le scálaí tuarastail taighdeoirí, admhaíonn an Ollscoil nach bhfuil aon scálaí pá ceadaithe 
faoi Alt 25 ann.  Tá sraith scálaí curtha i bhfeidhm ag an FO, maidir leis an bhfoireann taighde, atá comhsheasmhach leis na 
scálaí acadúla ceadaithe agus leis an gcreat scálaí taighdeora agus gairmeacha taighde arna gcomhaontú ag Cumann 
Ollscoileanna Éireann ar fud na seacht nOllscoil, ag aithint nach bhfuil scálaí tuarastail taighdeora ceadaithe go foirmiúil ag 
an Aire.  Mar sin féin, úsáidtear na scálaí seo chun buiséad a shocrú i dtograí taighde agus, nuair a bhronntar maoiniú 
taighde, úsáidtear na scálaí seo chun taighdeoirí a earcú agus a íoc.  Aithníonn gníomhaireachtaí maoinithe taighde stáit mar 
an tÚdarás um Ardoideachas agus Fondúireacht Eolaíochta Éireann na scálaí seo chun críocha buiséid.  Faigheann líon beag 
den fhoireann riaracháin luach saothair as teagasc de bhreis ar a mbuntuarastal.  Déantar an teagasc sa tráthnóna, nó 
oibríonn an ball foirne uaireanta breise chun seachtain iomlán oibre a dhéanamh nuair a bhíonn an teagasc sin ar siúl le linn 
gnáthuaireanta oibre. Cheadaigh an ÚAO na híocaíochtaí seo i Samhain 2017. 

17. Cúiteamh do Príomhbhainisteoirí
Tá anailís iomlán ar phríomhphearsanra bainistíochta atá freagrach as gníomhaíochtaí na hOllscoile a phleanáil, a stiúradh
agus a rialú san áireamh faoi Nóta 10 ‘Costais Foirne’ ar leathanach 38 de na Ráitis Airgeadais.

18. Foirceannadh / Íocaíochtaí agus comhaontuithe scaoilíocaíochta
Ní dhearnadh aon scaoilíocaíochtaí in 2020/21 gan iarratas i scríbhinn a fháil roimh ré ar fhaomhadh ón Roinn
Breoisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta. Áiríodh leis na nochtuithe scaoilíocaíochta sna
Ráitis Airgeadais Chomhdhlúite in 2019/20 íocaíochtaí iomarcaíochta le fostaí ach níor thagair siad d’íocaíochtaí a rinneadh
leis an bhfostaí sin thar thréimhse 18 mí go dtí 30ú Meán Fómhair 2020, arbh fhiú €137,011 san iomlán iad, a bhí as láthair
ón obair don tréimhse iomlán mar gheall ar chúinsí speisialta. Áiríodh an tréimhse seo i leith seirbhís inphinsin ach níor
fabhraíodh aon sochar pinsin eile. Tar éis na tréimhse saoire speisialta seo, chuaigh an duine i dtrácht ar scor ar bhonn
luathscoir neodrach ó thaobh costais (pinsean laghdaithe) ar 30ú Meán Fómhair 2020.  Cheadaigh an Roinn ábhartha an
íocaíocht iomarcaíochta agus nochtadh í sna Ráitis Airgeadais Chomhdhlúite 2019/20 (nóta 9, leathanach 39).  Níor
lorgaíodh ceadú ón Roinn d’íocaíocht €137,011 a bhain leis an tréimhse saoire speisialta.  Rachaidh an Ollscoil i dteagmháil
leis an ÚAO maidir leis an ábhar seo.

19. Taisteal agus Cothabháil
Tá na costais iomlána a thabhaigh an Ollscoil le haghaidh taistil agus cothabhála leagtha amach faoi Nóta 12 ‘Anailís ar
Chaiteachas Iomlán de réir Gníomhaíochta’ ar leathanach 39 de na Ráitis Airgeadais.

20. Fáilteachas agus Siamsaíocht
Tá na costais iomlána a thabhaigh an Ollscoil le haghaidh costais fáilteachais agus siamsaíochta san áireamh faoi Nóta 12
‘Anailís ar Chaiteachas Iomlán de réir Gníomhaíochta” ar leathanach 39 de na Ráitis Airgeadais.

21. Costais Dlí
Tá na costais iomlána a thabhaigh an Ollscoil le haghaidh costais dlí san áireamh faoi Nóta 12 “Anailís ar Chaiteachas
Iomlán de réir Gníomhaíochta” ar leathanach 39 de na Ráitis Airgeadais.
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Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 
Ráiteas ar an gCóras Rialuithe Inmheánacha  
1. Freagracht an Údaráis Cheannais as an gCóras Rialuithe Inmheánach
Aithníonn an ÚC an fhreagracht atá uirthi as córas rialuithe inmheánacha na hOllscoile; a chlúdaíonn gach rialú ábhartha
lena n-áirítear rialuithe airgeadais, oibriúcháin agus comhlíonta agus córais bainistíochta riosca, a thacaíonn le baint amach
beartas, aidhmeanna agus cuspóirí na hOllscoile, agus a chosnaíonn an pobal agus cistí agus sócmhainní eile a bhfuil an ÚC
freagrach astu.

2. Dearbhú Réasúnta i gcoinne caillteanas ábharach
Bainistíonn an córas rialuithe inmheánacha an baol go dteipfidh ar bheartais, aidhmeanna agus cuspóirí nó nach ndéanfar
gnóthaí a sheoladh ar bhealach ordúil dlisteanach seachas an baol sin a dhíbirt.  Ní féidir leis, mar sin, ach dearbhú réasúnta
agus ní dearbhú iomlán a thabhairt ar éifeachtacht.

3. Príomhnósanna Imeachta Rialaithe
(i) Athbhreithniú ar a Éifeachtaí atá an Córas Rialuithe Inmheánacha

Tá athbhreithniú déanta ag an ÚC ar a éifeachtaí atá an córas rialuithe inmheánacha.  Cuireann iniúchóirí inmheánacha na 
hOllscoile, iniúchóirí seachtracha, obair an ARC, obair an FHRCDC, obair na gCoistí eile a luaitear sa Ráiteas Rialachais, 
obair an ÚC féin, obair an FO, agus feidhmeanna dearbhaithe eile bonn faoi athbhreithniú an ÚC ar a éifeachtaí atá an córas 
rialuithe inmheánacha.     

Cuireann na hiniúchóirí inmheánacha tuarascálacha rialta isteach, lena n-áirítear tuairim neamhspleách ar a leordhóthanaí 
agus a éifeachtaí atá córas rialuithe inmheánacha na hOllscoile, le moltaí le haghaidh feabhsúcháin.  Tá athbhreithniú an ÚC 
ar a éifeachtaí atá an córas rialuithe inmheánacha bunaithe freisin ar obair an FO laistigh den Ollscoil, atá freagrach as an 
gcreat rialaithe inmheánaigh a fhorbairt agus a chothabháil, agus ar thuairimí a dhéanann na hiniúchóirí seachtracha ina litir 
bhainistíochta agus i dtuarascálacha eile.  Mar thoradh ar an athbhreithniú foriomlán ar a éifeachtaí atá an córais rialuithe 
inmheánacha, níor shainaithin an ÚC, an t-iniúchadh inmheánach ná an FO aon laigí ábhartha.  Rinne an ARC athbhreithniú 
ar Thuarascáil Iniúchta Inmheánaigh (Athbhreithniú Ardleibhéil ar Phríomhrialuithe Airgeadais 2020/21) i Samhain 2021 
agus chuir sé in iúl go raibh siad sásta leis na gníomhartha bainistíochta. D’fhormheas an ÚC an t-athbhreithniú ar rialuithe 
inmheánacha go foirmiúil an 25ú Márta 2021 don bhliain airgeadais 2019/20 agus an 15 Nollaig 2021 don bhliain airgeadais 
2020/21. 

Is iad na príomhchórais faisnéise atá in úsáid ag an Ollscoil ná an Córas Taifead Mac Léinn, an Córas Ginearálta Mórleabhair 
agus Íocaíochtaí, an Córas Párolla, an Córas AD, an Córas um Iarratas ar Dheontais mhaoinithe, an Córas r-Fhoghlama, an 
Córas Leabharlainne, R-phost agus an Córas Tuairiscithe Airgeadais.  Déanann Seirbhísí TF na córais seo a bhainistiú.   

Tá na próisis seo a leanas bunaithe ag an ÚC chun athbhreithniú agus meastóireacht a dhéanamh ar a éifeachtaí atá an córas 
rialuithe inmheánacha:  

• Bunaíodh an ARC le téarmaí tagartha agus Cairt Iniúchta i gcomhréir leis na treoirlínte rialachais atá leagtha síos sa
Chód Rialachais d’Ollscoileanna Éireannacha 2019.  Ina theannta sin, bunaíodh an FHRCDC le téarmaí tagartha
atá comhsheasmhach leis an gCód Rialachais d’Ollscoileanna Éireannacha 2019.  Tá líonra Coistí agus Fochoistí
den Údarás Ceannais agus den Chomhairle Acadúil bunaithe freisin chun cabhrú le rialachas ceart na hOllscoile (i
measc rudaí eile).

• Le linn na bliana atá faoi athbhreithniú agus suas chun dáta fhaomhadh an Ráitis ar an gCóras Rialuithe
Inmheánacha, chuir na hiniúchóirí inmheánacha neamhspleácha, Mazars, na tuarascálacha seo a leanas faoi bhráid
an ARC:
- Obair leantach ar Mholtaí Iniúchta Inmheánaigh Roimhe seo (Nollaig 2020)
- Athbhreithniú Ardleibhéil ar Phríomhrialuithe Airgeadais agus ICQ 2019-20 (Eanáir 2021)
- Bainistíocht Riosca Calaoise (Márta 2021)
- Athbhreithniú ar Bhainistíocht Riosca (Márta 2021)
- Athbhreithniú ar na Socruithe atá i bhfeidhm le hOllscoil Fuzhou na Síne - Coláiste Innealtóireachta (Márta

2021)
- Athbhreithniú ar Sholáthar (Bealtaine 2021)
- Athbhreithniú ar Chlárú agus Ioncam ó Tháillí (Samhain 2021)
- Iniúchadh Teicniúil Ardleibhéil ar Aisghabháil Tubaiste (Samhain 2021)
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- Athbhreithniú Ardleibhéil ar Phríomhrialuithe Airgeadais agus ICQ 2020-21 (Eanáir 2021)
- Iniúchadh ar Chianobair (Nollaig 2021)

• Chuir Mazars agus an ARC in iúl go raibh siad sásta le freagraí na bainistíochta agus le pleananna gníomhaíochta,
má chuirtear i bhfeidhm iad, chun aghaidh a thabhairt ar na réimsí riosca go léir atá sainaitheanta.  Tá sé deimhnithe
ag an mbainistíocht go bhfuil obair críochnaithe nó ar siúl i ngach réimse de réir na bhfreagraí doiciméadaithe ón
mbainistíocht.  Tá próisis curtha i bhfeidhm ag an ARC chun monatóireacht leanúnach níos grinne a dhéanamh ar
ghníomhartha bainistíochta nach raibh críochnaithe faoin dáta dlite bunaidh.  Ullmhaíodh rianaire iniúchta
inmheánaigh ar gach mír oscailte agus cuireadh faoi bhráid an ARC é i mBealtaine agus Deireadh Fómhair 2021
agus Márta 2022.

Chríochnaigh Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste an t-iniúchadh seachtrach ar na Ráitis Airgeadais Chomhdhlúite do 
2019/20 i Márta 2021.  Fuair an Ollscoil ‘litir bhainistíochta’ i mí Aibreáin 2021 ar chríochnú an iniúchta don bhliain 
2019/20. Níor tuairiscíodh aon mhíráiteas nó earráid ábhartha.  Cinneadh roinnt torthaí rialaithe inmheánaigh lena n-áirítear 
ceann a rangaíodh mar thoradh ardleibhéil agus a d'éiligh ar an ARC aird an ÚC a thabhairt air. Cuireadh an tuarascáil faoi 
bhráid an ARC le linn 2021.  Chuir an ARC in iúl go raibh siad sásta le freagairt na bainistíochta agus le gníomhartha chun 
dul i ngleic leis na laigí a aithníodh.  Tá sé deimhnithe ag an mbainistíocht go bhfuil obair maidir leis na torthaí críochnaithe 
nó idir lámha.  D’iarr an ARC nuashonruithe leathbhliantúla ar chur i bhfeidhm na ngníomhartha arna gcomhaontú ag an 
mbainistíocht ina bhfreagra ar an litir bhainistíochta agus soláthraíodh nuashonruithe de réir an iarratais seo.   

Bhain an t-aon toradh ardleibhéil le huainiú athbhreithniú foirmiúil ÚC ar rialuithe inmheánacha. I Márta 2021  a rinneadh an 
t-athbhreithniú. De réir Chód Rialachais Ollscoileanna na hÉireann 2019, áfach, ba cheart an t-athbhreithniú ‘a dhéanamh
chomh gar do dheireadh na tréimhse atá faoi athbhreithniú nó chomh luath agus is féidir tar éis dheireadh na tréimhse
airgeadais atá faoi athbhreithniú’. Rinneadh an t-athbhreithniú don bhliain airgeadais 2020/21 i Nollaig 2021.

Ón deireadh bliana i leith, rinne Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste obair iniúchta allamuigh maidir leis an Iniúchadh 
Reachtúil ar na Ráitis Airgeadais don bhliain dar críoch 30ú Meán Fómhair 2021.  Rinneadh an obair allamuigh iniúchta i 
nDeireadh Fómhair/Samhain 2021 agus in Eanáir/Feabhra 2022.  Tá dhá thoradh ardleibhéil ón iniúchadh curtha in iúl don 
Ollscoil.  Measann Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste an chéad cheann, a bhaineann le neamhíocaíocht Úis agus 
Pionós Prasíocaíochta ag an Ollscoil, a bheith ina riosca ardleibhéil nach mór a chur faoi bhráid an Údaráis Cheannais.  Tá 
níos mó sonraí faoin gcinneadh seo leagtha amach i gcuid 5 ‘Laigí nach mór a nochtadh’ thíos. Bhain an dara cinneadh 
ardleibhéil le saoire speisialta a íoc le fostaí ar feadh 18 mí  (féach Cuid 18 sa Ráiteas Rialachais thuas). Chuir an C&AG an 
dréacht-litir bhainistíochta faoi bhráid an Choiste Iniúchóireachta agus Riosca ag cruinniú 22 Márta. 

Tá an ÚC den tuairim go bhfuil próiseas leanúnach i bhfeidhm don bhliain dar críoch 30ú Meán Fómhair 2021 agus suas go 
dtí dáta fhaomhadh na Ráiteas Airgeadais Bhliantúla, chun rioscaí suntasacha na hOllscoile do bhaint amach na straitéise, na 
mbeartas, na n-aidhmeanna agus na gcuspóirí a aithint, a mheasúnú agus a bhainistiú, agus go ndéanann an ÚC é a 
athbhreithniú go rialta.  Níor tharla aon fhorbairtí suntasacha airgeadais seachas iad sin a nochtar sna Ráitis Airgeadais 
Bhliantúla sa bhliain airgeadais go dtí an 30ú Meán Fómhair 2021.  

(ii) Sáruithe ar Rialú Inmheánach – Soláthar

(a) I rith 2020/21, thabhaigh an Ollscoil €126k de chaiteachas ar earraí agus ar sheirbhísí i gcás nár chomhlíon na nósanna
imeachta soláthair a úsáideadh rialacha agus treoirlínte gaolmhara. Cásanna a aithníodh mar thoradh an fhéin-
athbhreithnithe

- Ceithre sholáthraí, ar saincheist oidhreachta a bhí i gceann acu agus atá réitithe.  Tá na trí cinn eile gar don leibhéal
tairsí €25k, d’úsáid ranna go leor iad agus sháraigh an caiteachas comhiomlán na treoirlínte soláthair.

- Rinne an Ollscoil athbhreithniú ar na ceithre sholáthraí agus tá siad sásta gur tháinig na saincheisteanna oidhreachta
agus tairsí chun cinn ar chúiseanna oibríochtúla agus nach aon iompar do-ghlactha ag aon bhall foirne a ba chúis leis
na sáruithe seo.
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(b) Ina theannta sin, aithníodh cásanna le linn an iniúchta ar Ráitis Chomhdhlúite Airgeadais 2020/21
- Cheistigh Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste dhá thogra soláthraí tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar gach

íocaíocht os cionn €25k.  Ba iad sin (i) dearbháin leabhair a cheannach do ghrúpa áirithe mac léinn ó mhiondíoltóir
mór le rá dearbhán leabhair.  Rinneadh na ceannacháin tar éis próisis iomaíoch in 2019/20 agus measadh gurb é an
miondíoltóir mór le rá an luach ab fhearr ar airgead.  Tá sé tábhachtach a lua gur bhain an €33k de cheannacháin
iomlána le tréimhse 18 mí go dtí 30ú Meán Fómhair 2021, ag eascairt as moill ar chinneadh a dhéanamh cé sa
chuideachta ar cheart an tOrdú Ceannaigh a sheoladh chuige.  (ii) Chuir MU tús le próiseas chun priontáil
bhainistithe a chur i bhfeidhm san Ollscoil go luath in 2020.  Mar gheall ar Covid-19, áfach, ní raibh an Ollscoil in
ann figiúirí iontaofa priontála a sholáthar don mhargadh.   D’fhan an soláthraí seirbhíse fótachóipeála a bhí ar
conradh roimhe sin in situ tar éis dheireadh oifigiúil a chonartha agus fuair sé íocaíochtaí de €98k sa bhliain.  Ó
Dheireadh Fómhair 2021, rinneadh an soláthraí seirbhíse seo a athcheapadh ar bhonn ráithiúil go dtí go raibh an
Ollscoil in ann soláthraí seirbhíse priontála bainistithe fadtéarmach a cheapadh. Agus é seo á scríobh, tá conarthaí á
dtabhairt chun críche le soláthraí nua tar éis próiseas meastóireachta iomaíoch agus tá MU ag súil go mbeidh an
tseirbhís seo lánchomhlíontach ón 1ú Aibreán 2022.

(c) Tá athbhreithniú á dhéanamh ag an Ollscoil ar a próisis maidir le bogearraí TF a sholáthar agus a athnuachan agus na
doiciméid a bhaineann le stádas soláthraí aonair nuair is cuí.

(iii) Caillteanais Ábhar agus Calaois
Ní raibh aon chaillteanas nó calaois ábhartha sa tréimhse. 

(iv) Athbhreithniú a rinne an Coiste Iniúchta agus Riosca agus an Údarás Ceannais
Deimhníonn an ÚC go ndearna an ARC athbhreithniú ar an Ráiteas seo ar an gCóras um Rialuithe Inmheánacha ag an 
gcruinniú a bhí aige ar 1ú Nollaig 2021 agus go ndearna an ÚC iomlán athbhreithniú air ag cruinniú a tionóladh an 15ú 
Nollaig 2021 lena chinntiú go léiríonn sé go cruinn an córas rialaithe a bhí i bhfeidhm le linn na tréimhse.  Tugann an ARC 
agus an ÚC araon faoi deara gur dheimhnigh na hiniúchóirí inmheánacha Mazars nárbh eol dóibh aon rud óna gcuid oibre 
iniúchta a bheadh ag teacht salach ar an Ráiteas ar an gCóras Rialuithe Inmheánacha.  Bhí an ARC agus an ÚC ag brath ar 
dheimhniú ón mBainistíocht go léiríonn an córas rialaithe mar a thuairiscítear é sna Ráitis Airgeadais an córas rialaithe atá i 
bhfeidhm san Ollscoil. 

(v) Timpeallacht Rialaithe Iomchuí
Deimhníonn an ÚC go bhfuil timpeallacht rialaithe chuí curtha i bhfeidhm aici lena chinntiú go ndéantar an Ollscoil a 
bhainistiú agus a rialú ar bhealach cuí agus rialta.  I measc na rialuithe a chuirtear i bhfeidhm tá struchtúr eagraíochta atá 
sainmhínithe go soiléir, seiceálacha agus cothromaíochtaí iomchuí idir an bhainistíocht agus an rialachas, beartais agus 
nósanna imeachta scríofa lena n-áirítear oiliúint ar bheartais agus nósanna imeachta, Creat Bainistíochta Riosca, próiseas 
iniúchta inmheánaigh láidir, athbhreithniú rialta ar oibríochtaí ón FO, tuairisciú rialta ón Uachtarán don ÚC agus rialuithe 
córais agus buiséid.  Bhí an ARC agus an ÚC ag brath ar thorthaí iniúchtaí seachtracha agus inmheánacha, athbhreithnithe 
cáilíochta, agus deimhnithe ón mbainistíocht go léiríonn an córas rialaithe mar a thuairiscítear é sa Ráiteas ar an gCóras 
Rialuithe Inmheánacha an córas rialaithe atá i bhfeidhm san Ollscoil. 

(vi) An próiseas chun riosca gnó a aithint
Tugtar faoi phróiseas foirmiúil ar bhonn rialta chun rioscaí a aithint, a mheas agus a mhaolú.  Seo an próiseas a bhí ann le 
linn 2020/21:  rinne fochoiste den FO an clár Rioscaí a athbhreithniú agus a nuashonrú, tar éis dul i gcomhairle go cuí leis an 
Ollscoil agus cuireadh an Clár Riosca faoi bhráid an ARC agus rinne sé athbhreithniú air sular cuireadh é faoi bhráid an ÚC i 
Márta 2021 é.  De réir dea-chleachtais, tá próiseas um chlár riosca rannáin (DRR) curtha i bhfeidhm ó shin. Cuireadh oiliúint 
ar fáil do gach rannán maidir le conas clár riosca a ullmhú, agus sannadh gach riosca do Chatagóir Riosca. Shínigh an 
comhalta den FO gach DRR ansin.  Bunaíodh foghrúpa den FO chun athbhreithniú a dhéanamh ar gach ceann de na 
DRRanna chun a fháil amach an raibh aon cheann de na rioscaí a aithníodh ina riosca foriomlán Ollscoile agus ar ghá iad a 
áireamh sa Chlár Riosca Fiontair (ERR).  Shínigh an ÚC an ERR nuashonraithe agus cuireadh faoi bhráid an ARC é i Nollaig 
2021 agus cheadaigh an ÚC é ag a chruinniú i Nollaig 2021. 
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Tá sé molta ag athbhreithnithe rialachais go ndéanfadh an Ollscoil a beartas agus a próisis bBainistíochta riosca a neartú 
tuilleadh agus rinneadh dul chun cinn suntasach sa réimse seo in 2021, lena n-áirítear Beartas Bainistíochta Riosca a chur i 
dtoll a chéile agus a cheadú, DRRanna agus ERR nuashonraithe (mar a luadh thuas) agus meicníochtaí um Ghéarú ar Riosca 
agus Tuairiscithe a chur i dtoll a chéile.  Admhaíonn an FO go bhfuil gá le tuilleadh feabhsuithe ar an gcreat rialachais 
foriomlán a chur i bhfeidhm go háirithe maidir le beartais mar shampla tabhairt chun críche Bheartas an Údaráis Shínithe, 
Beartas Calaoise agus Beartas um Nochtadh Cosanta nuashonraithe, atá ceaptha i ngach céas le tabhairt chun críche faoi R3 
2022. Tabharfar Ráiteas Goile Riosca chun críche freisin i R1/R2 2022. Ceapfar Stiúrthóir Rialachais nua in 2022 chun 
próisis bainistithe riosca na hOllscoile a mhaoirsiú. Dhéileáil an tÚdarás Ceannais leis an laige i bPróisis Bainistíochta Riosca 
na hOllscoile mar laige nárbh fholáir a nochtadh.  Creideann an tÚdarás Ceannais gur laghdaigh an dul chun cinn atá déanta 
maidir le bainistíocht riosca an riosca mar a nochtadh i Ráiteas 2019/20 ar an gCóras Rialuithe Inmheánacha ionas ngach gá 
an laige stairiúil a nochtadh mar mhír ar leithligh a thuilleadh.  Is obair idir lámha fós é an Próiseas Bainistíochta Riosca ach 
is obair é ina bhfuil creat daingean ann chun riosca a bhainistiú go láidir.  

4. Deimhniú an Athbhreithnithe
Rinne an ÚC athbhreithniú foirmiúil ar a éifeachtaí atá na rialuithe inmheánacha an 25ú Márta 2021 don bhliain airgeadais
2019/20 agus an 15ú Nollaig 2021 don bhliain airgeadais 2020/21.

5. Laigí is gá a nochtadh
Rinne an ÚC athbhreithniú ar a éifeachtaí atá an Córas um Rialuithe Inmheánacha ag an gcruinniú a bhí aige i mí an Mhárta
2021.  Ag an gcruinniú seo, leag an Sparánaí béim ar gach nochtadh a rinneadh chomh maith leis an mbonn ar a ndearnadh é
agus na dearbhuithe a raibh an ÚC ag brath orthu do gach pointe.  Rinneadh athbhreithniú eile ag an gcruinniú ÚC den 15ú
Nollaig 2021 áit ar thug an Sparánaí agus an Rúnaí breac-chuntas arís ar chineál na nochtaithe agus ar an mbonn ar ar tugadh
na dearbhuithe.  Ar an dá ócáid, chinn an ÚC go raibh córas éifeachtach rialuithe inmheánacha i bhfeidhm san Ollscoil.

Tugtar achoimre thíos ar na torthaí Airgeadais suntasacha sna tuarascálacha iniúchta inmheánaigh ón 1ú Deireadh Fómhair 
2020 go dtí an dáta a síníodh na Ráitis Chomhdhlúite. Pléann an nochtadh freisin aon phointí ardleibhéil ón litir 
bhainistíochta ó Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ina litir a fuarthas i mí Aibreáin 2021 don bhliain airgeadais 
2019/20 agus ina ndréachtlitir bhainistíochta don bhliain airgeadais 2020/21. 

Tugadh breac-chuntas ar an aon toradh ardleibhéil amháin ó Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste don bhliain 2019/20 
faoi Nóta 3 (i) thuas.  Lena chois sin, chuir Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 13 cinn de thorthaí meánleibhéil in iúl.  
Ina theannta sin, rinne Oifig an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 13 chinneadh meánleibhéil. 

Díríodh aird an ARC orthu sin an 16ú Márta 2021 agus cuireadh in iúl don ÚC iad an 25ú Márta 2021.  Chuir an ARC in iúl 
go bhfuil siad sásta leis na gníomhaíochtaí bainistíochta a tugadh le fios chun aghaidh a thabhairt ar na torthaí agus cuireadh 
nuashonrú ar fáil don Choiste i mí na Bealtaine 2021 agus i mí Nollaig 2021 maidir leis an dul chun cinn maidir le dul i 
ngleic leis na torthaí.  

Tar éis don iniúchadh eatramhach a bheith curtha i gcrích i Samhain 2021, tá dhá chinneadh ardleibhéil curtha in iúl ag Oifig 
an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste ina dréachtlitir bhainistíochta do 2020/21.   Baineann an chéad chinneadh le neamhíoc 
ús agus pionóis maidir le hÍoc Pras. Mar gheall ar nádúr díláraithe na hOllscoile agus in ainneoin comhfhreagrais arís agus 
arís eile le soláthraithe, seoltar sonraisc go díreach chuig na Ranna go minic, rud a d’fhéadfadh moill a chur ar íocaíocht.  

Mura bhfuil díospóid ann faoin sonrasc, nó mura bhfuil an Ollscoil ag fanacht ar dheimhniú imréitigh cánach, a luaithe a 
fhaigheann Cuntais Iníoctha an sonrasc déantar é a phróiseáil go tráthúil. Laghdófar líon na n-íocaíochtaí déanacha freisin de 
réir mar a chuirtear POP ar fáil. Tá athbhreithniú déanta ag an Ollscoil ar an dliteanas ionchasach do 2020/21 agus tá na 
méideanna atá dlite níos lú ná €26k. Déanfaidh an Ollscoil athbhreithniú ar na próisis inmheánacha maidir le sonraisc 
dhéanacha a rianú agus cuirfear tús le híocaíochtaí úis agus cúitimh in 2021/22.  

Bhain an dara cinneadh ardleibhéil le saoire speisialta a íoc le fostaí ar feadh 18 mí - (féach Cuid 18 sa Ráiteas Rialachais 
thuas). 
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As na deich n-athbhreithniú iniúchta inmheánaigh a cuireadh i láthair i rith na bliana, thug Mazars leibhéal réasúnta 
cinnteachta don ARC maidir le sé cinn de na tuarascálacha. As na ceithre athbhreithniú iniúchta a bhí fágtha, thug an 
tIniúchadh Ardleibhéil um Aisghabháil Tubaiste Teicniúil le fios nach bhféadfaí ach ‘dearbhú teoranta’ a chur ar fáil agus 
níor sholáthair Mazars leibhéal dearbhaithe maidir lena nObair Leantach ar Mholtaí Iniúchóireachta Roimhe Seo, 
Athbhreithniú Bainistithe Riosca agus Athbhreithniú ar Bhainistíocht Riosca Calaoise. (FRM). 

Tá dul chun cinn déanta ag an Ollscoil maidir le dul i ngleic le réimsí laige a aithníodh i dtuarascálacha iniúchta roimhe seo. 
D’fhéach an tAthbhreithniú Leantach (luaite thuas) ar 38 mír oscailte ó thuarascálacha roimhe seo lena n-áirítear na 
Conarthaí Earcaíochta agus Fostaíochta agus na hAthbhreithnithe Cibearshlándála agus as na 38 réimse a athbhreithníodh, tá 
12 dúnta, tá 19 curtha i bhfeidhm go páirteach agus níor cuireadh tús le seacht gcinn fós.  Le cibearshlándáil a bhaineann cuid 
mhór díobh siúd a cuireadh chun feidhme go páirteach / nár cuireadh chun feidhme.  

Rinneadh an t-athbhreithniú leantach ar na míreanna oscailte Cibearshlándála i gcomhar leis an Iniúchadh ar Chianobair i 
nDeireadh Fómhair agus i Samhain 2021. As na 12 mhír oscailte, tá trí cinn críochnaithe go hiomlán agus tá dhá cheann 
íosghrádaithe go rioscaí ísle. Tá gach ceann de na naoi mír atá fágtha curtha i bhfeidhm go páirteach agus tá obair ar siúl 
chun dul i ngleic leis na torthaí. 

Níl aon mhíreanna ard-riosca ón tuarascáil seo atá curtha i bhfeidhm go páirteach nó nach bhfuil curtha i bhfeidhm fós. 

Tá an t-aon mhír ard-riosca, as na deich dtuarascáil iniúchta inmheánaigh dá dtagraítear thuas, leagtha amach san 
Athbhreithniú Ardleibhéil ar Rialuithe Inmheánacha agus ICQ 2019-20 agus baineann sí le hearráid próiseála párolla i 
Nollaig 2020 inar ró-íocadh roinnt ball foirne ócáideacha ar bhileoga ama láimhe.  Tharla an ró-íocaíocht mar gheall ar 
phróiseáil roinnt bileoga ama láimhe i Samhain agus i Nollaig araon.  Chuaigh an fhoireann párolla i dteagmháil go tapa leis 
na baill foirne i dtrácht agus aisíocadh na ró-íocaíochtaí go léir leis an Ollscoil. Tá rialuithe breise curtha i bhfeidhm agus tá 
tionscadal leanúnach ar bun chun an fhoireann atá fágtha ar bhileoga ama láimhe a aistriú chuig ESS (téann 94% de na 
bileoga ama trí phróiseas uathoibrithe a shainaithníonn íocaíochtaí dúblacha).   

6. Laigí sa Rialú Inmheánach
Is mian leis an Údarás Ceannais dhá laige sa rialú inmheánach a thabhairt ar aird léitheoirí an ráitis seo.  Is iad seo Rioscaí
Cruinne TF agus Rioscaí GDPR.
Rioscaí Cruinne TF
Rinneadh Iniúchadh Teicniúil ar Aisghabháil Tubaiste in 2021 agus ní raibh Mazars in ann ach dearbhú teoranta a sholáthar
sa tuarascáil seo in ainneoin go ndearnadh na bearta seo a leanas a bhí treoraithe ag athbhreithnithe faoi stiúir comhairleoirí
seachtracha tar éis athbhreithniú iniúchta ‘Téarnamh ó Thubaiste agus Leanúnachas Gnó’ a fháil in 2017:

1. Infheistíocht a dhéanamh i réiteach athléimneach do Chóras Taifead agus Táillí na Mac Léinn ionas go mbeidh
scáthánú éifeachtach ar siúl i láithreáin dhifriúla.

2. Infheistíocht i réiteach cúltaca san áitreabh agus nascacht athléimneach i líonra inmheánach an champais.
3. Athchumrú Lárionad Sonraí ionas go gcoimeádtar ionaid sonraí ar leith ar an gcampas i gcumraíocht ghníomhach-

ghníomhach le haghaidh seirbhísí.
4. Nascacht Idirlín athléimneach leis an ngréasán náisiúnta oideachais agus taighde.
5. Tá seirbhísí bainistithe néalríomhaireachta i bhfeidhm le haghaidh eochairchóras. Office365, JDE agus CoreHR /

CorePayroll le cúltacaí láithreáin ar leith coinnithe.  Is seirbhís bhainistithe é an t-ardán teagaisc VLE Moodle le
Catalyst, soláthraí domhanda seirbhíse arna bhainistiú ag Moodle.

Mar is amhlaidh i gcás institiúidí ardleibhéil eile, tá réimse na Cibearshlándála fós ina riosca suntasach don Ollscoil. In 
ainneoin na rialuithe a cuireadh i bhfeidhm ó rinneadh athbhreithniú iniúchta Cibearshlándála in 2019, lena n-áirítear 
Fíordheimhniú Iltoisce maidir le rochtain ar chórais na hOllscoile lena n-áirítear an Córas Airgeadais, an Córas Bainistíochta 
Acmhainní Daonna, an Córas Ríomhphoist agus an Córas Taifead Mac Léinn; fógraí ar gach ríomhphost a fuarthas ó thríú 
páirtithe gur tháinig an ríomhphost ó lasmuigh den Ollscoil; scanadh gach ceangaltáin le ríomhphost a sheiceáil le haghaidh 
bogearraí mailíseacha leabaithe; Bainistíocht Imeachtaí Teagmhais Slándála a chur i bhfeidhm; oiliúint bhreise a sholáthar ar 
shlándáil córais agus ar fhioscaireacht; agus cumarsáid mhíosúil chuig an fhoireann go léir maidir le córais agus sonraí a 
chosaint agus iad ag obair go cianda, tá roinnt míreanna ón athbhreithniú sin fós ar oscailt. 

Déanfaidh an FO athbhreithniú ar na trí mheántoradh ón iniúchadh Téarnaimh Tubaiste agus ar na míreanna oscailte ón 
athbhreithniú Cibearshlándála agus ceapfaidh sé plean tionscadail maidir leis an gcaoi a dtabharfar aghaidh sa bhliain atá 
romhainn ar na míreanna a sainaithníodh.  Coimeádfaidh an FO tionchar na cianoibre faoi athbhreithniú freisin, go háirithe an 
tionchar a d’fhéadfadh a bheith aige ar chibearshlándáil agus ar GDPR.  Ar deireadh, coinneofar faoi athbhreithniú, leis, na 
rioscaí a eascraíonn as cumas na hOllscoile gairmithe TF inniúla a mhealladh agus a choinneáil.  Déanann MU na rioscaí seo 
go léir a mheas le chéile mar rioscaí Cruinne TF.   
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Rioscaí GDPR 
Riosca gaolmhar ach riosca ar leithligh nach mór a nochtadh is ea réimse iomlán GDPR.  In 2019/20, fuair Ollscoil Mhá 
Nuad tuarascáil athbhreithnithe iniúchta ar GDPR ó Mazars agus‘dearbhú teoranta’ mar rátáil fhoriomlán uirthi.  B’éigean é 
seo a nochtadh láithreach don Údarás Ceannais agus bhí an nochtadh sin i dtuarascáil Chathaoirleach an Choiste 
Iniúchóireachta agus Riosca don Údarás Ceannais ag a chruinniú i Meán Fómhair 2020.   

Tá roinnt rialuithe ag an Ollscoil chun sonraí pearsanra na ndaoine is ábhar do shonraí a chosaint.  Ceapadh Oifigeach 
Cosanta Sonraí in 2017.  Comhaontaíodh acmhainn bhreise a cheapadh don oifig in 2020 agus tá acmhainn bhreise á cur leis 
in 2022.  Tá post breise á bhreithniú freisin.   Cuirtear oiliúint ar fáil don fhoireann mar chúrsa ar líne uair an chloig agus 
spreagtar gach ball foirne chun tabhairt faoin oiliúint seo.  Eisíonn an tOifigeach Cosanta Sonraí cumarsáid rialta do gach ball 
foirne ag meabhrú dóibh a n-oibleagáidí chun sonraí pearsanta a chosaint agus fógra a thabhairt don Oifigeach Cosanta 
Sonraí faoi aon amhras faoi sháruithe ar shonraí pearsanta.  Aithníonn an Ollscoil, áfach, go gcaithfidh sí níos mó a 
dhéanamh. 

Tá plean á ullmhú ag an Ollscoil chun comhlíonadh GDPR agus ullmhacht chun déileáil le sáruithe féideartha ar an GDPR a 
chur i gcomhréir le dea-chleachtas sa réimse seo.  Fostaíodh saineolas seachtrach ó aturnaetha Ronan Daly Jermyn chun 
cabhrú leis an Ollscoil ina clár oibre..  Fostaíodh saineolas tríú páirtí freisin chun cabhrú leis an Oifig um Chosaint Sonraí 
déileáil le méadú easpónantúil ar Iarratais do Rochtain ar Ábhar Sonraí a fuarthas go déanach in 2021.   

Tá gaol soiléir idir TF agus GDPR.  Is fearr a léirítear na cosúlachtaí idir réitigh i dtionscnaimh shlándála sonraí agus 
slándála córais agus i staid na hOllscoile maidir le tabhairt faoi bhagairtí cibearshlándála.  Tá MU tiomanta do shocruithe 
rialachais maidir le slándáil sonraí agus GDPR a fheabhsú. Tá bearta déanta cheana féin agus déanfar tuilleadh beart in 2022 
chun feidhmeanna agus cumas freagartha na hOllscoile ar theagmhais sonraí a neartú agus neamhspleáchas Oifigeach 
Cosanta Sonraí MU a chinntiú i gcónaí. 

7. Comhlíonadh na Reachtaíochta Soláthair
Deimhníonn an ÚC go bhfuil nósanna imeachta soláthair i bhfeidhm agus go bhfuil siad curtha in iúl do gach sealbhóir
buiséid.  Léiríonn na nósanna imeachta treoracha AE, reachtaíocht agus beartas rialtais de réir mar a thuigimid iad.
Deimhníonn an ÚC go bhfuil an Ollscoil ag baint úsáid as seirbhísí agus creataí na hOifige um Sholáthar Rialtais, agus na
Seirbhíse um Sholáthar Oideachais, nuair is infheidhme.

8. Tionchar Covid-19 ar an Timpeallacht Rialaithe
Chuir Covid-19 an iliomad dúshlán roimh an Ollscoil, a foireann agus a mic léinn. Tá iarracht déanta ag an mbainistíocht a
chinntiú gur coinníodh an timpeallacht rialaithe láidir in ainneoin go raibh baill foirne ag obair go cianda le linn na tréimhse.
Tá iarrachtaí déanta, agus fós á ndéanamh, lena chinntiú go gcuirtear an t-uasmhéid deiseanna foghlama ar an gcampas ar
fáil do mhic léinn na hOllscoile le linn na paindéime.  Ceanglaíodh ar fhoireann acadúil na hOllscoile dul i ngleic go tapa
leis an gcianmhúinteoireacht i mí Aibreáin 2020 agus d’éirigh leo an bhliain acadúil a chríochnú do mhic léinn.  Pleanáladh
Seimeastar 1 de 2020/21 le srianta ‘Leibhéal 2’ san áireamh ach bhí gá le hathbhreithniú go tapa, go dtí ‘Leibhéal 3 móide’
ar dtús agus ansin ‘Leibhéal 5’, ansin ar ais go ‘Leibhéal 3 móide’ agus ar deireadh ar ais go dtí Leibhéal 2, a bheag nó a
mhór, ag tús sheimeastar 2021/22. Tá sé léirithe ag an Ollscoil gur éirigh léi a bheith aclaí i gcúinsí a bhí ag athrú, nuair ab
éigean sin.  Bhí mír sheasta ar cheist Covid-19 ag an FO ar thráthchláir a chuid cruinnithe ó mhí an Mhárta 2020.  Bíonn
cruinnithe rialta ag fochoiste um Beartas Covid an FO.  Bunaíodh coiste um fhilleadh ar an gcampas i samhradh na bliana
2020 agus bhí ionadaithe foirne páirteach ina chuid oibre.  Ina theannta sin, de réir mar a fhógraíonn an rialtas athruithe ar
an bhfreagairt náisiúnta (nó ar fhreagra áitiúil Chill Dara), reáchtálann príomhphearsanra na hOllscoile cruinnithe lena
chinntiú go bhfuil an Ollscoil ag cloí le fógra an rialtais.

Rialuithe Airgeadais 
D'fhan na róil agus na freagrachtaí mar a chéile i rith an ama agus tá leithscaradh dualgas i bhfeidhm i gcónaí ar fud na n-
oibríochtaí airgeadais go léir.  Níor athraíodh teorainneacha údaraithe ná tairseacha íocaíochta.  Déantar síniú agus fianaise 
ar cheadú anois trí ríomhshíniú agus / nó ríomhphost seachas an tsínithe láimhe a bhí i bhfeidhm roimh an bpaindéim.  Níl 
aon athrú ar an bpróiseas maidir le postáil agus faomhadh irisleabhar mar thoradh ar na socruithe nua oibre.  Déantar réitigh 
mhíosúla ar an gclár comhardaithe go tráthúil i gcónaí. Tá rialuithe láidre fós i bhfeidhm maidir le sonraí bainc fostaithe 
agus soláthraithe a athrú. 
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Buiséadú agus Réamhaisnéisiú 
Tá próiseas láidir buiséadaithe agus réamhaisnéise ag Ollscoil Mhá Nuad agus le linn an leath deiridh den bhliain, táirgeadh 
buiséid agus réamhaisnéisí athbhreithnithe ar bhonn rialta do pháirtithe inmheánacha agus seachtracha lena n-áirítear an 
ÚAO, an IUA agus an ÚC.  Le déanaí, cuireadh buiséid agus réamhaisnéisí nuashonraithe, agus sreafaí airgid thirim do 
2020/21 i láthair an ARC agus an FHRCDC i Nollaig 2020 agus Márta 2021 agus an FHRCDC i Meán Fómhair 2021. 
Déantar monatóireacht leanúnach ar chaiteachas na n-aonad gnó i gcomparáid leis an mbuiséad chun a chinntiú nach 
mbíonn aon róchaiteachas suntasach ann.  Le linn 2020/21, ba léir nach raibh caiteachas á thabhú ag ranna ná ag aonaid ar 
aon dul lena mbuiséid.  Tharla sé seo mar gheall ar Covid-19 agus an neamhábaltacht taisteal chuig comhdhálacha agus 
imeachtaí, tomhaltáin saotharlainne a úsáid (dúnadh na saotharlanna) nó trealamh a cheannach i measc rudaí eile.  Mar 
thoradh air sin, bhain an Ollscoil cuid shuntasach de bhuiséid na ranna agus na n-aonad agus tá na Cinn Roinne curtha ar an 
eolas faoin ngá atá lena gcaiteachas a bhainistiú ar bhealach stuama. 

Bainistíocht Riosca 
Mar a luadh, cuireadh an ERR agus an ERR nuashonraithe (tar éis dul i gcomhairle ar fud na hOllscoile agus athbhreithniú ar 
DRR) faoi bhráid an ARC agus an ÚC i mí an Mhárta agus i Nollaig 2021.  Áiríodh na rioscaí a bhaineann le Covid-19 agus 
an tionchar a bheidh aige ar thimpeallacht na hOllscoile ar chláir rioscaí mar aon le pleananna gníomhaíochta mionsonraithe 
chun iarracht a dhéanamh na rioscaí a mhaolú agus a laghdú áit is féidir.  Níl aon riosca sonrach Covid-19 san áireamh in 
ERR Nollaig 2021. 

Teicneolaíocht Faisnéise 
Rinneadh infheistíocht shuntasach in 2020 chun líonra na hOllscoile a uasghrádú le hacmhainn bhreise a cuireadh ar fáil 
agus athléimneacht níos fearr a cuireadh san áireamh i gcúltacú agus in aisghabháil sonraí.  Maidir le slándáil TF, bhí 
Fíordheimhniú Iltoisce (MFA) i bhfeidhm roimh Covid-19 maidir le rochtain lasmuigh den champas ar Office365.  Tá MFA 
ag teastáil anois chun rochtain a fháil ar an gCóras Airgeadais, ar an gCóras Acmhainní Daonna agus ar an gCóras Taifead 
Mac Léinn.  Cuireadh ríomhairí glúine agus ríomhairí deisce Windows 10 criptithe ar fáil d’fhormhór mór na foirne agus 
bhí a n-úsáid éigeantach do bhaill foirne áirithe lena n-áirítear baill an FO, an fhoireann Airgeadais, an fhoireann AD agus 
baill eile a úsáideann sonraí íogaire.  Rinneadh Iniúchadh Teicniúil ar Chianobair i Samhain 2021 agus thug na hiniúchóirí 
inmheánacha Dearbhú Réasúnta maidir leis an timpeallacht rialaithe inmheánaigh. Soláthraíodh nuashonrú ar Bheartas 
Oibre Cianda Covid-19 don FHRCDC an 30ú Samhain 2021.  Cheannaigh an Ollscoil pacáiste bogearraí dar teideal Panopto 
chun craoladh beo léachtaí a éascú trí shuíomh Gréasáin na hOllscoile. Bhain roinnt ball foirne léachtóireachta úsáid as 
Microsoft Teams do ghrúpaí beaga mac léinn.  Tá oiliúint agus treoir curtha ar fáil don fhoireann ar fad maidir le feasacht ar 
shlándáil TFC agus ar chosaint sonraí fad a bhíonn siad ag obair go cianda agus maidir le húsáid Teams agus Panopto chun 
cumarsáid a dhéanamh le mic léinn agus le páirtithe seachtracha. 

9. Críoch
Bunaithe ar iomlán an ábhair atá leagtha amach sa Ráiteas seo ar an gCóras Rialuithe Inmheánacha, tá an tÚdarás Ceannais
den tuairim go bhfuil córas éifeachtach rialuithe inmheánacha san Ollscoil.

Arna shíniú thar ceann an Údaráis Cheannais an 24ú Márta 2022. 

An Dr. Mary Canning An tOllamh Eeva Leinonen 

Cathaoirleach Uachtarán
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Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 
Comptroller and Auditor General 

Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais 

Tuairim ar na ráitis airgeadais 

Tá ráitis airgeadais Ollscoil Mhá Nuad don bhliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2021 iniúchta 
agam, faoi mar is gá faoi fhorálacha Acht na nOllscoileanna 1997. Tá na ráitis airgeadais 
comhdhéanta de: 
• ráiteas comhdhlúite agus Ollscoile ar ioncam agus caiteachas cuimsitheach

• ráiteas comhdhlúite agus Ollscoile ar athruithe ar chúlchistí

• ráiteas comhdhlúite agus Ollscoile ar an staid airgeadais

• an ráiteas comhdhlúite ar shreafaí airgid agus

• na nótaí gaolmhara, lena n-áirítear achoimre ar na beartais shuntasacha cuntasaíochta.

Is í mo thuairim go dtugann na ráitis airgeadais léiriú fírinneach agus cothrom ar shócmhainní, ar 
dhliteanais agus ar staid airgeadais an ghrúpa Ollscoile ag 30 Meán Fómhair 2021 agus ar ioncam 
agus caiteachas an ghrúpa Ollscoile don bhliain dar críoch ansin de réir an an Chaighdeáin 
Tuairiscithe Airgeadais (FRS) 102 – An Cighdeán Tuairiscithe Airgeadais is infheidhme sa RA 
agus in Éirinn. 
Béim ar ábhar — sócmhainn iarchurtha maoinithe pinsin 

Gan mo thuairim ar na ráitis airgeadais a cháiliú, dírím aird ar nóta 22 a bhaineann le sochair scoir 
atá fabhraithe ag an fhoireann reatha agus ag an iarfhoireann suas go 30 Meán Fómhair 2021. 

Léiríonn aithint sócmhainní maoinithe pinsin iarchurtha maidir le Scéim (Dúnta) Ollscoil na 
hÉireann, Má Nuad 2009 (€464 milliún) agus Scéim Pinsin Aonair na Seirbhíse Poiblí (€26 
milliún) forálacha reachtúla a bhaineann le maoiniú na scéimeanna sin. 

Táthar ag súil, trí aitheantas a thabhairt do shócmhainn maoinithe pinsin iarchurtha de €173 
milliún i leith Scéim Aoisliúntais Fostaithe Ollscoil na hÉireann, Má Nuad 2007, go gcuirfidh an 
Stát maoiniú ar fáil chun freastal ar na dliteanais phinsin ghaolmhara de réir mar a bhíonn siad 
dlite. Cuid dhílis den léiriú cuntasaíochta seo is ea an toimhde go gcuirfear aon ioncam a ghinfidh 
an Ollscoil i leith costais reatha sa chéad áit, agus go n-íocfaidh an Stát aon ghannchion in 
acmhainní is gá chun dliteanais pinsin feasta a chomhlíonadh. 

An Bonn leis an Tuairim 

Rinne mé m'iniúchadh ar na ráitis airgeadais de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir le 
hIniúchóireacht, mar a fhógraíonn an Eagraíocht Idirnáisúnta Uas-Institiúidí Iniúchóireachta. 
Déantar cur síos san aguisín leis an tuarascáil seo ar mo fhreagrachtaí faoi na caighdeáin sin. 
Táim neamhspleách ar an Ollscoil agus chomhlíon mé gach freagracht eiticiúil eile a bhí orm de 
réir na gcaighdeán. 

Creidim gur leor agus gur cuí é an fhianaise iniúchóireachta atá faighte agam chun bonn a chur 
faoi mo thuairim. 
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Tuarascáil an ARC&C (ar leanúint) 

Tuarascáil ar fhaisnéis seachas na ráitis airgeadais, agus ar nithe eile 

Chuir an Ollscoil faisnéis áirithe eile ar fáil i dteannta na ráiteas airgeadais. Cuimsíonn sé seo 
tuarascáil an Sparánaí, an ráiteas freagrachtaí, an ráiteas rialachais agus an ráiteas ar an gcóras 
rialuithe inmheánaigh. 

Déantar cur síos san aguisín leis an tuarascáil seo ar mo fhreagrachtaí chun tuairisciú ar fhaisnéis 
dá sórt, agus ar nithe áirithe eile a dtuairiscím orthu de réir eisceachta. 

Íocaíocht téarfa neamhcheadaithe 

Is luach saothair iad íocaíochtaí téarfa, agus mar sin i gcás socruithe scoir a dhéanann 
ollscoileanna,  teastaíonn ceadú roimh ré ón Aire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, 
Nuálaíochta agus Eolaíochta le comhaontú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 
Tagraíonn an Ollscoil sa ráiteas rialachais do shocrú téarfa le hiarfhostaí lenar áiríodh 
neamhláithreacht chomhaontaithe idir Aibreán 2019 agus Meán Fómhair 2020 inar íocadh 
€137,011 san iomlán leis an iarfhostaí, a lean ar aghaidh ag fabhrú seirbhís inphinsin. Fuair an 
Ollscoil cead na Roinne as íocaíocht iomarcaíochta a dhéanamh don iarfhostaí, ach níor lorg sí 
ceadú don íocaíocht le linn na tréimhse neamhláithreachta comhaontaithe. Mar thoradh air sin, bhí 
an ghné sin den socrú scoir neamhcheadaithe. 

Seamus McCarthy 
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 25 

Márta 2022
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Aguisín leis an tuarascáil 

Freagrachtaí chomhaltaí an Údaráis Cheannais 

Tá comhaltaí an Údaráis Cheannais freagrach as 
• na ráitis airgeadais bhliantúla a ullmhú i cibé foirm a

fhorordaítear faoi Acht na nOllscoileanna, 1997. 

• cinntiú go dtugann na ráitis airgeadais léiriú fíor cothrom
de réir FRS 102 

• rialtacht na n-idirbheart a chinntiú 

• cibé an cuí an bonn gnóthais leantaigh a úsáid mar bhonn
cuntasaíochta a mheasúnú, agus 

• gach rialú inmheánach a chinntear is gá chun gur féidir ráitis 
airgeadais atá saor ar mhíráiteas ábhartha, cibé de dheasca 
calaoise nó earráide, a ullmhú. 

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus 
Ciste 

Ceanglaítear orm faoi Acht na nOllscoileanna 1997 
iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais na 
hOllscoile agus an t-iniúchadh sin a thuairisciú do 
Thithe an Oireachtais. 

Is é mo chuspóir, agus an t-iniúchadh seo á 
dheánamh, dearbhú réasúnta a fháil go bhfuil na ráitis 
airgeadis, ina n-iomláine, saor ó mhíráiteas ábhartha 
de dheasca calaoise nó earráide. Is ionann dearbhú 
réasunta agus ardleibhéal dearbhaithe, ach ní 
ráthaíocht é go mbraithfear i gcónaí in iniúchadh a 
dhéanfar de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta maidir 
le hIniúchóireacht, míráiteas ábhartha nuair is ann dó. 
Féadfaidh míráitis teacht chun cinn de dheasca 
calaoise nó earráide agus meastar gur ráitis ábhartha 
iad, ina n-aonar nó i dteannta a chéile, má mheastar 
go bhfuil ionchas réasúnta ann go bhféadfadh 
tionchar a bheith acu ar chinntí eacnamúla úsáideoirí 
a rinneadh ar bhonn na ráiteas airgeadais seo. 

Mar chuid den iniúchadh de réir na gCaighdeán 
Idirnáisiúnta maidir le hIniúchóireacht, tugaim mo 
bhreithiúnas gairmiúil agus cloím le seasamh 
gairmiúil sceipteachais ó thús deireadh an iniúchta. 
Agus é sin á dhéanamh, 
• aithním agus déanaim measúnú ar na rioscaí maidir le

míráiteas ábhartha i gcás na ra cibé de dheasca caloise nó 
earráide; nósanna imeachta iniúchóireachta a fhreagraíonn
do na rioscaí sin a dhearadh agus a fheidhmiú; agus fianaise
iniúchta a fháil atá leordhóthanach agus cuí chun bonn a
chur faoi mo thuairim. Is airde an riosca nach mbraifear
míráiteas ábhartha de dheasca calaoise ná de dheasca
earráide, de bhrí gur féidir go mbeadh oibriú as lámh duine, 
falsaitheacht, faillí tolach, mífhaisnéis, nó sárú ar rialú
inmheánach i gceist i gcalaois. 

• Faighim tuiscint ar an rialú inmheánach a bhaineann leis an 
iniúchadh d’fhonn nósanna imeachta iniúchóireachta a 
dhearadh atá iomchuí sna tosca, ach ní chun tuairim a
thabhairt ar a éifeachtaí atá na rialuithe inmheánacha. 

• Measaim a iomchuí atá na beartais chuntasaíochta a
úsáidtear agus a réasúnta atá na meastacháin chuntasaíochta 
agus na nochtaí gaolmhara. 

• Déanaim amach cibé an bhfuil sé iomchuí bonn gnóthais
leantaigh a úsáid mar bhonn cuntasaíochta, agus bunaithe ar
an bhfianaise iniúchóireachta atá faighte, an bhfuil 
éiginnteacht ábhartha ann maidir le himeachtaí nó dálaí a 
d’fhéadfadh amhras suntasach a chaitheamh ar chumas na

hOllscoile chun leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach. 
Má dhéanaim amach go bhfuil éiginnteacht ábhartha ann, 
ceanglaítear orm aird a dhíriú i mo thuarascáil ar na nochtaí 
gaolmhara sna ráitis airgeadais, nó mura leor na nochtaí sin, 
mo thuairim a mhionathrú. Bunaím mo chonclúidí ar an 
fhianaise iniúchta a fhaightear suas go dáta m’iniúchta. Mar 
sin féin, d’fhéadfadh imeachtaí nó dáltaí todhchaí cúis a 
thabhairt don Ollscoil chun scor de leanúint ar aghaidh mar 
ghnóthas leantach. 

• Déanaim meastóireacht ar chur i láthair, struchtúr agus
ábhar iomlán na ráiteas airgeadais, lena n-áirítear na
nochtaí, agus cibé an dtugann na ráitis airgeadais léiriú ar 
na hidirbhearta agus na himeachtaí bunúsacha ar shlí a 
thugann léiriú cothrom. 

Déanaim cumarsáid leo siúd atá freagrach as 
rialachas, maidir le nithe lena n-áirítear raon agus 
amú beartaithe an iniúchta agus torthaí suntasachta 
ar an iniúchadh, lena n-áiritear aon laige shuntasach 
sa rialú inmheánach a aithnim le linn m’iniúchta. 

Tuairiscím de réir eisceachta más amhlaidh, i mo 
thuairim, 
• nach bhfuair mé gach faisnéis agus míniú a bhí ag teastáil

uaim chun m‘iniúchadh a dhéanamh, nó 

• nár leor na taifid cuntais chun na ráitis airgeadais a 
iniúchadh go réidh agus go cuí, nó 

• nach bhfuil na ráitis airgeadais i gcomhréir leis na 
taifid cuntais. 

Faisnéis seachas na ráitis airgeadais 

Ní chlúdaíonn mo thuairim ar na ráitis airgeadais an 
fhaisnéis eile a chuirtear i láthair leis na ráitis sin, 
agus ní thugaim aon chineál dearbhaithe maidir leo. 

Maidir le m’iniúchadh ar an ráitis airgeadais, 
ceanglaítear orm faoi na Caighdeáin Idirnáisiúnta 
maidir le hIniúchóireacht, an fhaisnéis eile a 
chuirtear i láthair a léamh, agus lena linn a 
bhreithniú cibé an bhfuil an fhaisnéis ag teacht go 
hábhartha leis na ráitis airgeadais nó le faisnéis a 
fuarthas le linn an iniúchta, nó an ndealraíonn sé a 
bheith míráite go hábhartha. Má dhéanaim amach, 
bunaithe ar an obair atá déanta agam, go bhfuil 
míráiteas ábhartha san fhaisnéis eile seo, 
ceanglaítear orm é sin a thuairisciú. 

Tuairisciú ar nithe eile 

Déanaim m‘iniúchadh faoi threoir na gcoinníollacha 
speisialta a ghabhann le forais atá ag fáil maoiniú 
substaintiúíl ón Stát maidir lena mbainistíocht agus a 
n-oibirú. Tuairiscím má aithním nithe ábhartha a
bhaineann leis an tslí inar seoladh an gnó poiblí.

Féachaim le fianaise a fháil i gcúrsa an iniúchta 
maidir lena rialta atá na hidirbhearta airgeadais. 
Tuairiscím má tá cás ábhartha ann nuair nár cuireadh 
arigead poiblí i bhfeidhm do na cuspóirí dár ceapadh 
é nó nuair nár chomhlíon idirbhearta na húdaráis a 
rialaigh iad. 
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Bliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2021

Notes Consolidated University Consolidated University
€'000 €'000 €'000 €'000 

Ioncam
Deontais Stáit - Athfhillteacha 3 32,198 32,198 31,464 31,464
Táillí mac léinn 4 86,075 86,075 80,106 80,106
Deontais agus conarthaí taighde 5 31,874 32,101 37,719 37,882
Amúchadh an deontais chaipitil stáit iarchurtha 15 3,044 3,044 2,931 2,931
Ioncam eile 6 12,439 12,452 11,841 11,812
Ioncam ó infheistíocht 7 149 149 133 133
Tabhartais 9 414 - 174 -
Glanchistiú iarchurtha le haghaidh pinsean 22 31,525 31,525 28,862 28,862

Ioncam iomlán 197,718 197,544 193,230 193,190

Caiteachas
Costais foirne 10 116,829 116,829 111,920 111,920
Costais oibriúcháin eile 12 52,934 52,918 59,733 59,717
Dímheas 13 7,649 7,649 8,256 8,256
Ús agus costais airgeadais eile 11 7,372 7,372 6,439 6,439

Caiteachas iomlán 184,784 184,768 186,348 186,332

Barrachas roimh ghnóthachain caillteanais eile agus sciar de 
bharrachas oibriúcháin ó chomhfhiontair agus ó chomhlaigh 12,934 12,776 6,882 6,858

Gnóthachan ar dhiúscairt sócmhainní seasta 1 1 50 50
Gnóthachan/(caillteanas) ar athluacháil maoin infheistíochta 16 150 150 (250) (250)
Sciar den bharrachas/(caillteanas) oibriúcháín i gcomhfhiontar 17 230 230 (235) (235)

Barrachas roimh cháin 13,315 13,157 6,447 6,423

Cánachas 8 (116) (116) (58) (58)

Barrachas don bhliain 13,199 13,041 6,389 6,365

(Caillteanas)/Gnóthachan achtúireach maidir le scéimeanna pinsin 22 (62,507) (62,507) 18,422 18,422 
Coigeartú ar Phinsean Maoinithe Iarchurtha 22 62,507 62,507 (18,422) (18,422)

Ioncam iomlán cuimsitheach don bhliain 13,199 13,041 6,389 6,365

Arna n-ionadú ag:

   Ioncam cuimsitheach dearlaice don bhliain - - - -

   Ioncam/(caiteachas) cuimsitheach srianta don bhliain 24 218 150 (243) (250)

   Ioncam cuimsitheach gan srian don bhliain 12,981 12,891 6,632 6,615
13,199 13,041 6,389 6,365

Barrachas don bhliain inchurtha i leith:
Leas neamhrialaitheach - - - -
   Ollscoile 13,199 13,041 6,389 6,365

Baineann gach mír ioncaim agus caiteachais le gníomhaíochtaí leantacha.

Ráiteas Comhdhlúite agus Ollscoile ar Ioncam Cuimsitheach

2021 2020
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Ráiteas Comhdhlúite agus Ollscoile ar Athruithe ar Chúlchistí
Bliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2021

Comhdhlúite
Iomlán seachas leas 
neamhrialaitheach

Leas 
neamhrialaitheac

h Iomlán
Dearlaic Srianta Gan srian

€'000  €'000  €'000  €'000  €'000  €'000  
Iarmhéid ag 1 Deireadh Fómhair 2019 - 1,149 113,267 114,416 114,416

Barrachas ón Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach - 282 6,632 6,914 - 6,914
Scaoileadh cistí srianta a caitheadh sa bhliain - (525) - (525) (525)
Ioncam/(caiteachas) cuimsitheach iomlán don bhliain - (243) 6,632 6,389 - 6,389

Iarmhéid ag 1 Deireadh Fómhair 2020 - 906 119,899 120,805 120,805

Barrachas ón Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach - 607 12,981 13,588 - 13,588
Scaoileadh cistí srianta a caitheadh sa bhliain - (389) (389) (389)
Ioncam iomlán cuimsitheach don bhliain 218 12,981 13,199 - 13,199

Iarmhéid ag 30 Meán Fómhair 2021 - 1,124 132,880 134,004 - 134,004

Ollscoile
Iomlán seachas leas 
neamhrialaitheach

Leas 
neamhrialaitheac

h Iomlán
Dearlaic Srianta Gan srian

€'000  €'000  €'000  €'000  €'000  €'000  
Iarmhéid ag 1 Deireadh Fómhair 2019 - 1,115 113,168 114,283 - 114,283

Barrachas ón Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach - (358) 6,615 6,257 - 6,257
Scaoileadh cistí srianta a caitheadh sa bhliain - 108 - 108 108 
Ioncam/(caiteachas) cuimsitheach iomlán don bhliain - (250) 6,615 6,365 - 6,365

Iarmhéid ag 1 Deireadh Fómhair 2020 - 865 119,783 120,648 - 120,648

Barrachas ón Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach 294 12,891 13,185 - 13,185
Scaoileadh cistí srianta a caitheadh sa bhliain (144) (144) - (144)
Ioncam iomlán cuimsitheach don bhliain - 150 12,891 13,041 - 13,041

Iarmhéid ag 30 Meán Fómhair 2021 - 1,015 132,674 133,689 - 133,689

Cuntas ioncaim agus caiteachais

Cuntas ioncaim agus caiteachais
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Ag 30 Meán Fómhair 2021

Nótaí Comhdhlúite Ollscoile Comhdhlúite Ollscoile
€'000 €'000 €'000 €'000 

Sócmhainní neamhreatha
Maoin, innealra agus trealamh 13 247,843 247,843 236,751 236,751

Sócmhainní oidhreachta 14 382 382 382 382

Maoin infheistíochta 16 1,900 1,900 1,750 1,750

Infheistíochtaí 18 1 1 1 1

Infheistíocht i gcomhfhiontar 17 230 230 - -

250,356 250,356 238,884 238,884

Sócmhainní reatha
Infháltais trádála agus infháltais eile 19 26,107 26,392 28,453 28,505

Airgead tirim agus coibhéisí airgid 25 90,803 90,190 76,862 76,644
116,910 116,582 105,315 105,149

Less: Creidiúnaithe: méideanna a dhlífear
laistigh de bhliain 20 (74,773) (74,760) (65,666) (65,657)

Glansócmhainní reatha 42,137 41,822 39,649 39,492

Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha 292,493 292,178 278,533 278,376

Creidiúnaithe: méideanna a dhlífear tar éis breis is bliain 21 (64,870) (64,870) (68,753) (68,753)

Soláthairtí
Soláthairtí pinsin 22 (663,265) (663,265) (577,559) (577,559)
Infháltas pinsin 663,265 663,265 577,559 577,559

Iomlán na sócmhainní reatha 227,623 227,308 209,780 209,623

Deontas Caipitil Stáit 15 93,619 93,619 88,975 88,975

Cúlchistí Srianta

Cúlchiste ioncaim agus caiteachais - cúlchiste srianta 24 1,124 1,015 906 865

Cúlchistí Gan Srian

Cúlchiste ioncaim agus caiteachais - cúlchiste gan srian 132,880 132,674 119,899 119,783

134,004 133,689 120,805 120,648

Cúlchistí Iomlána 227,623 227,308 209,780 209,623

An tOllamh Eeva Leinonen  Dr. Mike O' Malley
Uachtarán Sparánaí

__________________ __________________

Ráiteas Comhdhlúite agus Ollscoile ar an Staid Airgeadais

2021 2020

Cheadaigh an tÚdarás Ceannais na Ráitis Airgeadais ar leathanaigh 27 go 53 an 24 Márta 2022 agus shínigh na daoine seo a leanas iad ar a shon:

Cúlchiste Iomlán Ioncaim agus Caiteachais
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Ráiteas Comhdhlúite ar na Sreafaí Airgid
Bliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2021

Nótaí 2021 2020
€'000 €'000

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
Barrachas don bhliain roimh bharrachas oibriúcháin ó chomhfhiontair agus ó chomhlaigh 12,934 6,882 

Coigeartú le haghaidh míreanna neamhairgid
Dímheas 13 7,649         8,256 
Deontais chaipitil iarchurtha a scaoileadh chuig ioncam 15 (3,044) (2,931)
Méadú ar infháltais 19 (7,899) (4,360)

Méadú ar chreidiúnaithe 20 6,950         8,342 

Infháltas ioncaim ó infheistiocht 7 (149) (133)
Dáileadh ó chomhfhiontar 17 - 250
Cánachas íoctha 8 (116) (58)
Ús léasa 52 53

Coigeartú le haghaidh gníomhaíochtaí infheistíochta nó maoinithe
Ús iníoctha 11 1,636 1,601 

Glansreabhadh airgid isteach ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 18,013 17,902 

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta
Fáltais dheontais chaipitiúla 15 17,933 7,376 
Ioncam ó infheistíocht 7 149 133 
Íocaíocht a rinneadh chun sócmhainní seasta a cheannach 13 (16,588) (18,408)
Fáltais ó shócmhainní 1 50 

Glan-insreabhadh/(as-sreabhadh) airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta 1,495 (10,849)

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí maoinithe
Ús íoctha 11 (1,636) (1,601)
Aisíocaíocht léasa (110) (219)
Aisíocaíocht iasachta 21 (3,821) (3,821)

Glansreabhadh airgid amach ó ghníomhaíochtaí maoinithe (5,567) (5,641)

Méadú ar airgead agus ar choibhéisí airgid sa bhliain 13,941 1,412 

Airgead tirim agus coibhéisí airgid ag tús na bliana 25 76,862 75,450 

Airgead tirim agus coibhéisí airgid ag deireadh na bliana 25 90,803 76,862 

Gluaiseacht ar airgead agus ar choibhéisí airgid 13,941 1,412 

Glan-imréiteach Fiachais

01-Oct-20 Sreafaí airgi

 
neamhairgi
d 30-Sep-21

Airgead tirim 76,862 13,941        - 90,803

Iasachtaí

Iasacht EIB (69,470) 3,821          - (65,649)
Léas Airgeadais (3,162) 58               - (3,104)

Glanfhiachas Iomlán 4,230 17,820 22,050 
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Bliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2021

1 Beartais Chuntasaíochta Shuntasacha

A An bonn ullmhúcháin agus ráiteas comhlíonta

Gnóthas Leantach

B An Bonn Comhdhlúite

C Aithint Ioncaim

Maoiniú Deontas Stáit

Deontais Taighde

Tabhartais agus Dearlaicí

1. Tabhartais shrianta
Tá sé sonraithe ag an deontóir nach mór an síntiús a úsáid le haghaidh cuspóir ar leith.
2. Buan-dearlaicí gan srian
Tá sé sonraithe ag an deontóir go bhfuil an ciste le hinfheistiú go buan chun sruth ioncaim a ghiniúint chun leas ginearálta na hOllscoile.
3. Dearlaicí inchaite srianta
Tá cuspóir ar leith sonraithe ag an deontóir seachas ceannach nó tógáil sócmhainní seasta inláimhsithe, agus tá sé de chumhacht ag an Ollscoil
úsáid a bhaint as an gcaipiteal.
4. Buandearlaicí srianta

Is tabhartais agus dearlaicí iad idirbhearta neamh-mhalairte gan coinníollacha a bhaineann le feidhmíocht. Aithnítear tabhartais agus dearlaicí a bhfuil
srianta leo a fhorchuireann an deontóir in ioncam nuair a bhíonn an Ollscoil i dteideal na gcistí. 
Coinnítear ioncam laistigh de chúlchistí srianta go dtí go n-úsáidtear é de réir srianta den sórt sin agus scaoiltear an t-ioncam an uair sin chuig na cúlchistí ginearálta 
trí aistriú cúlchiste.

Tá sé sonraithe ag an deontóir go bhfuil an ciste le hinfheistiú go buan chun sruth ioncaim a ghiniúint a úsáidfear do chuspóir ar leith.

Aithnítear deontais ón Údarás um Ardoideachas (HEA) nó ó chomhlachtaí eile bunaithe ar an tsamhail fabhraithe agus tomhaistear iad ag an 
luach cóir a fhaightear nó atá infhaighte.
Rangaítear deontais mar dheontais a bhaineann le hioncam nó le sócmhainní.
Aithnítear deontais athfhillteacha agus neamh-athfhillteacha a bhaineann le hioncam mar ioncam thar an tréimhse ina n-aithnítear na costais 
ghaolmhara. Aithnítear deontais ón ÚAO nó ó chomhlachtaí rialtais a fhaightear i leith fáil nó tógáil sócmhainní seasta thar shaolré úsáideach 
ionchasach na sócmhainne.
Nuair a chuirtear cuid den deontas siar, aithnítear é mar ioncam iarchurtha. Aithnítear Deontais Stáit a fhaightear chun talamh a cheannach faoin 
tsamhail feidhmíochta ar aon dul leis an SORP.

Aithnítear ioncam ó dheontais taighde agus conarthaí ó fhoinsí neamhrialtasacha ar an tsamhail feidhmíochta, i.e. aithnítear ioncam sa mhéid is 
go gcomhlíontar coinníollacha a bhaineann le feidhmíocht.
Go ginearálta is ionann é seo agus suim an chaiteachais ábhartha a tabhaíodh i rith na bliana agus aon ranníocaíochtaí gaolmhara i dtreo 

Déantar ioncam infheistíochta agus luachmhéadú dearlaicí a thaifeadadh in ioncam sa bhliain ina dtagann siad chun cinn, agus mar ioncam 
srianta nó gan srian, de réir na dtéarmaí a chuirtear i bhfeidhm ar an gciste dearlaice aonair.  Tá ceithre phríomhchineál tabhartais agus dearlaicí 
laistigh de na cúlchistí.

Achoimrítear thíos na beartais chuntasaíochta a measadh a bheith ábhartha maidir leis na ráitis airgeadais. Cuireadh iad uile i bhfeidhm go
comhsheasmhach ó cheann ceann na bliana agus sa bhliain roimhe.

Ní chuimsíonn na Ráitis Chomhdhlúite Airgeadais ioncam agus caiteachas Aontas na Mac Léinn toisc nach bhfuil smacht ná tionchar 
ceannasach ag an Ollscoil ar chinntí beartais.

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir an Ráitis ar Chleachtas Molta (SORP) - Cuntasaíocht don Bhreisoideachas agus don Ardoideachas 2015 
- (ach amháin go n-aithnítear deontas caipitil stáit iarchurtha i gcúlchistí seachas laistigh de chreidiúnaithe) agus de réir Chaighdeán Tuairiscithe
Airgeadais 102 (FRS102) arna eisiúint ag an gComhairle um Thuairisciú Airgeadais agus arna fhógairt le húsáid in Éirinn ag Cuntasóirí Cairte
Éireann.

Áirítear ar na Ráitis Airgeadais Chomhdhlúite an Ollscoil agus a fochuideachtaí go léir don bhliain airgeadais go dtí an 30 Meán Fómhair 2021. 
Áirítear torthaí na bhfochuideachtaí a fuarthas nó a diúscraíodh le linn na tréimhse sa Ráiteas Comhdhlúite ar Ioncam Cuimsitheach ó dháta na 
fála suas go dtí dáta na diúscartha.
Déantar iarmhéideanna laistigh den ghrúpa a dhíchur tráth an chomhdhlúthaithe.

Aithnítear táillí acadúla sa tréimhse lena mbaineann siad. Tuairiscítear sparánachtaí agus scoláireachtaí mar ollchaiteachas agus ní bhaintear iad 
as ioncam.

Tar éis don Údarás Ceannais athbhreithniú a dhéanamh ar an mbuiséad agus ar na réamh-mheastacháin ar shreabhadh airgid, tá sé sásta go 
bhfuil dóthain acmhainní ag an Ollscoil chun leanúint ar aghaidh ag feidhmiú ar feadh 12 mhí ar a laghad ó shíniú na ráiteas airgeadais.
D'fhorbair an Ollscoil an buiséad agus samhaltaíodh sreafaí airgid todhchaí de réir na dtreoirlínte a d'eisigh an tÚdarás um Ardoideachas.
In ainneoin phaindéim dhomhanda Covid-19, ghin an Ollscoil €13.2m de bharrachas in 2020/21.
D’eascair an barrachas as bainistíocht airgeadais stuama leanúnach a leanfaidh ar aghaidh go dtí 2021/22 agus ina dhiaidh sin.

Cuirtear ioncam infheistíochta chun sochair an ráitis ioncaim agus caiteachais ar bhonn infhaighte.
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais - (ar leanúint)
Bliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2021

1 Beartais Chuntasaíochta Shuntasacha - ar leanúint

D Sochair Scoir a Thuairisciú

E Sochair Fostaíochta

F Léasanna Airgeadais

G Léasanna Oibriúcháin

H Airgeadraí Iasachta

I

Cánachas Iarchurtha

Mar charthanas díolmhaithe, níl an Ollscoil faoi dhliteanas Cáin Chorparáide ná Cáin Ioncaim a íoc ar aon cheann dá gníomhaíochtaí carthanúla.Tá sé 
cláraithe le haghaidh Cáin Bhreisluacha ach ós rud é gur gníomhaíocht dhíolmhaithe é soláthar oideachais nach ngearrtar cáin aschuir air, níl sé in ann 
cáin ionchuir a aisghabháil ar fhormhór a cheannacháin.

I bhfochuideachtaí, nach bhfuil stádas carthanúil acu, soláthraítear cánachas iarchurtha ar gach difríocht uainiúcháin a tháinig chun cinn ach nach bhfuil 
aisiompaithe ag dáta an deireadh bliana i gcás inar tháinig idirbhearta nó imeachtaí, as a leanann oibleagáid chun níos mó cánach a íoc sa todhchaí nó 
ceart chun níos lú cánach a íoc sa todhchaí mar thoradh, le bheith ann ag deireadh bliana.

Is difríochtaí sealadacha iad difríochtaí uainiúcháin idir brabúis mar a ríomhtar iad chun críocha cánach agus brabúis mar a shonraítear sna ráitis 
airgeadais a thagann chun cinn toisc go ndéileáiltear le míreanna áirithe ioncaim agus caiteachais sna ráitis airgeadais i dtréimhsí cuntasaíochta éagsúla 
chun críocha cánach.

Tomhaistear cáin iarchurtha ag na rátaí cánach a mheastar a bheidh i bhfeidhm sna blianta ina bhfuiltear ag súil go n-aisiompóidh na difríochtaí 
uainiúcháin, bunaithe ar na rátaí agus na dlíthe cánach atá achtaithe nó achtaithe go substaintiúil faoi dháta an deireadh bliana. Ní dhéantar cáin 
iarchurtha a lascainiú.

Tá an Ollscoil faoi dhliteanas cánach corparáide eachtrach a íoc ar ioncam a thuilleann Coláiste Idirnáisiúnta Innealtóireachta Mhá Nuad (MIEC) sa tSín. 
Ríomhtar an cháin ar an ollioncam táillí agus tá sé bunaithe ar rialacha cánach na Síne.

Cánachas

Déantar idirbhearta atá ainmnithe in airgeadraí eachtracha a thaifeadadh ag baint úsáid as an meánráta malairte don tréimhse. Aistrítear sócmhainní agus 
dliteanais airgeadaíochta atá ainmnithe in airgeadraí eachtracha go euro ag rátaí dheireadh na bliana nó, sa chás go bhfuil réamhchonarthaí malairte 
eachtraí gaolmhara ann, ag rátaí conartha. Déileáiltear leis na difríochtaí dá bharr sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach don bhliain.

Rangaítear mar léasanna airgeadais léasanna ina nglacann an Ollscoil go substaintiúil leis na rioscaí agus na buntáistí uile a bhaineann le húinéireacht na 
sócmhainne léasaithe. Aithnítear sócmhainní léasaithe a fhaightear trí léas airgeadais agus na dliteanais léasa chomhfhreagracha ar dtús ag méid atá 
comhionann lena luach cóir nó luach reatha na n-íosíocaíochtaí léasa ag tús an léasa, cibé acu is ísle.

Gearrtar costais maidir le léasanna oibriúcháin ar bhonn méid chothroim thar théarma an léasa.
Scaiptear aon phréimheanna léasa nó dreasachtaí thar théarma íosta an léasa.

Tá socruithe áirithe scoir sochair shainithe i bhfeidhm ag an Ollscoil, mar a shonraítear i Nóta 22. Tuairiscítear costais pinsin ar bhonn an chostais a 
bhaineann le pinsin a sholáthar a ghearradh thar an tréimhse a mbaineann an Ollscoil leas as seirbhísí na bhfostaithe lena linn.

Ríomhtar méideanna maidir le costais seirbhíse anois agus san am a chuaigh thart, aischuir ar shócmhainní agus costas úis ar dhliteanais na scéime, agus 
gnóthachain agus caillteanais achtúireacha de réir FRS102, agus aithnítear méideanna coibhéiseacha de bhun an tsocraithe aistrithe sa Ráiteas ar Ioncam 
Cuimsitheach. Léiríonn ranníocaíochtaí leis an scéim costas don ollscoil agus gearrtar iad ar an Ráiteas Cuimsitheach Ioncaim.

Mar a shonraítear tuilleadh i nóta 22, aithníodh sócmhainn maoinithe pinsin iarchurtha atá comhionann le dliteanais phinsin na hOllscoile.

Aithnítear sochair fostaíochta gearrthéarmacha mar thuarastail agus neamhláithreachtaí cúitithe mar chostas sa bhliain ina dtugann na fostaithe seirbhís 
don Ollscoil.
Fabhraítear aon sochair nár úsáideadh agus tomhaistear iad mar an méid breise a bhfuil súil ag an Ollscoil a íoc mar thoradh ar an teidlíocht nár 
úsáideadh.

Déantar íosíocaíochtaí léasa a chionroinnt idir an muirear airgeadais agus an laghdú ar an dliteanas amuigh. Leithdháiltear an muirear airgeadais ar gach 
tréimhse le linn théarma an léasa chun ráta seasta tréimhsiúil úis a tháirgeadh ar iarmhéid an dliteanais atá fágtha.
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais - (ar leanúint)
Bliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2021

1 Beartais Chuntasaíochta Shuntasacha - ar leanúint

J Sócmhainní Seasta inláimhsithe

Sa chás go bhfuil saolréanna úsáideacha éagsúla ag codanna de shócmhainn sheasta, tuairiscítear iad mar mhíreanna ar leithligh de shócmhainní seasta.

Tailte agus Foirgnimh

Foirgnimh agus Bonneagar 10 go 50 bliain

Ní dhéantar talamh léasach a dhímheas mar tá saolré úsáideach gan teorainn aige

Ní ghearrtar aon dímheas ar shócmhainní le linn a dtógála

Trealamh

Luaitear trealamh caipitlithe ag costas agus déantar é a dhímheas thar a shaolré úsáideach ionchasach mar seo a leanas: 
Trealamh Ríomhaireachta 3 bliana
Daingneáin agus Feistis 5 go 10 mbliana
Trealamh Eile 5 bliana
Mótarfheithiclí 5 bliana
Saothair Ealaíne Ní dímheastar iad

Déantar modhanna dímheasa, saolta úsáideacha agus luachanna iarmharacha a athbhreithniú ar dháta ullmhaithe gach Ráitis ar an Staid Airgeadais.

Sócmhainní Oidhreachta

Tá dhá bhailiúchán de shócmhainní oidhreachta ag an Ollscoil, a thuairiscítear mar seo a leanas:
Saothair Ealaíne
Áirítear leis seo bailiúchán de phictiúir agus deilbh. Tuairiscítear iad sa Ráiteas ar an Staid Airgeadais ag costas. Tá saolta éiginnte ag na Saothair Ealaíne
agus mar sin ní dhéantar dímheas orthu.

Bailiúcháin Leabharlainne

K Costais Iasachtaíochta

Aithnítear costais iasachtaíochta mar chaiteachas sa tréimhse ina dtabhaítear iad.

Tá roinnt bailiúchán leabharlainne ag an Ollscoil ar díol spéise náisiúnta, stairiúil, cultúrtha agus liteartha iad. Faightear éadálacha trína gceannach nó trí 
iad a fháil mar thabhartas. Aithnítear bailiúcháin ceannaithe ag costas sa Ráiteas ar an Staid Airgeadais. Ní féidir luachálacha do bhailiúcháin bhronnta a 
fháil le réasún agus mar sin ní aithnítear iad sa Ráiteas ar an Staid Airgeadais.

Luaitear sócmhainní seasta ag costas lúide dímheas carntha agus caillteanais bearnaithe carntha. Déantar míreanna áirithe de shócmhainní seasta a 
athluacháladh go luach cóir ar nó roimh an dáta aistrithe go FRS102, a thomhas ar bhonn an chostais mheasta, arb é an méid athluachála é ar dháta na 
hathluachála sin.

Soláthraítear dímheas ar gach sócmhainn inláimhsithe seasta seachas maoin infheistíochta agus talamh ruílse, ag rátaí a ríomhtar chun an costas lúide luach 
iarmharach gach sócmhainne a dhíscríobh ar bhonn líne dírí thar a saolré úsáideach mar a leanas:

Déantar costais a thabhaítear maidir le talamh agus foirgnimh tar éis ceannach nó tógáil tosaigh, agus roimh luacháil, a chaipitliú chomh fada agus a 
mhéadaíonn siad na tairbhí ionchais don Ollscoil amach anseo.

Sa chás go bhfaightear trealamh le cúnamh ó dheontais shonracha stáit déantar é a chaipitliú agus a dhímheas de réir an bheartais thuas, agus déantar an 
deontas gaolmhar á chur chun sochair an chuntais deontais chaipitil iarchurtha agus a scaoileadh chuig an Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach thar shaolré 
úsáideach ionchasach an ghealltanais ghaolmhair.

Déantar talamh agus  foirgnimh a thomhas ag baint úsáid as an tsamhail chostais, ach mar chuid de na socruithe idirthréimhseacha de réir FRS102, 
rinneadh an talamh a athluacháil de €15.985m go €25m amhail an 1 Deireadh Fómhair 2014. Seo é an costas measta as seo amach.

Aithnítear trealamh, lena n-áirítear ríomhairí agus bogearraí, a chosnaíonn níos lú ná €10,000 an mhír aonair, mar chaiteachas. Déantar gach trealamh eile a 
chaipitliú ag costas.
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1 Beartais Chuntasaíochta Shuntasacha - ar leanúint

L Maoin Infheistíochta

M Infheistíochtaí

N Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid

O Ionstraimí Airgeadais

Sócmhainní Airgeadais

Dliteanais Airgeadais

Aithnítear bunsócmhainní airgeadais, lena n-áirítear infháltais trádála agus infháltais eile, airgead tirim agus coibhéisí airgid, taiscí 
gearrthéarmacha agus infheistíochtaí i mbannaí corparáideacha, ag praghas an idirbhirt (lena n-áirítear costais an idirbhirt), mura rud é 
gur idirbheart maoinithe atá sa socrú. I gcás inar idirbheart maoinithe atá sa socrú, déantar an tsócmhainn airgeadais a thagann as a 
thomhas ar dtús ag luach láithreach na bhfáltas todhchaí arna lascainiú ag ráta úis an mhargaidh le haghaidh ionstraim fiachais 
chomhchosúil. Déantar infháltais trádála agus nithe infhaighte eile, airgead tirim agus coibhéisí airgid, infheistíochtaí i mbannaí 
corparáideacha agus sócmhainní airgeadais ó shocruithe arb idirbhearta maoinithe iad a thomhas ina dhiaidh sin ag costas amúchta ag 
baint úsáid as modh an úis éifeachtaigh. Ag deireadh gach bliana airgeadais, déantar sócmhainní airgeadais a thomhaistear ag costas 
amúchta a mheas le haghaidh fianaise oibiachtúil ar bhearnú. Má tá fianaise oibiachtúil ann go bhfuil bearnú ar shócmhainn airgeadais 
arna thomhas ag costas amúchta, aithnítear caillteanas bearnaithe sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach. Más rud é, i mbliain airgeadais 
ina dhiaidh sin, go dtagann laghdú ar mhéid an chaillteanais bhearnaithe agus gur féidir an laghdú a ghaolú go hoibiachtúil le teagmhas 
a tharla tar éis don bhearnú a bheith aitheanta, déanfar an caillteanas bearnaithe a aithníodh roimhe seo a aisiompú.
De bharr an aisiompaithe is amhlaidh nach sáraíonn an tsuim ghlanluacha reatha an méid a bheadh sa tsuim ghluanluacha dá mba rud é 
nár aithníodh an caillteanas bearnaithe roimhe seo. Aithnítear an aisiompú bearnúcháin sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach. Déantar 
sócmhainní airgeadais a dhí-aithint (a) nuair a théann na cearta conarthacha ar shreafaí airgid ón tsócmhainn in éag nó nuair a 
shocraítear iad, nó (b) nuair a aistrítear go substaintiúil rioscaí agus luaíochtaí uile úinéireachta na sócmhainne airgeadais chuig páirtí 
eile nó (c) nuair a aistrítear rialú na sócmhainne airgeadais chuig páirtí eile a bhfuil an cumas praiticiúil aige an tsócmhainn airgeadais a 
dhíol go haontaobhach le tríú páirtí neamhghaolmhar gan srianta breise a fhorchur.

Aithnítear bundliteanais airgeadais, lena n-áirítear nithe iníoctha trádála agus nithe iníoctha eile, iasachtaí bainc, iasachtaí ó chomh-
ghrúpchuideachtaí agus scaireanna tosaíochta, ag praghas an idirbhirt, mura rud é gur idirbheart maoinithe atá sa socrú. I gcás inar 
idirbheart maoinithe atá sa socrú, déantar an dliteanas airgeadais a eascraíonn as a thomhas ar dtús ag luach láithreach na n-íocaíochtaí 
todhchaí arna lascainiú ag ráta úis an mhargaidh le haghaidh ionstraim fiachais chomhchosúil. Déantar nithe iníoctha trádála agus nithe 
iníoctha eile, iasachtaí bainc, iasachtaí ó chomh-ghrúpchuideachtaí, scaireanna tosaíochta agus dliteanas airgeadais ó shocruithe arb 
idirbhearta airgeadais iad iad a iompar ina dhiaidh sin ar chostas amúchta, ag baint úsáid as modh an úis éifeachtaigh. Is éard atá i nithe 
iníoctha trádála ná oibleagáidí chun íoc as earraí nó seirbhísí a fuarthas ó sholáthróirí i ngnáthchúrsa an ghnó. Déantar nithe iníoctha 
trádála a rangú mar nithe atá dlite laistigh de bhliain amháin má tá íocaíocht dlite laistigh de bhliain amháin nó níos lú. Mura bhfuil, 
cuirtear i láthair iad mar nithe a bheidh dlite tar éis níos mó ná bliain amháin. Aithnítear nithe iníoctha trádála ar dtús ag praghas an 
idirbhirt agus ina dhiaidh sin tomhaistear iad ag costas amúchta ag baint úsáid as modh an úis éifeachtaigh.
Dí-aithnítear dliteanais airgeadais nuair a mhúchtar an dliteanas, is é sin nuair a dhéantar an oibleagáid chonarthach a urscaoileadh, a 
chealú nó nuair a théann sé in éag.

Aithnítear ionstraimí airgeadais, sócmhainní airgeadais agus dliteanais airgeadais nuair a thagann an Grúpa chun bheith ina pháirtí 
d’fhorálacha conarthacha na hionstraime..

Is éard is maoin infheistíochta ann talamh agus foirgnimh a choinnítear le haghaidh ioncam cíosa nó luachmhéadaithe caipitil seachas le 

Áirítear ar airgead tirim airgead ar láimh, taiscí in-aisíoctha ar éileamh agus rótharraingtí. Bíonn éarlaisí in-aisíoctha ar éileamh más 
amhlaidh atá i ndáiríre.

Déantar maoin infheistíochta a thomhas ar dtús ag costas agus ina dhiaidh sin ag luach cóir le gluaiseachtaí aitheanta sa Ráiteas 
Cuimsitheach Ioncaim. Déanann luachálaithe tríú páirtí gairmiúla neamhspleácha maoin infheistíochta a athluacháil go bliantúil agus ní 
dhéantar iad a dhímheas nó a amúchadh.

Is éard atá i gcoibhéisí airgid thirim infheistíochtaí gearrthéarmacha, ardleachtacha atá inchomhshóite go héasca go méideanna 
aitheanta airgid le riosca neamhshuntasach maidir le hathrú ar luach.

Iompraítear infheistíochtaí in aonáin faoi chomhrialú, comhlaigh agus fochuideachtaí ag costas lúide bearnú i gcuntais na hOllscoile. 
Coinnítear infheistíochtaí sócmhainní reatha ag luach cóir agus aithnítear gluaiseachtaí sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas 
Cuimsitheach.

Aithnítear infheistíochtaí eile ag costas na scaireanna ag an bpointe fála. 
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P Soláthairtí, Dliteanais Theagmhasacha agus Sócmhainní Teagmhasacha

Aithnítear soláthairtí sna ráitis airgeadais sna cásanna seo a leanas:
- nuair atá oibleagáid reatha (dlíthiúil nó inchiallaithe) ar an Ollscoil mar thoradh ar imeacht roimhe seo;
- más dócha go mbeidh gá le heis-sreabhadh sochar eacnamaíoch chun an oibleagáid a réiteach; agus
- más féidir meastachán iontaofa a dhéanamh ar mhéid na hoibleagáide.

Q Comhlaigh a Thuairisciú

R Comhfhiontair a Thuairisciú

S Cúlchistí

2

Ríomhtar an dímheas bunaithe ar mheastacháin agus toimhdí ar shaol úsáideach eacnamaíoch agus luach iarmharach measta
na sócmhainne.

2. Maoin infheistíochta

3. Bearnú
Úsáidtear breithiúnas chun a chinneadh an bhfuil aon léiriú ar bhearnú ar shócmhainní na hOllscoile.

4. A in-aisghabhálaí atá féichiúnaithe

5. Sochair d’Fhostaithe
Bunaítear an fabhrú do shaoire atá tuillte ach nár tógadh ar mheastacháin ar shaoire iomlán lúide saoire a glacadh.

6. Soláthairtí pinsin

Áirítear le cúlchistí srianta eile iarmhéideanna a bhfuil sainchuspóir ainmnithe ag an deontóir agus mar sin tá srian ar an Ollscoil 
maidir le húsáid na gcistí sin.

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais - (ar leanúint)

Cinntear an méid a aithnítear mar sholáthar trí lascainiú a dhéanamh ar na sreafaí airgid ionchasacha todhchaí ag ráta réamhchánach 
a léiríonn rioscaí.

Is ionann comhlach agus aonán a bhfuil tionchar suntasach ag an nGrúpa air agus nach bhfuil ina fhochuideachta ná ina leas i 
gcomhfhiontar. Tá torthaí agus sócmhainní agus dliteanais na gcomhlach ionchorpraithe sna ráitis airgeadais chomhdhlúite ag 
baint úsáid as modh cothromais na cuntasaíochta.

Tá torthaí agus sócmhainní agus dliteanais na gcomhfhiontar ionchorpraithe sna ráitis airgeadais chomhdhlúite ag baint úsáid as 
modh cothromais na cuntasaíochta.

Déantar cúlchistí a aicmiú mar chúlchistí srianta nó neamhshrianta. Áirítear le cúlchistí dearlaice srianta iarmhéideanna a 
choinnítear, trí dhearlaic don Ollscoil, mar chiste atá srianta go buan nach mór don Ollscoil a choinneáil go buan.

Léiríonn aithint na coda den tsócmhainn pinsin a bhaineann le Scéim (Dúnta) Ollscoil na hÉireann, Má Nuad 2009 agus Scéim Pinsin na 
Seirbhíse Poiblí Aonair na forálacha reachtúla do mhaoiniú na scéimeanna sin. Táthar ag súil le haitheantas na coda sin den tsócmhainn 
pinsin iarchurtha a bhaineann le Scéim Pinsin d’Fhostaithe Ollscoil na hÉireann, Má Nuad 2007 (Scéim Shamplach) agus Forlíonadh Pinsin 
go leanfaidh an Stát ag cur maoiniú ar fáil chun freastal ar dhliteanais sochair scoir de réir mar a bhíonn siad dlite agus ag glacadh leis go 
gcuirfear aon ioncam a ghinfidh an Ollscoil ar an gcéad dul síos i dtreo chostais reatha agus go gcúiteoidh maoiniú Stáit aon easnamh in 
acmhainní chun dliteanais sochair scoir amach anseo a mhaoiniú.

Breithiúnais chuntasaíochta chriticiúla agus príomhfhoinsí na héiginnteachta i ndáil le meastacháin
Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, ceanglaítear ar an Ollscoil breithiúnais, meastacháin agus boinn tuisceana a dhéanamh a
mbíonn tionchar acu ar na méideanna a thuairiscítear mar shócmhainní, dliteanais, ioncam agus caiteachas. Athbhreithnítear
meastacháin agus toimhdí gaolmhara ar bhonn leanúnach. Seo a leanas na breithiúnais, meastacháin agus toimhdí is tábhachtaí a
úsáidtear sna ráitis airgeadais:

1. Maoin, Innealra agus Trealamh

Tomhaistear maoin infheistíochta ag a luach cóir. Déanann luachálaí gairmiúil neamhspleách athluacháil ar mhaoin 
infheistíochta gach bliain.

Ríomhtar an soláthar do dhrochfhiacha bunaithe ar ionchas na bainistíochta maidir lena in-aisghabhálaí atá fiachas. Agus an soláthar 
do dhrochfhiacha á ríomh, cuirtear na tosca seo a leanas san áireamh: próifíl aoise an fhiachais, taithí stairiúil, staid reatha an 
fhéichiúnaí agus coinníollacha reatha an mhargaidh. 

Ríomhtar an soláthar pinsin bunaithe ar thoimhdí achtúireacha a sholáthraíonn achtúire go bliantúil. Áirítear ar na boinn tuisceana 
achtúireacha rátaí lascaine, méaduithe ar thuarastail, méaduithe ar phinsean agus méaduithe ar bhoilsciú. Áirítear an dliteanas 
d’fhorlíonadh pinsin (i.e. méaduithe iar-scoir) laistigh den dliteanas measúnaithe achtúireach do gach scéim.
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3 Deontas Stáit Comhdhlúite Ollscoile Comhdhlúite Ollscoile

€'000 €'000 €'000 €'000
Deontas athfhillteach
Deontas ón Údarás um Ardoideachas do chuspóirí athfhillteacha 32,198 32,198 31,464 31,464

32,198 32,198 31,464 31,464

Fabhrú tosaigh (Iarchur) Deiridh
An méid a 

cuireadh
Deontóir 1 D.F. 2020 30 M.F. 2021 le hIoncam

€'000 €'000 €'000 €'000
An tÚdarás um Ardoideachas (3,164) 34,308 (5,274) 32,198

(3,164) 34,308 (5,274) 32,198

4 Táillí Mac léinn
Comhdhlúite Ollscoile Comhdhlúite Ollscoile

€'000 €'000 €'000 €'000
Ioncam ó Tháillí Fhochéimithe 70,430 70,430 65,289 65,289
Ioncam ó Tháillí Iarchéimithe 12,853 12,853 12,066 12,066
Ioncam ó Tháillí Ilghnéitheacha 951 951 997 997
Tobhach Mac Léinn 1,841 1,841 1,754 1,754

86,075 86,075 80,106 80,106

Iarchur Tosaigh Iarchur Deiridh
An méid a 

cuireadh
Grantor 1 D.F. 2020 30 M.F. 2021 le hIoncam

€'000 €'000 €'000 €'000
Higher Education Authority - 34,848 - 34,848
Student Universal Support Ireland - 13,102 - 13,102

- 47,950 - 47,950

5 Research Grants and Contracts
Comhdhlúite Ollscoile Comhdhlúite Ollscoile

€'000 €'000 €'000 €'000
8,981 8,981 8,521 8,521

Ríomhleabharlann Taighde na hÉireann 15,322 15,322 14,416 14,416
3,284 3,284 11,521 11,521

Tionsclaíocht agus tráchtáil 913 1,089 336 336
Eile 901 952 655 818
Forchostas Taighde 2,473 2,473 2,270 2,270

31,874 32,101 37,719 37,882

(Fabhrú)/Iarchur 
Tosaigh

(Fabhrú)/Iarchur 
Deiridh

An méid a 
cuireadh

Príomhdheontóirí 1 Oct 2020 30 Sep 2021 le hIoncam
€'000 €'000 €'000 €'000

An tÚdarás um Ardoideachas 5,360 18,768 8,324 15,804
Fondúireacht Eolaíochta na hÉireann 2,009 5,072 1,065 6,016
An Chomhairle um Thaighde in Éirinn 1,826 2,532 2,068 2,290
An Roinn Gnóthaí Eachtracha 21 51 23 49
An Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara (122) 606 (153) 637
An Roinn Comhshaoil, Aeráide & Cumarsáide 167 343 56 454
An Roinn Sláinte 624 250 410 464
An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus M 7 10 2 15
Fiontraíocht Éireann (641) 1,426 239 546
An Roinn Tithíochta 65 344 193 216
An Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta - 6 (1) 7
Roinn an Taoisigh - 12 - 12
An Roinn Iompair - 12 10 2
An Roinn Dlí agus Cirt 14 18 - 32
An Roinn Leanaí, Comhionannais, Míchumais, Lánpháirtíochta agus 2 8 - 10
An Roinn Oideachais 1 2 - 3
An Roinn Fiontair, Trádála agus Fostaíochta - 17 12 5
Banc Ceannais na hÉireann - 5 4 1

9,333 29,482           12,252 26,563            

An Deontas a 
Fuarthas 

20/21

Stáit agus Leath-Stáit

An tAontas Eorpach

20202021

2021 2020

2021 2020

Deontas a 
Fuarthas 20/21

Deontas a 
Fuarthas 20/21
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Comhdhlúite Ollscoile Comhdhlúite Ollscoile

€'000 €'000 €'000 €'000
6 Ioncam eile

Áiteanna cónaithe 3,827 3,827             4,555               4,555            
Cíosaí agus deonaíochtaí 271 271 260 260               
Ioncam eile 8,341 8,354             7,026               6,997            

12,439 12,452           11,841             11,812          

Is é mír an Stáit d’ioncam eile:
(Fabhrú)/Iarchur 

Tosaigh
(Fabhrú)/Iarchur 

Deiridh
An méid a 

cuireadh
1 D.F. 2020 30 M.F. 2021 le hIoncam

Deontóir
€'000 €'000 €'000 €'000

An tÚdarás um Ardoideachas (2,159) 5,994 (3,218) 4,935
Fiontraíocht Éireann (139) 573 (88) 624
An Roinn Oideachais 22 159 211 348
An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán 29 177 165 313
Tusla (60) - (25) 35

(2,307) 6,903 (2,955) 6,255

Comhdhlúite Ollscoile Comhdhlúite Ollscoile
€'000 €'000 €'000 €'000

7 Ioncam ó infheistíocht

Ioncam ó infheistíocht 143 143 108 108
Ús infhála 6 6 25 25

149 149 133 133

Comhdhlúite Ollscoile Comhdhlúite Ollscoile
€'000 €'000 €'000 €'000

8 Cánachas
Aitheanta sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach
Cáin reatha
Costais cánach eachtrach reatha * 116 116 58 58
Costais cánach reatha 116 116 58 58

* Baineann costas cánach na bliana reatha le cáin a íoctar ar ioncam ó tháillí mac léinn ó Choláiste Oideachais Idirnáisiúnta Mhá Nuad (MIEC) sa tSín.

Comhdhlúite Ollscoile Comhdhlúite Ollscoile
€'000 €'000 €'000 €'000

9 Tabhartais

Tabhartais Shrianta do Maynooth University Foundation Ltd 414 - 174 -
-

414 - 174 -

Comhdhlúite Comhdhlúite

2021 2020

2021 2020

2021 2020

An Deontas a 
Fuarthas 

20/21
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Comhdhlúite Ollscoile Comhdhlúite Ollscoile
€'000 €'000 €'000 €'000

10 Costais foirne
Tuarastail * 81,518 81,518 76,809 76,809
Costais slándála sóisialta 7,841 7,841 7,209 7,209
Pinsean Fostóra** 1,681 1,681 3,878 3,878
Costas Seirbhíse Pinsin FRS102 25,789 25,789 24,024 24,024
Iomlán 116,829 116,829 111,920 111,920

*Áirítear ar thuarastail méid de €0.068m do liúntais cheadaithe ROS agus RCPA (2020: €0.071m) agus ragobair €0.005m (2020: €0.005m).
B’ionann na híocaíochtaí foirceanta/téarfa (lena n-áirítear iomarcaíocht reachtúil) agus €0.296m (2020:€0.888m). San iomlán fuair 24 duine íocaíochtaí foirceannta.
B’ionann agus €0.229m íocaíochtaí foirceanta/téarfa (lena n-áirítear iomarcaíocht reachtúil) a raibh luach comhiomlán de bhreis ar €10,000 acu (2020: €0.826m).
Maidir le híocaíochtaí téarfa, níor tharla aon chás de chomhaontú roghnach blianta breise déanta sa bhliain reatha (an bhliain roimhe sin: ceann amháin).

Luach saothair na mball foirne eile ar phá níos airde, gan ranníocaíochtaí pinsin an fhostóra a áireamh
2021 2020

Uimh. Uimh.

€60,000 go €70,000 78 100
€70,001 go €80,000 85 72
€80,001 go €90,000 143 135
€90,001 go €100,000 61 89
€100,001 go €110,000 63 21
€110,001 go €120,000 38 29
€120,001 go €130,000 10 10
€130,001 go €140,000 5 11
€140,001 go €150,000 18 11
€150,001 go €160,000 22 22
€160,001 go €170,000 1 -
€170,001 go €180,000 1 1
€180,001 go €190,000 - -
€190,001 go €200,000 - 1
€200,000 go €210,000 1 -

526 502

Líon foirne de réir príomhchatagóire: No. No.
Múineadh agus Taighde 770 734
Teicniúil 42 44
Riarachán Lárnach agus Seirbhísí 417 417
Eile 46 44

1,275 1,239

Príomhbhainisteoirí

2021 2020
€'000 €'000

Cúiteamh do Príomhbhainisteoirí
   Tuarastail 1,786 2,045
   Sochair iarfhostaíochta 106 110
   Sochair foirceannta - - 

1,892 2,155

San áireamh sa mhéid thuas tá tuarastal an Uachtaráin, €0.2005m san iomlán (2020: €0.197m).  Tá an tUachtarán ina bhall den “Scéim Pinsin Eiseamláireach” agus 
ní ghabhann a theidlíochtaí sa mhéid sin thar théarmaí na scéime sin. 

20202021

Is iad na príomhbhainisteoiri na daoine sin a bhfuil údarás agus freagracht acu as gníomhaíochtaí na hOllscoile a phleanáil, a stiúradh agus a rialú.

** Bheadh costais pinsin fostóra €1.64m níos airde murach coigeartú ceadaithe don Chreat Rialaithe Fostaíochta ceadaithe as a leanfaidh creidmheas do chostais phinsin na 
hOllscoile a muirearaíodh roimhe seo.
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Comhdhlúite Ollscoile Comhdhlúite Ollscoile

€'000 €'000 €'000 €'000 
11 Ús agus Costais Airgeadais Eile

Ús agus muirir bhainc eile 507 507              408 408           
Ús agus muirir eile Iasacht EIB 1,129              1,129           1,193             1,193        
Muirir Airgeadais Pinsin 5,736              5,736           4,838             4,838        

7,372              7,372           6,439             6,439        

Comhdhlúite Ollscoile Comhdhlúite Ollscoile
€'000 €'000 €'000 €'000 

12 Anailís ar an gCaiteachas Iomlán de réir Gníomhaíochta
Taisteal agus cothabháil - Náisiúnta 107 107              839 839           
Taisteal agus cothabháil - Idirnáisiúnta 20 20 564 564           
Fáilteachas agus siamsaíocht 13 13 73 73             
Nithe Intomhalta 2,096              2,096           2,195             2,195        
Costais Glantacháin & Slándála Conartha 1,436              1,436           1,730             1,730        
Costais Fógraíochta agus Caidrimh Poiblí 927 927              781 781           
Deisiúcháin & cothabháil ghinearálta 2,202              2,202           3,803             3,803        
Fóntais 1,914              1,914           1,792             1,792        
Ríomhirisí na leabharlainne taighde 15,113            15,113         14,167           14,167      
Leabhair agus tréimhseacháin 1,548              1,548           1,411             1,411        
Táillí iniúchóireachta gairmiúla agus comhairliúcháin * 1,930              1,921           2,156             2,146        
Costais dlí 494 494              360 360           
Cíos, rátaí & árachas 2,279              2,279           2,231             2,231        
Caipitlíocht 1,851              1,851           1,793             1,793        
Scoláireachtaí 7,941              7,941           6,652             6,652        
Costais earcaíochta agus costais a bhain le fostaithe 776 776              707 707           
Costais a bhain le mic léinn 4,259              4,252           3,076             3,076        
Ríomhairí agus trealamh eile 5,383              5,383           4,727             4,727        
Costais agus muirir eile 2,645              2,645           10,676           10,670      

52,934 52,918 59,733 59,717

Costais oibriúcháin eile lena n-áirítear táillí maidir le:
Fo-iniúchadh (Deloitte) 9 7
Iniúchadh seachtrach (An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste) 96 93
Iniúchadh inmheánacha (Mazars) 93 89

*Costais chomhairleoireachta de réir catagóire
Ailtirí/Suirbhéirí 100 28
Dearadh & Comhairleoireacht TF 187 316
Seirbhísí Gairmiúla Míochaine 228 209
Acmhainní Daonna 120 180
Aistriúchán/Trascríobh 42 9
Margaíocht 23 60
Airgeadais 120 218
Eile 912 947
Iomlán na dtáillí iniúchóireachta gairmiúla agus comhairliúcháin 1,930 2,156

2021 2020

20202021

Ba é €0.747m méid iomlán na gcostas comhairleoireachta caipitlithe sa bhliain reatha (2020: €1.237m).
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13 Maoin, innealra agus trealamh

Comhdhlúite
Tailte agus Foirgnimh 

Ruílse
Daingneáin, Feistis 

agus Trealamh
Sócmhainní atá 

á dTógáil  Total 

€'000 €'000 €'000 €'000
Costas

Ag 1 Deireadh Fómhair 2020 280,616 28,396 19,761 328,773
Breiseanna - 1,234 17,550 18,784
Gluaiseachtaí - 480 (523) (43)
Diúscairtí - (854) - (854)
Ag 30 Meán Fómhair 2021 280,616 29,256 36,788 346,660

Dímheas
Ag 1 Deireadh Fómhair 2020 69,021 23,001 - 92,022
Muirear don bhliain 5,316 2,333 - 7,649
Diúscairtí (854) - (854)
Ag 30 Meán Fómhair 2021 74,337 24,480 - 98,817

Glanluach na Leabhar
Ag 30 Meán Fómhair 2021 206,279 4,776 36,788 247,843

Ag 30 Meán Fómhair 2020 211,595 5,395 19,761 236,751

Ollscoile

Costas
Ag 1 Deireadh Fómhair 2020 280,616 28,396 19,761 328,773
Breiseanna - 1,234 17,550 18,784
Gluaiseachtaí - 480 (523) (43)
Diúscairtí - (854) - (854)
Ag 30 Meán Fómhair 2021 280,616 29,256 36,788 346,660

Dímheas
Ag 1 Deireadh Fómhair 2020 69,021 23,001 - 92,022
Muirear don bhliain 5,316 2,333 - 7,649
Diúscairtí - (854) - (854)
Ag 30 Meán Fómhair 2021 74,337 24,480 - 98,817

Glanluach na Leabhar
Ag 30 Meán Fómhair 2021 206,279 4,776 36,788 247,843

Ag 30 Meán Fómhair 2020 211,595 5,395 19,761 236,751

Ag 30 Meán Fómhair 2021, áiríodh €34.9m (2020: €34.9m) maidir le talamh ruílse agus láithreán ar léas a luacháladh ag €3.2m 
(2020: €3.2m) nach ndímheastar.

San áireamh in iarmhéid WIP an 30 Meán Fómhair 2021 tá cuid den socrú le forbróir an tionscadail TSI le haghaidh costas thar 
sprioc a bhaineann le Covid-19.
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14 Sócmhainní Oidhreachta

Seo a leanas na héadálacha don bhliain reatha agus do na cúig bliana roimhe seo:

2021 2020 2019 2018 2017
€'000 €'000 €'000 €'000 €'000

Costas
Ag 1 Deireadh Fómhair: 382 382 183 183 183
Breiseanna - - 199 -                 -    

Ag 30 Meán Fómhair 382 382 382 183 183

Cuimsíonn sócmhainní oidhreachta na hOllscoile Saothair Ealaíne dar luach €13,000 san iomlán, cartlann leabharlainne ar 
luach €170,000 agus doiciméad stairiúil ar luach €199,000 san iomlán. Coinnítear iad seo ag an mbunchostas agus ní 
dhéantar iad a dhímheas.

Tá roinnt bailiúcháin speisialta agus cartlann is díol spéise náisiúnta, stairiúla, cultúrtha agus liteartha ag an leabharlann, 
lena n-áirítear eagráin theoranta agus mhaisithe, cóipeanna uathghrafaithe agus lámhscríbhinní a choinnítear go dtí na 
caighdeáin is airde agus is féidir agus atá ar fáil le breathnú orthu ach coinne a dhéanamh. Ní féidir luachálacha do 
bhailiúcháin bhronnta a fháil le réasún agus mar sin ní aithnítear iad sa Ráiteas ar an Staid Airgeadais.
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15 Consolidated  University 

€'000 €'000

Foirgnimh 85,814 85,814 
Trealamh 3,161 3,161 
Iomlán 88,975 88,975 

Airgead Faighte / Infhála
Foirgnimh 7,021 7,021 
Trealamh 667 667 
Iomlán 7,688 7,688 

Scaoilte le SOCI
Foirgnimh 1,984 1,984 
Trealamh 1,060 1,060 
Iomlán 3,044 3,044 

Ag 30 Meán Fómhair 2021
Foirgnimh 90,851 90,851 
Trealamh 2,768 2,768 
Iomlán 93,619 93,619 

Foirgnimh 74,831 74,831 
Trealamh 2,842 2,842 
Iomlán 77,673 77,673 

Airgead Faighte / Infhála
Foirgnimh 13,125 13,125 
Trealamh 1,108 1,108 
Iomlán 14,233 14,233 

Scaoilte le SOCI
Foirgnimh 2,142 2,142 
Trealamh 789 789 
Iomlán 2,931 2,931 

Ag 30 Meán Fómhair 2020
Foirgnimh 85,814 85,814 
Trealamh 3,161 3,161 
Iomlán 88,975 88,975 

Féichiúnaí Tosaigheontas a Bronnadh Deontas a FuarthasFéichiúnaí Deiridh
Deontóir 1 D.F. 2020 30 M.F. 2021

€'000 €'000 €'000 €'000
An tÚdarás um Ardoideachas 11,955 7,021 17,266 1,710
Fondúireacht Eolaíochta na hÉireann  - 667 667    -  

11,955 7,688 17,933 1,710

Deontais Chaipitil Iarchurtha na Bliana Roimhe sin

Deontas Caipitil Iarchurtha

Ag 1 Deireadh Fómhair 2020

Ag 1 Deireadh Fómhair 2019
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16 Maoin infheistíochta

17 Infheistíocht i gComhfhiontar

2021 2020
€'000 €'000

Cion na nglansócmhainní ag luach cóir

Ag tús na bliana - 485

Íocaíochtaí a fuarthas i gcaitheamh na bliana - (250)

Cion den bharrachas comhfhiontair (Caillteanas) sa bhliain 108 (113)

Eisiúint Soláthair i leith infheistíochta i gComhfhiontar 122 (122)

Iarmhéid deiridh 230 -

2021 2020 2021 2020

€'000 €'000 €'000 €'000
18

1 1 1 1

1 1 1 1

Comhdhlúite Ollscoile

Infheistíochtaí
Infheistíochtaí Eile

Fuair Ollscoil Mhá Nuad punann d’aonaid thráchtála i Má Nuad i mí na Nollag 2015 ar chostas €2.050m.
De réir FRS102, déantar an mhaoin a thomhas ag luach cóir ag gach dáta tuairiscithe agus aithnítear athruithe sa luach cóir sa Ráiteas ar 
Ioncam Cuimsitheach. Rinne Lavelle Chartered Surveyors Limited luacháil ar an maoin ar 30 Meán Fómhair 2021 le luacháil €1.9m 
(2020:
€1.75m). Cuireadh gnóthachan athluachála €0.15m (2020: de €0.25m de chaillteanas) san áireamh sa Ráiteas Cuimsitheach Ioncaim sa 
bhliain reatha.

Ní dhearnadh an phunann tithíochta a bhreisiú, a dhiúscairt nó a bhearnú. Ba é €0.143m (2020:€0.108m) an t-ioncam cíosa sa bhliain.

Tá sciar 50% de Chóiríocht Chomhdhála Champas Mhá Nuad ag an Ollscoil. Is socrú saoráidí campais é seo idir Ollscoil Mhá Nuad
agus Coláiste Phádraig, Má Nuad, chun úsáid a bhaint as acmhainní an dá institiúid chun áiseanna comhdhála agus lóistín a sholáthar.
Caitear leis an socrú mar chomhshocraíocht agus déantar é a thuairisciú ag baint úsáid as an modh cothromais, sa chaoi is go ndéantar
50% de shócmhainní agus dliteanais chomhlána na cuideachta a ionchorprú i ráiteas comhdhlúite staid airgeadais na hOllscoile agus
tuairiscítear 50% dá glanioncam i ráiteas cuimsitheach ioncaim agus caiteachais na hOllscoile. In 2020/21 thabhaigh an MCCA
barrachas agus aisiompaíodh an soláthar a cuireadh san áireamh in 2019/20 in aghaidh na scaire brabúis infhaighte.
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18

Gnóthas fochuideachta Interest

Innovation Value Services Limited * 100%

Maynooth University Foundation Limited 100%

Covac Company Limited by Guarantee ** 100%

Gnóthas comhlachaithe Interest

IGeotech Technologies Ltd Taighde 20%

Neuromod Devices Ltd Taighde 2.46%

Relational Frame Training Ltd Taighde 18.9%

Avectas Ltd Taighde 0.56%

Geoaerospace 15%

** Corpraíodh Covac Company Teoranta Faoi Ráthaíocht an 26 Meitheamh 2018. Níor thrádáil an chuideachta agus mar sin níl aon torthaí nó 
sócmhainní nó dliteanais san áireamh sna Ráitis Chomhdhlúite Airgeadais. Díscaoileadh an chuideachta an 17 Feabhra 2021.

MaynoothWorks, Foirgneamh Eolas, Ollscoil Mhá Nuad, Co. Chill
Dara

* Chuaigh Stiúrthóirí Innovation Value Services Ltd isteach sa chuideachta faoi leachtú comhaltaí deonach an 31 Deireadh Fómhair 2019 agus
díscaoileadh an chuideachta an 22 Meitheamh 2021.

Taighde

Co. Bhaile Átha Cliath

An Mol Digiteach, Aonad J, An Cúirt Digiteach, Sráid Rainsford, 
Baile Átha Cliath 8

MaynoothWorks, Foirgneamh Eolas, Ollscoil Mhá Nuad, Co. Chill 
Dara

Bhí leas ag an Ollscoil sna hinfheistíochtaí seo a leanas atá aitheanta ag costas na scaireanna ag an bpointe fála. 

Príomhghníomhaíocht

Suaimhneas, An Choill Dhubh, Baile Roibaird, Nás, Co Chill Dara

Oifig Chláraithe

Bloc 8, Páirc Ghnó na Carraige Duibhe, Ascaill Carysfort, An 
Charraig Dhubh, 

Infheistíochtaí - ar leanúint

Is é Ollscoil Má Nuad, Má Nuad, Co. Chill Dara seoladh oifig cláraithe gach ceann díobh sin thuas.

Bhí leas ag an Ollscoil sna foghnóthais seo a leanas atá comhdhlúite go hiomlán.

Príomhghníomhaíocht
An gnó ar fad nó aon chuid den ghnó a bhaineann le maoin intleachtúil a fhorbairt agus a thráchtálú 
a dhéanamh agus seirbhísí comhairleoireachta, measúnaithe, oiliúna agus seirbhísí gaolmhara a 
sholáthar

Síntiúis a lorg chun scoláireachtaí agus sainchuspóirí eile a mhaoiniú

Seirbhísí Fiontraíochta agus Oiliúna
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19 Infháltais Trádála agus Infháltais Eile

Comhdhlúite Ollscoile Comhdhlúite Ollscoile

€'000 €'000 €'000 €'000 

Méideanna a dhlífear laistigh de bhliain:

Infháltais deontais taighde 3,366 3,366 3,562 3,562

Cuntais Infhála 2,026 2,026 2,490 2,490

Infháltais eile 1,646 1,641 1,799 1,740

Réamhíocaíochtaí agus ioncam fabhraithe 5,762 5,762 5,140 5,140

Iasachtaí Tí Foirne 11 11 14 14

Deontas Stáit Athfhillteach-Covid 19 1,619 1,619 1,729 1,729

Deontas Caipitil Stáit Infhála 1,710 1,710 11,955 11,955

Táillí Acadúla Infhála 3,503 3,503 196 196

Pinsean Maoinithe 6,464 6,464 1,568 1,568

Méideanna ó ghnóthais fochuideachta - 290 - 111

26,107 26,392 28,453 28,505

20 Creidiúnaithe: méideanna a dhlífear laistigh de bhliain

Comhdhlúite Ollscoile Comhdhlúite Ollscoile

€'000 €'000 €'000 €'000 

Deontais Taighde Neamhchaite roimh ré 22,987 22,987 18,254 18,254

Táillí Acadúla a fuarthas roimh ré 18,012 18,012 15,849 15,849

Creidiúnaithe Trádála 2,542 2,542 4,721 4,721

Réamhíoc an Deontais Stáit 6,893 6,893 4,893 4,893

Creidiúnaithe eile 782 782 1,112 1,112

Slándáil shóisialta agus cánachas eile iníoctha 3,118 3,118 3,012 3,012

Fabhruithe 8,076 8,067 5,877 5,872

Ioncam Iarchurtha 8,480 8,476 8,068 8,064

Iasachtaí neamhurraithe a dhlífear laistigh de bhliain 3,822 3,822 3,822 3,822

Dliteanas léasa a dhlífear laistigh de bhliain 61 61 58 58

74,773 74,760 65,666 65,657

21 Creidiúnaithe: méideanna a dhlífear tar éis breis is bliain

Consolidated Ollscoile Consolidated Ollscoile

€'000 €'000 €'000 €'000 

Iasachtaí neamhurraithe 61,826 61,826 65,648 65,648

Dliteanas Léasa 3,044 3,044 3,105 3,105

64,870 64,870 68,753 68,753

Iomlán na n-iasachtaí bainc neamhurraithe iníoctha mar seo a leanas: 68,692 68,692 72,575 72,575

Dlite laistigh de bhliain 3,822 3,822 3,822 3,822

Dlite idir dhá bhliain agus cúig bliana 11,465 11,465 11,465 11,465

Dlite i gceann cúig bliana nó níos mó 50,362 50,362 54,183 54,183

Iomlán na n-iasachtaí neamhurraithe 65,649 65,649 69,470 69,470

2021

San áireamh sna Réamhíocaíochtaí tá suim de €0.058m (2020: €0.116m) a dhlífear tar éis breis is bliain.

2021

2021 2020

2020

Tá an Deontas Caipitil Stáit Infhaighte de €1.710m (2020: €11.955m) dlite ón Údarás um Ardoideachas maidir le deontais chaipitiúla chun an Tionscadal Teicneolaíochta, Sochaí agus 
Nuálaíochta a thógáil (€1.6m) agus chun trealamh caipitil a cheannach.

2020
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21 Creidiúnaithe: méideanna a dhlífear tar éis breis is bliain (ar leanúint)

22

2021 2020
€'000 €’000

Comhdhlúite agus Ollscoil
Glandliteanas Pinsin (663,265) (577,559)
Infháltas pinsin 663,265 577,559

- -

Tháinig Ollscoil Mhá Nuad ar chomhaontú leis an mBanc Eorpach Infheistíochta €76.8m a fháil ar iasacht thar 
fiche bliain chun tionscadail chaipitil san Ollscoil a mhaoiniú.  As sin, tarraingíodh anuas €50m i rith na bliana 
2015/16 agus tarraingíodh anuas €26.8m in 2016/17. Is é 1.584% an meánráta úis ar an iasacht seo agus ba é 
€1.129m (2020: €1.193m)

Sochair Scoir

Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair

Achoimre ar an staid ag deireadh bliana

Baineann an Scéim Aonair le gach ball foirne nua a tháinig isteach san earnáil phoiblí mar iontrálaithe nua tar éis an
1 Eanáir 2013. Tugtar an Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair uirthi agus is scéim pinsin méanghairme í. Is scéim
shochair shainithe í agus mar sin tá sé san áireamh i nochtadh FRS 102. Íoctar gach ranníocaíocht pinsin fostaí don
Scéim Aonair ar bhonn míosúil isteach i gcuntas pinsin stáit. Coinnítear ranníocaíochtaí pinsin fostóra mar chuid de 
chreidiúnaithe ar feitheamh íocaíochta leis an stát. Ar an mbonn go slánóidh an tOireachtas aon easnamh chun
oibleagáidí na hOllscoile a chomhlíonadh maidir le sochair phinsin na Scéime Dúnta a íoc agus go maoineofar
dliteanais phinsin na Scéime Aonair sa todhchaí ar bhonn íoc mar a úsáidtear trí airgead a sholáthróidh an Stáit don
Ollscoil chun na críche sin, tá dliteanas pinsin na Scéime Eiseamláirí fritháirithe trí shócmhainn a aithint atá
comhionann le dliteanais phinsin na hOllscoile. Ba é €26m (2020: €17.2m) dliteanas pinsin na scéime seo ag
deireadh bliana.

Baineann an Scéim Eiseamláireach le gach ball foirne nua a cheaptar i bpoist a fógraíodh den chéad uair idir 29
Samhain 2004 agus a ceapadh nó a fuair tairiscint fostaíochta ar dháta nach déanaí ná 31 Nollaig 2012.
Is scéim íoc mar a úsáidtear é seo a mhaoinítear trí airgead a sholáthraíonn an Stát don Ollscoil chun na críche sin.
Ar an mbonn go slánóidh an tOireachtas aon easnamh chun oibleagáidí na hOllscoile a chomhlíonadh maidir le
sochair phinsin na Scéime Dúnta a íoc agus go maoineofar dliteanais phinsin na Scéime Eiseamláirí sa todhchaí ar
bhonn íoc mar a úsáidtear trí airgead a sholáthróidh an Stáit don Ollscoil chun na críche sin, tá dliteanas pinsin na
Scéime Eiseamláireach fritháirithe trí shócmhainn a aithint atá comhionann le dliteanais phinsin na hOllscoile. Ba é
€173.2m (2020: €141.2m) dliteanas pinsin na scéime seo ag deireadh bliana.

Scéim Aoisliúntais Fostaithe Ollscoil na hÉireann, Má Nuad 2007 – “Scéim Eiseamláireach”

Bhí trí scéim pinsin le sochar sainithe i bhfeidhm ag an Ollscoil i gcaitheamh na bliana.

Is í Scéim (Dhúnta) Ollscoil na hÉireann, Má Nuad 2009 (an Scéim Dhúnta) an phríomhscéim.
Baineann an Scéim Dhúnta le fostaithe inphinsin a ceapadh roimh 31 Eanáir 2005 agus tá sí dúnta d’iontrálaithe
nua.
Suas go dtí 31 Nollaig 2009, mhaoinigh an Ollscoil an Scéim Dhúnta a bhí ag feidhmiú faoi Ghníomhas
Iontaobhais, a raibh a sócmhainní i seilbh ar leithligh ó shócmhainní na hOllscoile.
Tá foráil san Acht um Bearta Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha), 2009 go slánóidh an tOireachtas aon easnamh
mura leor comhiomlán ranníocaíochtaí na gcomhaltaí agus na bhfostóirí a íocadh leis an Ollscoil nó a choinníonn
an Ollscoil siar chun freastal ar oibleagáidí na hOllscoile na sochair sin a íoc de réir théarmaí na scéime. An 31
Nollaig 2009, de réir S.I. Uimh. 528/2009 “Ordú um Aistriú Acht um Bearta Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha)
2009 (Ollscoil na hÉireann, Má Nuad)” aistríodh sócmhainní na Scéime Dúnta chuig an gCiste Náisiúnta Cúlchiste
Pinsin agus cuireadh deireadh leis an Iontaobhas a bhí ann. Ní raibh aon éifeacht ar na sochair iníoctha leis na
comhaltaí, tháinig siad chun bheith ina mbaill de scéim reachtúil neamh-mhaoinithe a athainmníodh mar “Scéim
Ollscoil na hÉireann (Dúnta) 2009”.
Ba é €464m (2020: €419.2m) dliteanas pinsin na scéime seo sa Ráiteas ar an Staid Airgeadais.

Scéim (Dhúnta) Ollscoil na hÉireann, Má Nuad 2009 – ar a dtugtaí Plean Pinsin Ollscoil na hÉireann, Má
Nuad roimhe seo – “Scéim Dhúnta”
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Anailís ar an méid a muirearaíodh ar an Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach

2021 2020
€'000 €’000

Costais foirne
Costas reatha seirbhíse (27,470) (27,902)

Muirear iomlán ar chostais oibriúcháin (27,470) (27,902)

Muirir airgeadais eile

Ús ar dhliteanais scéime pinsin (5,736) (4,838)

Glanmhuirear airgeadais (5,736) (4,838)

Maoiniú Iarchurtha le haghaidh Pinsean sa bhliain

Cistiú inghnóthaithe i dtaca le costais pinsin na bliana reatha 33,206 32,740

Ranníocaíochtaí an fhostóra iníoctha leis an Stát (1,681) (3,878)

Maoiniú Iarchurtha le haghaidh Pinsean sa bhliain 31,525 28,862

2021 2020
€’000 €’000

Athrú ar thoimhdí achtúireacha (67,506) (1,341)
Gnóthachan ó Thaithí 4,999 19,763 
Caillteanas / (gnóthachan) achtúireach (62,507) 18,422 

Luach reatha na hoibleagáide sochair shainithe ag tús na bliana (577,559) (573,144)
Costas reatha seirbhíse (27,470) (27,902)
Costais úis (5,736) (4,838)
Sochair íoctha 10,007 9,903
(Caillteanas)/gnóthachan achtúireach (62,507) 18,422 

Luach reatha na hoibleagáide sochair shainithe ag deireadh na bliana (663,265) (577,559)

Anailís ar an méid a muirearaíodh ar an Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach

Anailís ar an ngluaiseacht in oibleagáidí sochair shainithe sa bhliain

Costais sochair scoir - ar leanúint
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2021 2020 2019

An Ráta Méadaithe ar Thuarastail 2.25% 1.50% 1.50%

An Ráta Méadaithe ar Phinsin atá á n-íoc 2.25% 1.50% 1.50%

Ráta Lascaine do Dhliteanais Scéime 1.35% 1.00% 0.85%

Toimhdí maidir le boilsciú 2.00% 1.25% 1.25%

2021 2020 2019
Blianta Blianta Blianta

Fireann 88.7-90.8 88.5-90.7 88.3-90.6
Baineann 89.8-91.7 89.7-91.6 89.6-91.6

Seo stair na ngnóthachan agus na gcaillteanas ó thaithí: 2021 2020 2019 2018 2017
€’000 €’000 €’000 €'000 €'000

An difríocht idir an toradh ionchais agus an toradh iarbhír ar shócmhainní na 

Méid - - - -
Céatadán na ndliteanas scéime N/bh N/bh N/bh N/bh N/bh

Caillteanais agus gnóthachain ó thaithí ar dhliteanas scéime
Méid (67,506) (1,341) 2,558 542 (11,481)
Céatadán na ndliteanas scéime 10.18% .0.23% 0.45% 0.12% -2.58%

Athrú ar Thoimhdí Achtúireacha

Méid 4,999 19,763 (72,145) (10,432) 42,692 

Céatadán na ndliteanas scéime 0.75% 3.40% -12.60% -2.30% 9.58%

Tá luacháil na ndliteanas a úsáideadh do nochtadh FRS 102 bunaithe ar luacháil achtúireach a rinne achtúire neamhspleách cáilithe
gairmiúil ag deireadh na bliana. Ba iad seo a leanas na boinn tuisceana airgeadais a úsáideadh chun na dliteanais scoir a ríomh maidir
leis na scéimeanna pinsin le sochar sainithe faoi FRS102 amhail an 30 Meán Fómhair 2021 agus an 30 Meán Fómhair 2020 agus an 30
Meán Fómhair 2019:

Tá ceanglais FRS 102 glactha go hiomlán agus léirítear na gluaiseachtaí seo a leanas sna ráitis airgeadais.

Déantar foráil go sainráite sa bhonn mortlaíochta le haghaidh feabhsúchán ar ionchas saoil in imeacht ama, ionas go mbraithfidh an t-
ionchas saoil tráth an scoir ar an mbliain ina slánaíonn an comhalta aois scoir (aois 65).

Sochair Scoir - (ar leanúint)
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2021 2020

Anailís ar Shócmhainn um Maoiniú Pinsin Iarchurtha €’000 €’000

Ag tús na bliana 577,559 573,144
Gluaiseacht san áireamh i gCostais Foirne 27,470 27,902
Gluaiseacht san áireamh i gCostais Airgeadais 5,736 4,838
Gluaiseacht san áireamh in SOCI 62,507 (18,422)
Sochair iníoctha leis an Stát (10,007) (9,903)

Ag deireadh bliana 663,265 577,559

23 Comhpháirtithe Gaolmhara

24 Cúlchistí Srianta

chaipitil 
neamhchaite 

   
infheistíocht/Bronnta

nais 2021 2020
Iomlán Iomlán

€'000 €'000 €'000 €'000
Iarmhéideanna ag 1 Deireadh Fómhair 2020   -  906 906 1,149
Ioncam ó infheistíocht agus bronntanais   -  457 457 282
Deontais chaipitiúla úsáidte   -    -    -    -  
Caiteachas - (389) (389) (275)
Méadú/(Laghdú) ar luach margaidh na n-infheistíochtaí -  150 150 (250)
Ioncam/(caiteachas) cuimsitheach srianta iomlán don 
bhliain   -  218 218 (243)

Ag 30 Meán Fómhair 2021 - 1,124 1,124 906

Sochair Scoir - (ar leanúint)

Cuireadh deireadh le hidirbhearta le fochuideachtaí de chuid na hOllscoile ar chomhdhlúthú agus mar sin níor nochtadh na
hidirbhearta sin.  Tá an t-idirbheart páirtí gaolmhar seo a leanas ag an Ollscoil:

Is socrú saoráidí campais é Comhdháil & Cóiríocht Champas Mhá Nuad (MCCA) idir Ollscoil Mhá Nuad agus Coláiste Phádraig,
Maigh Nuad chun úsáid a bhaint as acmhainní an dá institiúid chun áiseanna comhdhála agus lóistín a sholáthar. Ba é €0.236m
(2020: €Nialas) an t-iarmhéid a bhí dlite don Ollscoil maidir leis an sciar brabúis amhail an 30 Meán Fómhair 2021. Is é €Nialas
(2020: €0.003m) iarmhéid féichiúnaithe trádála ar 30 Meán Fómhair 2021 agus is ionann €0.003m (2020: €0.13m) agus na
creidiúnaithe trádála. B’ionann íocaíochtaí ar sheirbhísí a chuir an MCCA ar fáil agus €0.028m (2020: €0.21m) agus b’ionann
€Nialas (2020: €0.05m) agus íocaíochtaí a fuarthas ón MCCA ar sheirbhísí a chuir an Ollscoil ar fáil.).
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25 Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid
1 D.F. 2020Sreafaí airgid 30 M.F. 2021

€'000 €'000 €'000
Comhdhlúite
Airgead tirim agus coibhéisí airgid 76,862 13,941 90,803

76,862 13,941 90,803

26 Ceanglais Chaiptil agus Ceanglais Eile

Provision has not been made for the following capital commitments at 30 September 2021:

Comhdhlúite OllscoileeComhdhlúite Ollscoile
€'000 €'000 €'000 €'000

Ceanglais Chonraithe 9,806 9,806 42,095 42,095
Ceangaltais Údaraithe nach bhfuil Conraithe fós 30,334 30,334 16,424 16,424

40,140 40,140 58,519 58,519

27 Dliteanais Theagmhasacha

Comhdhlúite Ollscoile Comhdhlúite Ollscoile
€'000 €'000 €'000 €'000

Ráthaíochtaí - - - -
- - -

20202021

Áiríonn ceangaltais chonraithe €9.8m don Tionscadal Teicneolaíochta, Sochaí agus Nuálaíochta. Tá cuid den Tionscadal Teicneolaíochta, 
Eolaíochta agus Nuálaíochta á mhaoiniú ag deontas caipitil €25m ón ÚAO.

In 2019/20 chuir an Ollscoil gealltanais scríofa ar fáil go dtacófaí le Cóiríocht Chomhdhála Champas Mhá Nuad (MCCA), comhfhiontar le 
Coláiste Phádraig, Maigh Nuad, ar feadh dhá mhí dhéag ó síníodh Ráitis Airgeadais an MCCA go dtí Márta 2022. Níl aon ghealltanais den 
sórt sin ag teastáil le haghaidh 2020/21 toisc go bhfuil an MCCA tar éis filleadh ar bhrabúsacht - féach nóta 17.

Ní raibh aon dliteanais theagmhasacha ábhartha ar bith ar eolas ag an Ollscoil amhail an 30 Meán Fómhair 2021 ná an 30 Meán Fómhair 

San áireamh in iarmhéideanna airgid dheireadh bliana tá €22.5m (2020: €34.9m) de shuim a bhaineann le hiasacht EIB. Caithfear na cistí seo 
ar thionscadail chaipitiúla conraithe agus údaraithe mar atá leagtha amach i nóta 26 thíos.

I measc na gceangaltas údaraithe tá €13.7m don Ionad Mac Léinn nua, €8.7m do Chéim 3 den Tionscadal Sochaí Teicneolaíochta & 
Nuálaíochta, €4.4m do Rannpháirtíocht Spóirt agus Pobail, €2.2m do thírdhreachú ríochta poiblí agus €1m don Tionscadal um Éifeachtúlacht 
Fuinnimh.

2021 2020
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28 Oibleagáidí Léasa Oibriúcháin

Iomlán na socruithe cíosa iníoctha faoi léasaí oibriúcháin:

2020

Tailte agus 
Foirgnimh

Gléasra 
agus 

Innealra

Léasaí eile Iomlán Iomlán

€'000 €'000 €'000 €'000 €'000
Iníoctha i rith na bliana 1,359 3 - 1,362 1,352 

Íosriachtanais léasa todhchaí dlite:
Laistigh de bhliain amháin 1,393 - - 1,393             1,351 
Taobh amuigh de bhliain amháin agus taobh istigh de chúig bliana 741 - - 741                854 
Taobh amuigh de chúig bliana 6,015 - - 6,015             6,191 
Iomlán na n-íocaíochtaí léasa dlite 8,149 - - 8,149             8,396 

29 Imeachtaí Tar éis na Tréimhse Tuairiscithe

30 Sceideal Forlíontach Fhreagracht Airgeadais Roinne Oideachais Stát Aontaithe Mheiriceá

Chun freastal ar a hoibleagáidí chun rochtain mac léinn ar chúnamh airgeadais feidearálach SAM a éascú, ceanglaíonn Roinn Oideachais SAM 
ar an Ollscoil, an Sceideal Forlíontach seo a leanas a chur i láthair i bhformáid fhorordaithe.

Seo a leanas saintréithe na méideanna a cuireadh i láthair laistigh de na sceidil::
• ullmhaithe faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, faoi réir athluacháil sócmhainní seasta áirithe;
• ullmhaithe ag baint úsáid as cleachtas cuntasaíochta a nglactar go ginearálta leis in Éirinn, de réir Chaighdeán Tuairiscithe Airgeadais 102
(FRS 102) agus an Ráiteas ar Chleachtas Molta: Cuntasaíocht don Bhreisoideachas agus don Ardoideachas; agus,
• curtha i láthair in Euro.

Leagann na sceidil amach conas a baineadh gach méid a nochtadh as na ráitis airgeadais.
Mar atá leagtha amach thuas, níl na beartais chuntasaíochta a úsáidtear chun na méideanna a nochtar a chinneadh ceaptha chun ceanglais na 
bprionsabal cuntasaíochta a nglactar leo go ginearálta i Stáit Aontaithe Mheiriceá a chomhlíonadh agus ní chomhlíonann siad iad.

2021

Baineann ceangaltais léasa oibriúcháin go príomha le léas maoine dhá bhliain ar cuireadh tús leis an 1 Deireadh Fómhair 2019 agus léas maoine 
62 bliain ar cuireadh tús leis an 1 Deireadh Fómhair 1998. Tá an léas maoine dhá bhliain a chuaigh in éag an 30 Meán Fómhair 2021 á 
athnuachan ar bhonn gearrthéarmach.

D’athbhreithnigh an tÚdarás Ceannais na réamh-mheastacháin sreafa airgid agus buiséid is déanaí agus tá siad sásta go bhfuil dóthain acmhainní 
ag an Ollscoil chun leanúint ar aghaidh ag feidhmiú ar feadh 12 mhí ar a laghad ó shíniú na ráiteas airgeadais. Ar an ábhar sin, leanann siad de 
bhonn 'gnóthas leantach' a ghlacadh le haghaidh ullmhú na Ráiteas Airgeadais.
Chuir Ollscoil Mhá Nuad éileamh árachais faoi bhráid an RSA i mí Dheireadh Fómhair 2021 maidir le caillteanas ioncaim agus costais bhreise a 
bhain le srianta Covid-19. Tá an idirbheartaíocht ar siúl, níl toradh an phróisis cinnte agus ní féidir méid aon socraíochta féideartha a 
chainníochtú agus é seo á scríobh.
Ní raibh aon imeachtaí suntasacha eile ann ó dheireadh na bliana a mbeadh impleachtaí acu do na Ráitis Airgeadais seo.
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30 Sceideal Forlíontach Fhreagracht Airgeadais Roinne Oideachais Stát Aontaithe Mheiriceá (ar leanúint)

Cóimheas Cúlchiste Príomhúil:

2021 2021 2020 2020
€’000 €’000 €’000 €’000

Clár Comhardaithe
Clár Comhardaithe Comhdhlúite – Cúlchistí 
Neamhshrianta Glansócmhainní gan srianta bronntóirí 132,740 - 119,899 -

Clár Comhardaithe
Clár Comhardaithe Comhdhlúite – Cúlchistí 
Srianta Glansócmhainní le srianta bronntóirí 1,124 - 906 -

N/bh N/bh
Infháltas urraithe agus neamhurraithe ó 
pháirtí gaolmhar - - - -

N/bh N/bh Infháltas neamhurraithe ó pháirtí gaolmhar - - - -

13

Clár Comhardaithe Comhdhlúite – Sócmhainní 
Inláimhsithe, móide Sócmhainní Oidhreachta 
lúide deontais chaipitil iarchurtha agus dímheas

Maoin, gléasra agus trealamh, glan (lena n-
áirítear Tógáil idir lámha) 154,606 - 148,158 -

13,14,15

Clár Comhardaithe Comhdhlúite – Sócmhainní 
Inláimhsithe, móide Sócmhainní Oidhreachta 
lúide deontais chaipitil iarchurtha agus dímheas

Maoin, innealra agus trealamh – roimh 
fheidhmiú 117,260 - 129,553

N/bh N/bh

Maoin, gléasra agus trealamh – 
iarfheidhmiú le fiachas amuigh as 
ceannach bunaidh 23,678 - 13,305 -

N/bh N/bh

Maoin, gléasra agus trealamh – 
iarfheidhmiú gan fiachas amuigh as 
ceannach bunaidh 2,595 - 881 -

13
Clár Comhardaithe Comhdhlúite – Sócmhainní 
Inláimhsithe, glan Tógáil idir lámha 11,073 - 4,419

N/bh N/bh Léas shócmhainn ceart úsáide, glan

N/bh N/bh
Léas shócmhainn ceart úsáide, 
réamhfheidhmiú - - - -

N/bh N/bh
Léas shócmhainn ceart úsáide, 
iarfheidhmiú - - - -

N/bh N/bh Sócmhainní doláimhsithe - - - -

N/A
Clár Comhardaithe Comhdhlúite – dliteanais 
iarfhostaíochta agus pinsin. Glaneasnamh Pinsin Dliteanais iarfhostaíochta agus pinsin -

22 Clár Comhardaithe Comhdhlúite – iasachtaí
Fiachas fadtéarmach – do chuspóirí 
fadtéarmacha roimh fheidhmiú 65,649 - 69,470 -

22
Clár Comhardaithe Comhdhlúite – iasachtaí – 
don bhliain 2020

Fiachas fadtéarmach – do chuspóirí 
fadtéarmacha roimh fheidhmiú 69,470 73,291

22 Clár Comhardaithe Comhdhlúite – iasachtaí
Fiachas fadtéarmach – do chuspóirí 
fadtéarmacha iarfheidhmiú (3,821) (3,821)

N/bh N/bh Líne Chreidmheasa do CIP - - - -
N/bh N/bh* Dliteanas léas shócmhainn ceart úsáide - - - -
N/bh N/bh Léasaí ceart úsáide roimh fheidhmiú - - - -
N/bh N/bh Léasaí ceart úsáide iarfheidhmiú - - - -
N/bh N/bh Bliantachtaí le srianta bronntóra - - - -
N/bh N/bh Dearlaicí téarma le srianta bronntóra - - - -
N/bh N/bh Cisti ioncaim saoil le srianta bronntóra - - - -

25
Clár Comhardaithe Comhdhlúite – cúlchiste 
dearlaice

Glansócmhainní le srianta bronntóirí: 
srianta go brách - - - -
Iomlán na gCostas agus na gCaillteanas:

Ráiteas Comhdhlúite ar 
an Ioncam 
Cuimsitheach

Consolidated Statement of Comprehensive 
Income – total expenditure less note 24 
Restricted Reserves Expenditure

Costais iomlána gan srianta deontóra – 
tógtha go díreach ón Ráiteas 
Gníomhaíochtaí 152,870 - 157,211 -

Ráiteas Comhdhlúite ar 
an Ioncam 
Cuimsitheach

Ráiteas Comhdhlúite ar Ioncam Cuimsitheach – 
(ioncam infheistíochta €149k ioncam, gnóthachan 
ar athluacháil maoin infheistíochta €150k, sciar 
de Bhrabús Comhfhiontair €230k)
Áirítear leis an mbliain roimhe seo ioncam 
infheistíochta, sciar de chaillteanais i 
gcomhfhiontar, easnamh neamhréadaithe ar 
athluacháil talún agus foirgneamh, brabús ar 
dhiúscairt sócmhainní seasta

Infheistíocht neamhoibríochtúil agus 
Glaninfheistíocht (caillteanas) 530 - (302) -

Ráiteas Comhdhlúite ar 
an Ioncam 
Cuimsitheach

Ráiteas Comhdhlúite ar Ioncam Cuimsitheach – 
(ioncam infheistíochta lúide caillteanas 
athluachála ar mhaoin infheistíochta) Glanchaillteanais infheistíochta - (117) -

Ráiteas Comhdhlúite ar 
an Ioncam 
Cuimsitheach

Ráiteas Comhdhlúite ar Ioncam Cuimsitheach – 
caillteanas achtúireach i leith scéim pinsin – ní 
áirítear gnóthachain phinsin

Athruithe a bhaineann le pinsean seachas 
glanchaillteanais tréimhsiúla - -

Nóta/Sceideal Glansócmhainní Inchaite:
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30 Sceideal Forlíontach Fhreagracht Airgeadais Roinne Oideachais Stát Aontaithe Mheiriceá (ar leanúint)

Cóimheas Cothromais:

2021 2021 2020 2020
€’000 €’000 €’000 €’000

Clár Comhardaithe 
Comhdhlúite

Clár Comhardaithe Comhdhlúite – cúlchistí 
neamhshrianta agus leas neamhrialaitheach Glansócmhainní gan srianta bronntóirí 132,740 - 119,899 -

Clár Comhardaithe 
Comhdhlúite

Clár Comhardaithe Comhdhlúite – cúlchistí 
srianta Glansócmhainní le srianta bronntóirí 1,124 - 906 -

N/bh
Clár Comhardaithe Comhdhlúite – sócmhainní 
doláimhsithe Sócmhainní doláimhsithe - - - -

N/bh N/bh
Infháltas urraithe agus neamhurraithe ó 
pháirtí gaolmhar - - - -

N/bh N/bh Infháltais neamhurraithe ó pháirtí gaolmhar - - - -

Clár Comhardaithe 
Comhdhlúite

Clár Comhardaithe Comhdhlúite – sócmhainní 
iomlána Sócmhainní iomlána 366,953 - 344,199 -

N/bh N/bh
Léas shócmhainn ceart úsáide, roimh 
fheidhmiú - - - -

N/bh N/bh Léasaí ceart úsáide roimh fheidhmiú - - - -

N/bh
Clár Comhardaithe Comhdhlúite – sócmhainní 
doláimhsithe Sócmhainní doláimhsithe - - - -

N/bh N/bh
Infháltas urraithe agus neamhurraithe ó 
pháirtí gaolmhar - - - -

N/bh N/bh Infháltais neamhurraithe ó pháirtí gaolmhar - - - -

Cóimheas Glanioncaim:

Ráiteas Comhdhlúite ar 
an Ioncam 
Cuimsitheach

Ráiteas Comhdhlúite ar Ioncam Cuimsitheach – 
ioncam cuimsitheach iomlán
Ioncam ón gcúlchiste athluachála agus ioncam 
cuimsitheach neamhshrianta 

Athrú ar ghlansócmhainní gan srianta 
bronntóirí 12,841 6,632

Ráiteas Comhdhlúite ar 
an Ioncam 
Cuimsitheach

Ráiteas Comhdhlúite ar Ioncam Cuimsitheach – 
ioncam iomlán
Ioncam iomlán €197,618k, lúide ioncam 
infheistíochta €149k, móide gnóthachan 
athluachála maoine €150k, gnóthachan ar dhíol 
sócmhainní seasta inláimhsithe €1k, gnóthachan 
neamhréadaithe ar athluacháil talún agus 
foirgneamh €Nialas, sciar den ghnóthachan i 
gcomhfhiontar/comhfhiontar €230k lúide ioncam 
pinsin achtúireach €31,525k
Ní áirítear caillteanais Iomlán an Ioncaim agus na nGnóthachan 166,325 164,285

Glansócmhainní Modhnaithe:Nóta/Sceideal
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Tá cistiú déanta ar Ghnéithe de chaiteachas Caipitil, Athfhillteach agus Taighde atá tuairiscithe sna Ráitis 
Airgeadais seo faoi aon chlár amháin nó níos mó a bhíonn á bhfeidhmiú ag na comhlachtaí agus ag na 
gníomhaireachtaí cistithe seo a leanas: 
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