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Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí 
         

Ráiteas maidir le Freagrachtaí an Bhoird 
         

         

Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí (BOOLI) ar an 1 Iúil 2013 faoi 
fhorálacha an Achta um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013. 
         

Ceanglaítear ar BOOLI faoi Alt 51 den Acht sin gach cuntas cuí agus rialta a choimeád ar airgead a 
fuair sé nó a chaith sé i gcibé foirm a fhaomhfaidh an tAire Oideachais agus Scileanna le toiliú ón 
Aire Airgeadais agus ón Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. 
         
         
Agus na ráitis sin á n-ullmhú ceanglaítear ar an mBord:     
         
(a) na beartais chuntasaíochta chaighdeánacha a fheidhmiú chun ráitis airgeadais BOO a ullmhú 
(b) breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnach agus stuama   
(c) aon imeacht ábhartha ó na beartais chuntasaíochta chaighdeánacha a nochtadh agus a mhíniú 
         
Tá an Bord freagrach as leabhair chuntais chuí a choinneáil, a léiríonn le cruinneas réasúnach ag 
tráth ar bith, staid airgeadais an Bhoird agus a chuireann ar a chumas a chinntiú go gcomhlíonann 
na Ráitis Airgeadais Alt 51 den Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013.   

         
Tá an Bord freagrach freisin as a shócmhainní a chosaint agus as céimeanna réasúnacha a 
ghlacadh chun calaois nó mírialtachtaí eile a chosc agus a bhrath. 

         
         
         
         

              
Cathaoirleach An Comhairleoir Frankie Keena     
         

Síniú:             
         

Dáta:   27/09/2021           
 

 

 

 



 

 

 

Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí 

Ráiteas ar Rialú Inmheánach 

 

Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí (BOOLI) ar 1 Iúil 2013 faoi 
fhorálacha an Achta um Boird Oideachais agus Oiliúna, 2013.  

Leagtar amach an Cód Cleachtais chun Boird Oideachais agus Oiliúna a Rialú in Imlitir 002/2019, a 
d’eisigh an Roinn Oideachais chuig gach BOO i mí Eanáir 2019. Ghlac BOOLI leis an gCód ag an 
gcruinniú dá chuid i mí Feabhra 2019.  

Bunaíodh Bord nua do BOOLI i mí Mheán Fómhair 2019 agus chuir an Bord ceapachán Coiste 
Airgeadais agus Coistí Iniúchta agus Riosca nua i gcrích ag an gcruinniú dá chuid i mí Dheireadh 
Fómhair.  

Freagracht maidir leis an gCóras um Rialú Inmheánach  

I mo Cathaoirleach ar Bhord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí, admhaím an 
fhreagracht atá ar an mBord a chinntiú go ndéanfar córas éifeachtach agus eacnamaíoch rialaithe 
inmheánaigh a chothabháil agus a fheidhmiú. Ní fhéadfaidh an córas ach dearbhú réasúnach seachas 
dearbhú iomlán a thabhairt go bhfuil sócmhainní cosanta, go bhfuil idirbhearta údaraithe agus taifeadta 
go cuí, agus go seachnaítear earráidí agus mírialtachtaí ábhartha nó go n-aimseofaí iad go tráthúil.  

Príomhnósanna Imeachta Rialaithe  

Tá céimeanna glactha ag an mBord chun timpeallacht rialaithe chuí a chinntiú trí: 

• Na freagrachtaí atá ar bhainistíocht agus ar bhaill foirne a shonrú go soiléir. 

• Nósanna imeachta a bhunú chun teipeanna suntasacha rialaithe a thuairisciú agus lena chinntiú 
go nglacfar gníomh ceartaitheach iomchuí. 

•  Nósanna imeachta a bhunú chun tabhairt faoi gach réimse baoil a d'fhéadfadh cosc a chur ar an 
BOO a chuspóirí a bhaint amach a mheas agus a aithint. 

Tá an córas um rialú inmheánach atá i bhfeidhm in BOOLI bunaithe ar: 

• Nósanna imeachta riaracháin mionsonraithe 

• Dualgais a dheighilt 

• Údaruithe ar leith 

• Seiceálacha inmheánacha 

• Athbhreithniú bainistíochta míosúil ar thuarascálacha ina leagtar amach na fíorthorthaí agus na torthaí 
buiséadaithe maidir le cláir arna bhfeidhmiú ag BOOLI. 

Tá monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird ar éifeachtacht an chórais um rialú inmheánach 
bunaithe ar: 

• Príomhfheidhmeannach ar a bhfuil freagracht maidir leis an gcreat rialaithe; 



• Obair an Choiste Iniúchta agus Riosca a dhéanann tuarascálacha iniúchta inmheánaigh agus 
seachtraigh a mheas 

• Tuarascálacha ón gCoiste Airgeadais 

• Moltaí an IAU-BOO 

• Moltaí a dhéanann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste i litreacha bainistíochta nó i 
dtuarascálacha eile. 

An Coiste Iniúchta agus Riosca  

Cuireann obair an Choiste Iniúchta agus Riosca (ARC), a bhailigh le chéile cúig huaire in 2020, 
maoirseacht an Bhoird ar chóras um rialú inmheánach ar an eolas. Áiríodh ar chlár oibre an ARC 
an méid seo a leanas a mheas: 

• Tuarascálacha Iniúchta Inmheánaigh 

• Tuarascálacha Iniúchta Seachtraigh agus litreacha bainistíochta an Ard-Reachtaire Cuntas 
agus Ciste (C&AG) 

•  Ráitis Airgeadais Bhliantúla 

•  Creat Bainistíochta Riosca 

•  Clár Riosca 

•  Clár Iniúchta 

• Tuarascálacha Iniúchta Comhlíontachta 

•  Tuarascálacha Bainistíochta Riosca ó Stiúrthóir Tacaíochta agus Forbartha na hEagraíochta 

•  Tuarascáil tuairime chuig an mBord maidir le leordhóthanacht agus feiliúnacht na gcóras um rialú 
inmheánach 

Chuir an Príomhfheidhmeannach, Stiúrthóir Tacaíochta agus Forbartha na hEagraíochta agus an 
Stiúrthóir Breisoideachais agus Oiliúna tuarascálacha ar fheidhmiú rialuithe ar fáil agus chas leis 
an gCoiste Iniúchta agus Riosca in 2020. Tháinig an Coiste Iniúchta agus Riosca le chéile leis an 
C&AG agus an IAU.  

Rinne an Coiste Iniúchta agus Riosca athbhreithniú ar an gcóras um rialú inmheánach don 
tréimhse tuairiscithe ábhartha ar an 26 Feabhra 2021.  

Coiste Airgeadais  

Déanann obair an Choiste Airgeadais, a tháinig le chéile ceithre huaire in 2020, eolas do 
mhaoirseacht an Bhoird ar chóras um rialú inmheánach chomh maith. Áiríodh ar chlár oibre an 
Choiste Airgeadais an méid seo a leanas a mheas: 

•  Ráitis Airgeadais Bhliantúla 

• Moltaí chuig Bord an AFS 2020 

• Cuntais Ioncaim agus Caiteachais Mhíosúla 

Thuairiscigh an Príomhfheidhmeannach, an Stiúrthóir OSD, foireann shinsearach airgeadais 
agus Stiúrthóir FIT chuig an gCoiste Airgeadais in 2020. Rinne an Coiste Airgeadais 



athbhreithniú ar Ráitis Airgeadais Bhliantúla 2020 ar an 18 Márta 2021 agus mhol don Bhord 
go nglacfaí leo.  

Iniúchtaí Inmheánacha  

Is é Aonad Iniúchóireachta Inmheánaigh Bhord Oideachais agus Oiliúna Éireann (IAU-BOO) a 
chuireann an tIniúchadh Inmheánach ar fáil. Tá an tuairim fhoriomlán bunaithe ar na torthaí a 
shainaithnítear le linn an iniúchta agus is iad seo a leanas an raon tuairimí a d’fhéadfadh a bheith i 
gceist:  

Cuimsitheach: Tá an córas um rialú inmheánach leordhóthanach agus feidhmíonn sé go 
héifeachtach.  

Leordhóthanach: Tá an córas um rialú inmheánach leordhóthanach ar an iomlán agus feidhmíonn 
sé go héifeachtach. 
Easnamhach: Tá an córas um rialú inmheánach easnamhach agus ní fheidhmíonn sé go 
héifeachtach.  

Tugadh faoi Iniúchadh ar pholasaithe AD in 2019 agus in 2020 agus fuarthas tuarascáil ón 
Aonad Iniúchóireachta Inmheánaigh i mí Feabhra 2020. Ba é toradh foriomlán na tuarascála 
ná go raibh córas leordhóthanach um rialú inmheánach i bhfeidhm. Rinneadh cúig mholadh 
san iomlán - moladh ardriosca ar bith, ceithre mholadh mheánriosca agus moladh amháin 
ísealriosca. Níl feidhm le ceann de na moltaí seo anois ó tharla gur tugadh isteach CORE HR, 
tá dhá cheann de na moltaí curtha i gcrích agus tá dhá cheann idir lámha anois.  

Tugadh faoi Iniúchadh ar Sholáthar le linn na bliana 2020 agus fuarthas tuarascáil ón Aonad 
Iniúchóireachta Inmheánaigh i mí Eanáir 2021. Ba é toradh foriomlán na tuarascála ná go 
raibh córas cuimsitheach um rialú inmheánach i bhfeidhm. Rinneadh sé mholadh déag san 
iomlán -  moladh ardriosca amháin, dhá mholadh mheánriosca agus trí mholadh déag 
ísealriosca. Tá BOOLI ag tabhairt aghaidh ar na moltaí seo i láthair na huaire. 

Sáruithe ar Chóras um Rialú Inmheánach - Soláthar  

Tá BOOLI ag leanúint de bheith ag obair i dtreo a chuid freagrachtaí ar fad maidir le 
rialacháin soláthair a chomhlíonadh.  

Bunaithe ar anailís ar chaiteachas 2020 i réimsí a raibh próiseas r-Thairiscintí ar fud na 
heagraíochta cuí iontu, sainaithníodh go raibh caiteachas €292,008 gan CBL san áireamh 
neamhchomhlíontach mar seo a leanas: 

(i) Íocadh caiteachas €54,492 as tacaíocht mheicniúil agus leictreach le hocht soláthróir déag 
ar fud na sé láthair is fiche atá againn. Tá tuarascáil curtha le chéile ag sainchomhairleoir 
chun bonn a chur faoi chomórtas ar fud na scéime a sheol BOOLI i ráithe 3, 2021.  

(ii) Tá caiteachas €54,011 le haghaidh seirbhísí Slándála agus próiseas tairisceana á 
ndéanamh faoi láthar agus táimid ag súil le bheith comhlíontach in 2021. 

(iii) Caiteachas €78,644 le haghaidh páipéir bhréagscrúduithe agus marcáil ghaolmhar. Tá 
creat ilsoláthróirí i bhfeidhm ag BOOLI anois don ghníomhaíocht seo. Tá BOOLI 
comhlíontach in 2021.  

(iv) Caiteachas €29,171 le haghaidh ábhair ranga táthaithe. Ullmhófar tairiscint ina leith sin i 
ráithe 4, 2021. 



(v) Caiteachas €33,992 le haghaidh cothabhála. Tá creat ilsoláthróirí á fhorbairt agus tá sé i 
gceist ag BOOLI go mbeidh sé sin i bhfeidhm faoi ráithe 1, 2022. 

(vi) Caiteachas €29,056 le haghaidh ábhair ranga adhmadóireachta. Tá próiseas tairisceana 
chun creat ilsoláthróirí a chur i fheidhm curtha i gcrích. 

(vii) Rinneadh caiteachas €12,642 le haghaidh busanna taobh amuigh de na socruithe 
tairisceana atá i bhfeidhm againn. Tharla sé seo nuair a d’fheidhmigh fostaí lasmuigh de 
thimpeallacht shonraithe soláthair BOOLI. Chomhlánaigh agus shínigh an té a bhí i gceist 
agus a bhainisteoir líne foirm um shárú soláthair agus tionóladh cruinniú foirmiúil um shárú 
soláthair leis an gcúis a dheimhniú agus lena chinntiú nach dtarlódh sé arís. Is é sin an 
próiseas atá le leanúint i ngach cás dá leithéid. 

Tá Plean Soláthair Chorparáidigh do 2020-2021 forbartha ag BOOLI (an ceathrú plean dá 
leithéid) ina leagtar amach na gníomhartha atá ag teastáil chun dul i ngleic le réimsí 
sainaitheanta neamhchomhlíonta agus na riachtanais soláthair níos leithne atá ag BOOLI. 
Leanfaidh BOOLI de mhonatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar réimsí caiteachais 
d’fhonn deiseanna a aithint lena mbeadh luach ar airgead ag baint le tairiscintí agus úsáid 
Creat Náisiúnta i dtaobh earraí agus seirbhísí agus lena gcomhlíonfaidís riachtanais 
chomhlíonta.  

Calaois  

Níor tuairiscíodh aon teagmhas calaoise faoi pholasaí calaoise BOOLI in 2020.  

Nochtadh Cosanta  

Ní bhfuair BOOLI aon Nochtadh Cosanta in 2020 faoin Acht um Nochtadh Cosanta, 2014.  

Bainistíocht Riosca  

Tá plean Bainistíochta Riosca Corparáideach i bhfeidhm ag BOOLI ar fud na heagraíochta. 
Rinne athbhreithniú ar an gClár Riosca ag gach cruinniú de chuid an Choiste Iniúchta agus 
Riosca in 2020. Tá an Coiste ag déanamh monatóireacht ar fhorbairt Phlean Straitéiseach 
Bainistíochta Riosca BOOLI i gcónaí.  

Saincheisteanna atá á gCur Chun Cinn ag Leibhéal Earnála:  

Scéim Aonair Pinsin Seirbhíse Poiblí  

Leagtar dualgas ar BOOnna leis an Imlitir 11/2014 ráitis sochair agus áirimh a chur ar fáil do 
chomhaltaí den Scéim Aonair Pinsin Seirbhíse Poiblí faoi dheireadh mhí an Mheithimh 2014. 
Tá comhairle tugtha ag an bhFeidhmeannach nach bhfuil Bord Oideachais agus Oiliúna an 
Longfoirt agus na hIarmhí ag comhlíonadh an dualgais seo go hiomlán go fóill: is saincheist í 
seo do BOOnna ar fad agus táthar ag dul i ngleic leis go náisiúnta, d'fhonn na hacmhainní atá 
de dhíth chun í a réiteach a fháil. Tá an fhaisnéis riachtanach ar fad curtha ar fáil ag BOOLO 
don ESBS i ndáil le huaslódáil sonraí na mball foirne ar fad atá páirteach sa Scéim Aonair 
Pinsin (SPS). 

Go dtí seo tá sonraí seachtó cúig faoin gcéad de bhaill foirne SPS uaslódailte ar an gcóras 
CORE HR agus dá bhrí sin is féidir leis na baill foirne sin teacht ar fhaisnéis pinsean atá go 
hiomlán cothrom le dáta. Tá sonraí an fiche cúig faoin gcéad eile ag an ESBS agus déanfar é 
seo a uaslódáil in am trátha.  



Seirbhísí Comhroinnte Párolla  

Bunaíodh an tSeirbhís Gnó Comhroinnte Oideachais (ESBS) chun seirbhísí comhroinnte a 
chur ar fáil san earnáil Oideachais. Tharla aistriú phárolla BOOLI don fhoireann ar fad i mí Iúil 
2020. Tá an ESBS freagrach as an bpárolla a phróiseáil fad atá BOOLI fós freagrach as 
treoracha a thabhairt do sheirbhísí comhroinnte maidir le hathruithe ar phárollaí agus ar 
fheidhmeanna AD. Tá sé deimhnithe ag an bPríomhfheidhmeannach go bhfuil a cuid 
freagrachtaí comhlíonta aici maidir le ceanglais an Mheabhráin Tuisceana agus an 
Chomhaontaithe Bainistíochta Seirbhísí araon a síníodh agus atá i bhfeidhm idir BOOLI agus 
an Roinn Oideachais - ionad Seirbhís Gnó Comhroinnte Oideachais (ESBS). Cuirtear creat ar 
fáil leis na cáipéisí seo maidir le feidhmiú seirbhísí comhroinnte párolla ESBS-BOO thar 
ceann na hearnála BOO. Tá an Príomhfheidhmeannach ag brath ar litir dhearbhaithe ó 
oifigeach cuntasaíochta na Roinne Oideachais go bhfuil na rialuithe iomchuí curtha i 
bhfeidhm i ndáil le seirbhísí comhroinnte á gcur ar fáil ag ESBS do BOOLI.  

An Phaindéim Covid-19  

Tugadh faoi mheasúnaithe ar thionchar Covid-19 agus ó pheirspictíocht stóinseachta na 
rialuithe inmheánacha, cé go raibh mionathruithe ag teastáil ar roinnt sreafaí oibre, os rud é 
go raibh an chuid is mó dár gcórais néalbhunaithe agus/nó go raibh teacht orthu via VPN, ní 
raibh i gceist ach athruithe beaga.  

Nuair a bhuail Covid-19, b’éigean athbhreithniú a dhéanamh ar thimpeallacht rialaithe BOOLI 
agus ullmhaíodh Pleananna Leanúnachais Gnó do gach réimse feidhme. De bharr nádúr 
agus struchtúr ár gcóras airgeadais níor athraíodh na rioscaí rialaithe go bunúsach, bhí roinnt 
mionathruithe sreafaí oibre i gceist agus i gcásanna áirithe b’éigean dualgais a athshannadh 
de dheasca fadhbanna nascachta. Bhí tionchar níos mó ag COVID 19 i gcás BOOLI mar 
gheall ar chur i bhfeidhm Seirbhísí Comhroinnte d’Íocaíochtaí Foghlaimeora agus Párolla sna 
míonna ag tús na paindéime. Mar sin féin, láimhseáladh an dá cheann acu go rathúil. Leagtar 
amach san athbhreithniú ar Rialuithe Inmheánacha na hathruithe riachtanacha a theastaigh ó 
gach rannán ar leith. Tá athbhreithniú á dhéanamh go seasta ar na cláir Riosca de réir threoir 
an Rialtais a bhíonn ag athrú.  

Nuair a bhuail an phaindéim, chuir BOOLI foireann tasca COVID 19 i bhfeidhm agus tháinig 
an grúpa seo le chéile go rialta chun tionchar an víris ar réimsí uile na heagraíochta a mheas.  

Athbhreithniú Bliantúil maidir leis na Rialuithe  

Tá BOOLI tiomanta do chóras éifeachtúil, éifeachtach agus eacnamaíoch rialaithe 
inmheánaigh a fheidhmiú. Deimhním gur thug Coiste Iniúchta agus Riosca BOOLI faoi 
athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais don bhliain dar 
chríoch an 31 Nollaig 2020 sa tslí a leagtar amach sa Chód Cleachtais chun Boird 
Oideachais agus Oiliúna a Rialú, agus go bhfuarthas sásúil iad.  

Áiríodh leis seo 

• Fuair an Coiste Iniúchta agus Riosca deimhniú ón bPríomhfheidhmeannach go bhfuil 
an córas um rialú inmheánach leordhóthanach agus cuí, chomh fada agus is réasúnach agus 
is indéanta. Bhunaigh an Príomhfheidhmeannach an ráiteas seo ar an bhfaisnéis a bailíodh ó 
bhainisteoirí sinsearacha ar fud na heagraíochta. 



• Athbhreithniú ar thuarascálacha iniúchta inmheánaigh agus sheachtraigh a eisíodh in 
2020 agus go dtí seo in 2021, tháinig le chéile leis na hionadaithe ón Ard-Reachtaire Cuntas 
agus Ciste agus an IAU-BOO mar aon le scrúdú ar mhiontuairiscí chruinnithe an Bhoird agus 
an Choiste Airgeadais chun a chinntiú nach raibh aon neamhréireanna i gceist leis an 
measúnú ar rialuithe inmheánacha a cuireadh ar fáil don Choiste Iniúchta agus Riosca sna 
Tuarascálacha Iniúchta Inmheánaigh agus sna léiriúcháin Bainistithe. 

• Chuir an Coiste Iniúchta agus Riosca tuarascáil ar an athbhreithniú ar rialuithe i láthair 
an Bhoird ar an 23 Márta 2021. 

• Athbhreithniú ar ghníomhaíochtaí Rialachais agus Rialaithe in 2020 lena n-áirítear: 

o Caidreamh idir an Coiste Iniúchta agus Riosca, an Coiste Airgeadais, an Bord agus an 
Feidhmeannas. 

o Tuarascálacha ón bPríomhfheidhmeannach, Stiúrthóir Tacaíochta agus Forbartha na 
hEagraíochta, Stiúrthóir Scoileanna, Óige agus Ceol, Stiúrthóir Breisoideachais agus 
Oiliúna chuig an mBord  

o Tuarascálacha ón bPríomhfheidhmeannach, Stiúrthóir Tacaíochta agus Forbartha na 
hEagraíochta, Stiúrthóir Scoileanna, Óige agus Ceol, Stiúrthóir Breisoideachais agus 
Oiliúna chuig an gCoiste Iniúchta agus Riosca. Cuireann Príomhoidí, Oifigigh Oideachais 
d'Aosaigh, Airgeadas, Acmhainní Daonna, Seirbhísí Corparáideacha agus Soláthar ar fad 
eolas ar fáil do na tuarascálacha mar chuid de phróiseas an fheidhmeannais ar 
athbhreithniú bliantúil ar rialuithe inmheánacha. 

o Moltaí a dhéanann an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste i litreacha bainistíochta nó i 
dtuarascálacha eile. 

o Moltaí a dhéanann an tAonad Iniúchóireachta Inmheánaigh  

o Tuarascálacha Bainistíochta Riosca ó Stiúrthóir Tacaíochta agus Forbartha na 
hEagraíochta 

o Coinnítear an Clár Riosca cothrom le dáta agus cuirtear faoi bhráid an Choiste Iniúchta 
agus Riosca é ar bhonn rialta. 

Rinne an Bord an ráiteas seo a athbhreithniú agus a cheadú ag an gcruinniú dá chuid ar an 
23 Márta 2021. 

Sínithe ag:         Dáta: 

An Comhairleoir Frankie Keena Cathaoirleach 

 

 

 

 

 



 

An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste 
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

 
 

Tuarascáil arna tíolacadh ar Bhord Oideachais agus Oiliúna an 

Longfoirt agus na hIarmhí do Thithe an Oireachtais 

 
Tuairim ar na ráitis airgeadais 
Rinne mé iniúchadh ar ráitis airgeadais Bhord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí don 
bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2020 mar a éilítear faoi fhorálacha an Achta um Boird Oideachais agus 
Oiliúna 2013.  Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta de 

• ráiteas ar bheartais chuntasaíochta 
• ráiteas oibriúcháin 
• ráiteas faoi shócmhainní reatha agus faoi dhliteanas reatha, agus 
• na nótaí gaolmhara. 

Is é mo thuairim, 
• go dtugann na ráitis airgeadais léargas ceart ar ioncam agus ar chaiteachas an Bhoird don bhliain 2020 

agus ar staid chúrsaí an Bhoird amhail an 31 Nollaig 2020; agus 
• go bhfuil na ráitis airgeadais de réir na mbeartas cuntasaíochta atá leagtha síos ag an Aire Oideachais. 

An bonn atá leis an tuairim 
Thug mé faoi m'iniúchadh ar na ráitis airgeadais de réir Chaighdeáin Idirnáisiúnta Iniúchóireachta (ISAnna) 
faoi mar atá fógartha ag Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras Iniúchóireachta. Déantar cur síos ar na 
freagrachtaí atá orm faoi na caighdeáin sin i bhfoscríbhinn na tuarascála seo. Táim neamhspleách ar Bhord 
Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí agus tá mo chuid freagrachtaí eiticiúla eile comhlíonta 
agam de réir na gcaighdeán. 

Measaim go bhfuil an fhianaise iniúchta atá aimsithe agam leordhóthanach agus ábhartha chun bunús a 
chur le mo thuairim. 

Tuairisc ar fhaisnéis eile seachas na ráitis airgeadais agus ar nithe eile 
Tá faisnéis áirithe eile chomh maith leis na ráitis airgeadais curtha i láthair ag an mBord. Tá sé seo 
comhdhéanta de ráiteas maidir le Freagrachtaí an Bhoird, ráiteas maidir le córas um rialú inmheánach agus 
sceideal costas gníomhaíochtaí agus pá. Déantar cur síos ar na freagrachtaí atá orm le tuairisc a thabhairt 
maidir leis an bhfaisnéis sin, agus ar ábhair áirithe eile lena dtuairiscím trí eisceacht, i bhfoscríbhinn na 
tuarascála seo. 

Níl tuairisc ar bith le tabhairt agam ina leith sin. 
 

 
 

 

Andrew Harkness 
Do agus thar ceann an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
 
29 Meán Fómhair 2021 



Aguisín a ghabhann leis an tuarascáil 
 
 

 

 
 

 

 

• Cur i láthair, struchtúr agus ábhar ginearálta na ráiteas 
airgeadais a mheas, lena n-áirítear nochtuithe, agus cibé 
an léiríonn nó nach léiríonn na ráitis airgeadais na 
hidirbhearta bunúsacha agus na himeachtaí ar bhealach 
trína mbaintear amach cur i láthair atá cothrom. 

Déanaim teagmháil leosan a leagtar de chúram orthu 
rialachas maidir le, i measc ábhair eile, scóip agus 
tráthúlacht an iniúchta agus fionnachtana suntasacha an 
iniúchta, lena n-áirítear aon easnaimh shuntasacha sa 
rialú inmheánach a shainaithním le linn m'iniúchta. 

 
Faisnéis seachas na ráitis airgeadais 

Ní bhaineann mo thuairim a thugaim ar na ráitis 
airgeadais le haon fhaisnéis eile a ndéantar a chur i láthair 
sna ráitis sin, agus ní thugaim aon deimhniú conclúideach 
de chineál ar bith ina leith. 

Maidir le m'iniúchadh ar na ráitis airgeadais, tá sé de 
cheanglas orm faoi na ISAnna an fhaisnéis eile a 
chuirtear i láthair a léamh agus lena linn sin a bhreithniú 
cibé an bhfuil an fhaisnéis eile ag teacht go hábhartha leis 
na ráitis airgeadais nó le heolas a fuarthas le linn an 
iniúchta nó sin an léir go bhfuil míráiteas ábhartha i gceist. 
Má shocraím, bunaithe ar an obair atá déanta agam, go 
bhfuil míráiteas ábhartha i gceist san fhaisnéis eile seo, 
éilítear orm tuairisciú ina leith sin. 

 
Tuairisciú ar ábhair eile 

Déanaim m’iniúchadh trí thagairt a dhéanamh do 
bhreithnithe speisialta a ghabhann le comhlachtaí Stáit 
maidir lena mbainistíocht agus lena n-oibríocht. 
Tuairiscím má fhaighim nithe ábhartha ann a bhaineann 
leis an tslí a ndearnadh gnó poiblí. 

Lorgaím fianaise faoi rialtacht na n-idirbheart airgeadais 
le linn an iniúchta. Tuairiscím ar aon chás ábhartha nach 
bhfeidhmítear airgead poiblí chun na críocha dá bhfuil sé 
beartaithe, nó sa chás nach mbíonn na hidirbhearta ag 
teacht leis na húdaráis a dhéanann rialú orthu. 

Tuairiscím trí eisceacht chomh maith más rud é, de réir 
mo thuairime, 
• nach bhfaighim an fhaisnéis agus na mínithe go 

léir a theastaíonn uaim chun m’iniúchadh a 
dhéanamh, nó 

• nach raibh taifid chuntasaíochta leordhóthanach 
ann chun go bhféadfaí na ráitis airgeadais a 
iniúchadh go hiomchuí agus go réidh, nó 

• nach bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht leis na 
taifid chuntasaíochta. 

 

Freagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird 

Mar a shonraítear sa ráiteas um fhreagrachtaí an Bhoird tá 
comhaltaí an Bhoird freagrach as 
• ráitis airgeadais a ullmhú ar an mbealach a fhorordaítear faoi 

Alt 51 den Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013 
• as leabhair chuntais chuí a choinneáil a léiríonn le cruinneas 

réasúnach ag tráth ar bith, staid airgeadais an Bhoird 

• as sócmhainní an Bhoird a chosaint agus céimeanna 
réasúnacha a ghlacadh chun calaois nó mírialtachtaí eile a 
chosc agus a bhrath. 

 
Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 

Tá sé de cheanglas orm faoin Acht um Boird Oideachais agus 
Oiliúna 2013 iniúchadh a dhéanamh ar ráitis airgeadais Bhord 
Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí agus tuairisciú 
chuig Tithe an Oireachtais ina leith. 

Is é an cuspóir atá agam agus an t-iniúchadh á chur i gcrích agam 
ná teacht ar dhearbhú réasúnach ar cibé an bhfuil na ráitis airgeadais 
tríd is tríd saor ó aon mhíráiteas ábhartha mar thoradh ar chalaois 
nó earráid. Is ionann dearbhú réasúnach agus leibhéal ard 
dearbhaithe ach ní hionann é is barántas go dtiocfar i gcónaí, le linn 
iniúchadh a dtugtar faoi de réir na ISAnna, ar mhíráitis ábhartha nuair 
is ann dóibh. D'fhéadfadh míráitis eascairt ó chalaois nó ó earráid 
agus meastar iad a bheith ábhartha má tá ionchas réasúnach ann 
go n-imreoidh siad, astu féin nó le chéile, tionchar ar chinntí 
eacnamaíochta úsáideoirí a dhéantar bunaithe ar na ráitis airgeadais 
seo. 

Mar chuid d'iniúchadh de réir na ISAnna, cuirim breithiúnas gairmiúil 
i bhfeidhm agus cloím le sceipteachas gairmiúil i rith an iniúchta. 
Lena linn sin déanaim, 
• Na rioscaí a bhaineann le míráiteas ábhartha ar na ráitis 

airgeadais, cibé acu atá sé mar thoradh ar chalaois nó 
earráid a shainaithint agus a mheas; nósanna imeachta 
iniúchta a leagan amach agus a chur i gcrích atá freagrúil do 
na rioscaí sin; fianaise iniúchóireachta a fháil atá 
leordhóthanach agus ábhartha chun bonn a chur faoi mo 
thuairim. Tá riosca níos mó ann nach dtiocfar ar mhíráiteas 
ábhartha mar gheall ar chalaois seachas mar gheall ar 
earráid, ós rud é go bhféadfadh claonpháirteachas, brionnú, 
easnaimh d'aon turas, mífhaisnéis nó rialú inmheánach a 
shárú a bheith i gceist. 

• Tuiscint a fháil ar rialú inmheánach a bhaineann leis an 
iniúchadh d'fhonn nósanna imeachta iniúchta a leagan amach 
atá oiriúnach sna himthosca, ach gan chun críche tuairim a 
chur in iúl maidir le héifeachtúlacht na rialuithe inmheánacha. 

• Oiriúnacht na mbeartas cuntasaíochta a úsáidtear agus 
réasúnacht na meastachán cuntasaíochta agus na nochtuithe 
ábhartha a mheas. 

• Cinnim cibé an dtugann na ráitis airgeadais léargas ceart ar 
ioncam agus ar chaiteachas an Bhoird agus cibé an dtugann 
ráiteas na n-iarmhéideanna arna léiriú ag an ráiteas faoi 
shócmhainní reatha agus faoi dhliteanas reatha léargas ar 
staid chúrsaí an Bhoird nó nach dtugann. 

 



 
 
 
 

Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí 
      

Ráitis Airgeadais - Bliain dar Chríoch an 31 Nollaig 2020 
      
  Costais Gníomhaíochtaí agus Pá   
1 Príomhghníomhaíocht     

      

 
Cuireann Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí Oideachas agus Oiliúint ar fáil ar fud Chontae an 
Longfoirt   

 agus Chontae na hIarmhí mar a leagtar amach thíos:     
      

 Seirbhís 
Líon na 

Láithreacha* 
Líon na 

Rannpháirtithe** 
Líon na 

dTairbhithe***  
      
 Dara Leibhéal 9 3,227   

 
Breisoideachas agus Oiliúint 
(FET)**** 11  6,051  

 Ranganna Páirtaimseartha / Oíche**** 1  261  
          

 * Ag tagairt do láithreacha faoi úinéireacht BOOLI nó faoi cheadúnas aige.    
      
 ** I gcás dara leibhéal, tá sé seo bunaithe ar rollú na bliana acadúla.   
 I gcás FET agus ranganna páirtaimseartha / oíche, tá sé seo bunaithe ar na rolluithe ar leith sa bhliain féilire.  
      
 *** Is ionann tairbhithe agus an líon iomlán áiteanna lena nglactar sa bhliain. Ríomhtar é seo trí rolluithe amhail an  

 1 Eanáir agus gach rollú i ndiaidh sin i rith na bliana a chur isteach.   
      

 
**** Áirítear Rannpháirtithe agus Tairbhithe Ranganna Páirtaimseartha / Oíche in Ionaid Oiliúna le huimhreacha 
Breisoideachais agus Oiliúna 

 (FET).     
      

2 Seirbhísí eile     
      

 
Gníomhaíonn an Bord ina Ghníomhaire chomh maith agus reáchtálann Tionscadail 
Féinmhaoinitheacha.   

      
 Baineann obair ghníomhaireachta le clár a rith thar ceann eagraíochta eile de réir critéir aontaithe agus cúitítear  

 costas an chláir leis an mBord.     
      
 Is ionann Clár féinmhaoinitheacha agus clár a ritear faoi rialú iomlán an Bhoird thar ceann an Bhoird, sin nó thar ceann 

 eagraíochtaí eile.     
      

3 Costais Pá     
      

 
Is é Pá an costas is mó a bhíonn ag an mBord agus tugtar le fios leis an méid seo a leanas na réimsí pá agus líon ná 
bhfostaithe  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 i ngach réimse:     
      

 Réimse Pá* Líon na bhFosaithe Costas in 2020*   
 €   €   
 0 -  59,999 670 16,467,221   
 60,000 -  69,999 96 6,310,381   
 70,000 -  79,999 89 6,638,756   
 80,000 - 89,999 26 2,182,844   
 90,000 - 99,999 11 1,032,874   
 100,000 - 109,999 6 624,772   
 110,000 - 119,999 5 560,400   
 120,000 - 129,999 1 122,437   
 130,000 - 139,999  -  -   
 140,000- 149,999 1 141,263   
 Iomlán 905 34,080,948   
         

 *Costas in 2020 lena n-áirítear ÁSPC fostóirí     
      
 Ní íocann BOOLI ranníocaíocht pinsin maidir le fostaithe. Ón mbliain 2013 tá de cheanglas ar iontrálaithe nua   
 dul isteach sa Scéim Aonair Pinsin Seirbhíse Poiblí.     

 
Ón 1 Eanáir 2019 ar aghaidh, íocann comhaltaí ar scéim pinsin sochair shainithe seirbhíse poiblí ranníocaíocht bhreise 
aoisliúntais 

 
(ASC) a eascraíonn as Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí (2018-2020) agus as an Acht um Pá agus Pinsin 
Seirbhíse Poiblí 

 , 2017.  Is ranníocaíocht bhuan é ASC i ndáil le luach saothair inphinsin.   
 Bhain BOO Ranníocaíochtaí Breise Aoisliúntais ó fhostaithe arbh fhiú €971,641 iad agus a tarchuireadh chuig an   

 Roinn Oideachais.     



 
 

Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí  
          

    Ráiteas Oibriúcháin don Bhliain dar Chríoch an 31 Nollaig 2020  

        
An Bhliain dar 

chríoch An Bhliain dar chríoch 
       Nóta   31/12/2020  31/12/2019  
  FÁLTAIS       €  €  

 
 Deontais Iar-bhunscoileanna agus 
Ceannoifige       2  

 27,836,423       27,390,768  

  Deontais Breisoideachais agus Oiliúna        3   25,946,656       24,909,094  

  Deontas do Sheirbhísí Óige         4   1,045,269            804,294  

 
 Gníomhaireachtaí agus Tionscadail 
Fhéinmhaoinitheacha   

     5  
 1,333,032         1,753,081  

  Caipiteal           6   2,205,313         1,232,114  

      
 

 58,366,693       56,089,351  

  ÍOCAÍOCHTAÍ     
 

   
  Iar-bhunscoileanna agus Ceannoifig        7   27,830,670       26,854,727  

  Breisoideachas agus Oiliúint         8   23,299,968       24,133,912  

  Seirbhísí Óige          9   1,081,391            705,492  

 
 Gníomhaireachtaí agus Tionscadail 
Fhéinmhaoinitheacha   

     5  
 1,479,039         1,411,345  

  Caipiteal           6   1,626,924            775,175  

      
 

 55,317,992       53,880,651  

      
 

   

 
 Barrachas / (Easnamh) Airgid Tirim 
don Bhliain   

 
 3,048,701         2,208,700  

      
 

   
      

 
   

 
 Gluaiseacht i nGlansócmhainní 
Reatha Eile   

   20  
       (3,067,062)        (2,209,776) 

      
 

   
          

 
 Barrachas / (Easnamh) ar Ioncam 
Fabhraithe don Bhliain               (18,361)              (1,076) 

          

 
 Barrachas / (Easnamh) Ioncaim 
amhail an 1 Eanáir                      (333)                  743  

                

 
 Barrachas / (Easnamh) Ioncaim amhail 
an 31 Nollaig      11              (18,694)                 (333) 

          

 Sínithe ag:     
 Sínithe 
ag:     

 An Comhairleoir Frankie Keena     Liz Lavery Uas.   

 Cathaoirleach     
 Príomhfheidhmeannach 
Gníomhach   

 Dáta    
____________________________    Dáta    ________________________________  
          



 Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo na nótaí ar leathanaigh 9 go 27.  

          
 

  Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí        
          

1  Beartais Chuntasaíochta                  
 1.1 Bunú an Bhoird Oideachais agus Oiliúna        

  

Bunaíodh Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí ar an 1 Iúil 2013 agus leagtar 
amach a chuid feidhmeanna in Alt 10 den Acht um Boird Oideachais agus Oiliúna 2013. 

                 

 1.2 Beartais Chuntasaíochta Shuntasacha        
 (a) Bonn an Chuir i Láthair        

  

Tá na ráitis airgeadais curtha i láthair sa bhfoirm atá ceadaithe ag an Aire Oideachais agus Scileanna le 
toiliú ón Aire Airgeadas agus an Aire Caiteachais Poiblí agus Athchóirithe.  Tá siad comhdhéanta de 
Ráiteas Feidhmiúcháin, Ráiteas ar Shócmhainní Reatha agus Dliteanais Reatha agus nótaí leis na Ráitis 
Airgeadais lena n-áirítear Beartais Chuntasaíochta.        

  
Nuair is gá, tá na figiúirí comparáideacha don bhliain roimhe athluaite ar an mbonn céanna leo sin don 
bhliain reatha.                 

 (b) Ioncam, Caiteachas, Aitheantas Sócmhainní agus Dliteanas        

  

Cuireann an Ráiteas Oibriúcháin Fáltais agus Íocaíochtaí i láthair de réir Grúpa Cláir agus déantar an 
Barrachas / (Easnamh) Airgid Tirim iarmhartach a chur in oiriúint do ghluaiseachtaí féichiúnaithe agus 
creidiúnaithe chun toradh foriomlán na tréimhse a chinneadh ar bhonn fabhruithe.        

          

  

Ullmhaítear an Ráiteas ar Shócmhainní Reatha agus Dliteanais Reatha ar an mbonn fabhruithe trí 
dheontas stáit agus iarmhéideanna maoinitheoirí eile a chinneadh ag méideanna ina léirítear an fáltas 
gaolmhar a fhaightear agus caiteachas gaolmhar a thabhaítear agus de réir na rialacha maoinithe.         

  
Áirítear Féichiúnaithe Tríú Páirtí sna Sócmhainní Reatha.  Áirítear Dliteanais Pá agus Costais sna 
Dliteanais Reatha.                  

 (c) Sócmhainní seasta inláimhsithe         

  

Caitear gach sócmhainn a cheannaítear lena n-áirítear talamh agus foirgnimh, daingneáin agus feistis 
chomh maith le trealamh oiliúna sa bhliain inar ceannaíodh iad. Aithnítear deontais stáit chun maoiniú a 
chur ar fáil le sócmhainní seasta inláimhsithe a cheannach sa bhliain chéanna.  

                 

 (d) Stoic        

  Caitear stoic intomhalta ar fad de réir mar a cheannaítear iad.        
 (e) Aoisliúntas        

  
Bronntar teidlíochtaí pinsin fhoireann BOOLI, lena n-áirítear iadsan a d’aistrigh as SOLAS, faoi 
scéimeanna sochar        

  
sainithe. Áirítear foireann a fostaíodh ón mbliain 2013 sa Scéim Aonair Pinsin Seirbhíse Poiblí agus 
déantar íocaíochtaí leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe in aghaidh na míosa.                  

  
Coinníonn BOOLI asbhaintí aoisliúntais a bhaintear as pá fostaithe maidir leis na scéimeanna mar chuid 
den mhaoiniú Státchiste, nó íoctar iad leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.        

  Ní dhéanann BOOLI aon ranníocaíocht pinsin chuig na scéimeanna.                  

  

Oibrítear na scéimeanna neamh-mhaoinithe seo ar bhonn íoc-mar-a-úsáidtear agus íoctar na teidlíochtaí 
pinsin bliantúla díreach le hOifig na Seirbhísí Comhroinnte Náisiúnta thar ceann BOOLI. Tá BOOnna 
freagrach as a gcuid pinsean a riar. Cuireann an Roinn Oideachais cistí pinsin ar fáil.        



  
Níl aon fhoráil déanta sna ráitis airgeadais i ndáil le costas reatha na sócmhainní amach anseo a 
d'fhabhraigh do bhaill foirne agus pinsinéirí reatha faoi na scéimeanna sin.                  

 (f) Cíosléasuithe        
  Caitear gach cíosléasú de réir mar a thabhaítear iad.        

 

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais - Don Bhliain dar Chríoch an 31 Nollaig 2020 
        

   
An Bhliain dar 

Chríoch An Bhliain dar Chríoch    

   31/12/2020 31/12/2019    

   € €    
2 Fáltais Iar-bhunscoileanna agus Ceannoifige     

 Roinn Oideachais       

   Pá  24,900,240 24,320,845    

   Neamhphá  1,423,631 2,028,742    

   Cláir Ghaolmhara  1,414,143 885,994    

 Roinn Oideachais - fo-iomlán 27,738,014 27,235,581    

        

 Táillí teagaisc - daltaí  42,543 90,532    

 Comhlachtaí Poiblí na hÉireann  54,566 64,655    

 Eile  1,300                           -       

   27,836,423 27,390,768    

        

        

        
3 Fáltais Breisoideachais agus Oiliúna      

 SOLAS  25,864,626 24,769,003    

 

An Roinn Breisoideachais agus 
Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus 
Eolaíochta  - 38,890    

 Daltaí  12,138 50,019    

 Eile  69,892 51,182    
   25,946,656 24,909,094    

4 Fáltais Seirbhísí Óige               

 
An Roinn Leanaí, Comhionannais, 
Míchumais, Lánpháirtíochta agus Óige  908,453 667,478    

 An Roinn Sláinte  136,816 136,816    

   1,045,269 804,294            
 

 

 



5 
GNÍOMHAIREACHTAÍ agus TIONSCADAIL 
FHÉINMHAOINITHEACHA       

         

   An Bhliain dar Chríoch 31/12/2020 
An Bhliain dar Chríoch 

31/12/2019 
         

Ní Tionscadal 
Roinn/Maoinitheoir 
Urraíochta  FÁLTAIS   ÍOCAÍOCHTAÍ  FÁLTAIS  

 
ÍOCAÍOCHTAÍ 

    Pá Neamhphá Iomlán   
    €  € € €  €   €  
* GNÍOMHAIREACHTAÍ        
         

1 Béilí Scoile Coimirce Shóisialach 600,002 - 613,285 613,285 637,663 491,478 

3 Music Generation Music Generation/BOOLI 169,830 69,419 89,604 159,023 111,645 4,061 
2 Leabhair ar Cíos Tuismitheoirí/Daltaí 161,880 33,421 223,664 257,085 241,643 220,950 
4 Táillí Scrúduithe Tuismitheoirí/Daltaí 66,131 0 71,094 71,094 57,721 61,196 
6 Eile - 9 gCinn Éagsúil 48,403 14,900 36,039 50,939 248,770 235,094 

   1,046,246 117,740 1,033,686 1,151,426 1,297,442 1,012,779 
         

* 
TIONSCADAIL 
FÉINMHAOINITHEACHA        

         
1 Seirbhísí do Dhaltaí - Dalta Tuismitheoirí/Daltaí 180,541 - 223,117 223,117 247,933 243,494 
2 Cistí a Bailíodh go hÁitiúil PLC - RF Tuismitheoirí/Daltaí 58,295 - 29,215 29,215 72,023 63,708 

3 Eile - 7 gCinn ** 
Tuismitheoirí/Daltaí/ 
Éagsúil 47,950 2,501 72,780 75,281 135,683 91,364 

  
 286,786 2,501 325,112 327,613 455,639 398,566 

           
 Iomlán  1,333,032 120,241 1,358,798 1,479,039 1,753,081 1,411,345 

         



* Baineann obair ghníomhaíochta le clár a rith thar ceann eagraíochta eile de réir critéir aontaithe agus cúitítear costas an chláir leis an mBord.  
**Is ionann Tionscadail fhéinmhaoinitheacha agus clár a ritear faoi rialú iomlán an Bhoird thar ceann an Bhoird, sin nó thar ceann 
eagraíochtaí eile.   
** Sa chás gur lú na fáltais ó Ghníomhaireacht ar bith nó ó thionscadal féinmhaoinitheach ná €50,000 sa bhliain 2020 áirítear iad faoi Ghníomhaireacht Eile nó 
Féinmhaoiniú mar is cuí. 
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An Bhliain dar 

Chríoch 
An Bhliain dar 

Chríoch 
6 Caipiteal  31/12/2020 31/12/2019 
      

   € € 

 Fáltais     

      

 Oideachas   904,197 445,510 

 SOLAS  1,301,116 786,604 

   2,205,313 1,232,114 

      

 Íocaíochtaí     

      

 Saoráid Cineáil Caiteachais    

 Ionad Oiliúna Bhaile Átha Luain Obair Athchóirithe 694,584 108,391 

 Ionad Oiliúna Bhaile Átha Luain Fearas agus Trealamh 307,189 341,486 

 Ionad Oiliúna Bhaile Átha Luain Caipiteal Déabhlóidithe 189,949               -    

 Éagsúil  Eile - 18 435,202 325,298 

   1,626,924 775,175 
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   An Bhliain dar Chríoch 31/12/2020 
An Bhliain dar 

Chríoch 31/12/2019 
        
7  Íocaíochtaí Iar-bhunscoileanna agus Ceannoifige Pá Neamhphá Iomlán  Iomlán 
   € € €  € 
 PÁ       

  Treorú 21,714,479  21,714,479  21,334,739 

  Riarachán 2,512,540  2,512,540  2,333,268 

  Cothabháil 538,478  538,478  541,797 

   24,765,497  24,765,497  24,209,804 
        

 NEAMHPHÁ       
  Treorú  311,626 311,626  377,781 

  Riarachán  1,137,412 1,137,412  1,031,618 

  Cothabháil  373,614 373,614  369,614 
    1,822,652 1,822,652  1,779,013 
                

 CLÁIR GHAOLMHARA               

 Ciste um Sheirbhísí Tacaíochta do Dhaltaí  15,384 263,335 278,719  357,180 
 Deontas Bonneagair TFC  - 275,750 275,750  168,676 

 Deontas Leabhar  - 98,235 98,235  107,957 
 Deontas DEIS agus Teagmhálaí Baile agus Scoile  2,221 106,380 108,601  72,772 

 COVID 19 - Tacaíochtaí Maoirseachta Breisithe 94,379 - 94,379  - 



 
COVID 19 - Deontas do Dhíghalrán Lámh agus Trealamh Cosanta 
Pearsanta  - 124,083 124,083  - 

 Eile - 16 Cinn  166,937 95,817 262,754  159,325 
   278,921 963,600 1,242,521  865,910 

   25,044,418 2,786,252 27,830,670  26,854,727 
 Íocaíochtaí Iar-bhunscoileanna agus Ceannoifige      

 Baineann na híocaíochtaí seo le cláir dara leibhéal agus PLC a chur ar fáil, ar cláir iad a chuirtear ar fáil i 9 láthair a fhreastalaíonn ar 3,227 rannpháirtí,    
 chomh maith le ranganna oíche i láthair amháin, a fhreastalaíonn ar 261 tairbhí.     
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8 Íocaíochtaí Breisoideachais agus Oiliúna Don bliain dar Chríoch 31/12/2020  

Don bliain 
dar Chríoch 
31/12/2019 

  Pá 
 
Neamhphá  Chaipitil Iomlán   Iomlán 

   €   €   €   €   € 

 Íocaíochtaí Breisoideachais agus Oiliúna       
 Foireann agus Oibríochtaí Ionad Oiliúna 2,935,085  910,852  0  3,845,937   3,705,295  

 Printíseacht - 388,382  2,461,577  2,849,959   3,720,654  

 Soláthraithe Sainoiliúna (STP) - 1,512,043  1,082,810  2,594,853   2,610,687  

 Ionaid Oiliúna Phobail 1,051,359  338,899  757,995  2,148,253   1,984,347  

 Ógtheagmháil 1,176,261  298,889  410,499  1,885,649   1,981,233  

 Nasc-Oiliúint Bunaidh agus Scileanna - 1,139,174  624,503  1,763,677   2,622,711  

 VTOS 816,223  86,017  600,463  1,502,703   1,863,489  

 Tionscnamh chun Filleadh ar an Oideachas 836,837  210,830  - 1,047,667   998,679  

 Litearthacht d'Aosaigh 716,478  267,954  - 984,432   1,059,775  

 Cúrsaí Oiliúna - 430,287  387,458  817,745   1,041,371  

 Pá PLC 775,342  - - 775,342   - 

 Tionscnaimh Oiliúna Áitiúla 201,317  105,513  262,625  569,455   617,578  

 Treoir d'Aosaigh  300,456  51,093  - 351,549   354,200  

 ESOL 217,816  58,830  - 276,646   271,130  

 Uaireanta comhoibrithe  241,478  - - 241,478   215,719  

 Oideachas Pobail 183,499  42,760  - 226,259   237,408  

 Cúrsaí sa Tráthnóna 142,008  39,856  - 181,864   333,587  
 Cláir do Theifigh 140,381  17,161  - 157,542   110,022  

 Dianteagasc 74,458  17,366  - 91,824   79,289  

 Covid-19 Forchostais FET 288  407,174  - 407,462   - 

 Ceardlanna Ceartais - - 80,338  80,338   66,973  

 An Ciste um Míbhuntáiste Oideachais a Mhaolú - 76,430  - 76,430   - 

 Costais Cáilíochta FE 45,805  11,965  - 57,770   3,703  

 Maoiniú Taiscéalaíochta - 12,110  - 12,110   568  

 Eile - 14 Cinn 186,819  147,355  18,850  353,024   255,494  
 Iomlán 10,041,910  6,570,940  6,687,118  23,299,968    24,133,912          

 Íocaíochtaí Breisoideachais agus Oiliúna       
 Baineann na híocaíochtaí seo le cláir Breisoideachais a chur ar fáil i 10 láthair, a fhreastalaíonn ar 3,563 tairbhí, chomh maith le hOiliúint in  
 1 láthair a fhreastalaíonn ar 2,488 tairbhí.                       
9 ÍOCAÍOCHTAÍ UM SHEIRBHÍSÍ ÓIGE       
 UBU Your Place Your Space - 287,879 - 287,879  - 

 RYFA - Maoiniú Óige Athbhreithnithe - 246,177 - 246,177  139,877  
 DPU/MRDATF - 153,318 - 153,318  118,971  

 TYFS - Maoiniú Óige Spriocdhírithe - 152,602 - 152,602  146,176 
 Feidhmeanna Obair don Óige BOO 60,513 8,378 - 68,891  99,656  

 Deontas Club Óige - 52,300 - 52,300  53,780  
 Ionad Eolais don Óige - 51,304 - 51,304  50,214  

 Eile - 7 gCinn - 68,920 - 68,920  96,818 

  60,513  1,020,878 0.00  1,081,391   705,492  
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10  

 Anailís an Mhaoinitheora ar na 
bhFáltais          

   Clár    

  Maoinitheoir  
 Iar-bhunscoileanna 

agus Ceannoifig  
 Breisoideachas 

agus Oiliúint  
 Seirbhísí 

Óige  

 
Gníomhaireacht 

agus 
Féinmhaoiniú   Caipiteal  

 Don Bhliain 
IOMLÁN dar 

Chríoch 
31/12/2020  

 Don Bhliain 
IOMLÁN dar 

Chríoch 
31/12/2019   

   €   €   €   €   €   €   €   
  Maoiniú Stáit a Fuarthas          

  Roinn Oideachais        27,738,014                      -     -   
        

904,197          28,642,211        27,719,725   

  SOLAS   -         25,864,626   -   -  
     

1,301,116          27,165,742        25,555,607   

  An Roinn Sláinte   -   -  
                

136,816   -   -               136,816             136,816   

 

 An Roinn Leanaí, Comhionannais, 
Míchumais, Lánpháirtíochta agus 
Óige   -   -  

                
908,453   -   -               908,453             667,478   

  An Roinn Coimirce Sóisialaí   -   -   -             600,002   -               600,002             637,663   
  Music Generation/BOOLI   -   -   -             169,830   -               169,830             111,645   

  Eile                  20,999                 20,999             164,029   

  Iomlán        27,738,014         25,864,626  
             

1,045,269             790,831  
     

2,205,313          57,644,053        54,992,963   

 

 Maoiniú Neamh-Stáit a cuireadh i 
bhfeidhm ar Scéimeanna Stát-
mhaoinithe          

  Tuismitheoirí/Daltaí               42,543               12,138   -   -   -                54,681              90,532   

 
 Comhlachtaí Poiblí na hÉireann - 
Díbhinní/Cúlchistí Caipitil               54,566                    54,566              64,655   

  Eile                1,300               69,892   -   -   -                71,192             100,491   

               98,409               82,030  
                         

-                        -    
                 

-                 180,439             255,678   
  Maoiniú Eile Neamh-Stáit          
  Tuismitheoirí/Daltaí   -    -             525,636   -               525,636             804,154   

 
 Comhlachtaí Poiblí na hÉireann - 
réitigh árachais   -   -   -                 1,544   -                  1,544              12,000   

  Eile   -   -   -               15,021   -                15,021              24,556   

                     -                        -    
                         

-               542,201  
                 

-                 542,201             840,710   

  Iomlán        27,836,423         25,946,656  
             
1,045,269           1,333,032  

     
2,205,313          58,366,693        56,089,351   
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11 
Foinse agus Úsáid an 
Mhaoinithe             

Príomhdheontóir Tionscadal/Clár 2020 01/01/2020a   31/12/2020  
Roinn/Oifig 

 

Deontas a 
Eisíodh 

Suim              
dlite ó/      

(dlite do)                 
Deontóir  

Fáltais díreach 
ón Deontóire 

Fáltais ó 
fhoinsí eile 

Fáltais iomlán 
in aghaidh na 

Ráiteas 
Feidhmiúcháin 

Aistruit
he 

Maoinit
he 

Áitiúla 

Caiteachas 
airgid in 

aghaidh an 
Ráitis 

Feidhmiúch
áin 

Athruithe i 
bhFéichiún

aithe 
Dliteanais 

Barrach
as/ 

(Easna
mh) in 

aghaidh 
an 

Ráitis 
Feidhmi
úcháin 

don 
bhliain 
2020d 

 Suim dlite ó/ 
(dlite do) 
Dheontóir  

 Oideachas   € € € € € € € € €  €  

 

Iar-bhunscoileanna 
agus Ceannoifig 

Páb 
        
24,834,000            446,588  (23,647,119)  (1,253,121)  (24,900,240)  

                    
-    

           
24,765,497  

           
161,890  

                  
-    

                         
473,735  

 Neamhphác 
          
1,798,252  (330,000)  (1,423,631)  (98,409)  (1,522,040)  

           
53,788  

             
1,822,652  (5,908)  (18,491)  

                                    
-    

 
Barrachas Maoinithe 
Áitiúla 

                         
-    (253,626)   -   -  

                          
-    (53,788)  

                            
-    

                      
-    

                  
-    (307,414)  

 Cláir Ghaolmhara 
          
1,414,143  (324,657)  (1,414,143)  

                          
-    (1,414,143)  

                    
-    

             
1,242,521  

             
43,126  

                  
-    (453,153)  

 Caipiteal  
              
904,197  (285,318)  (904,197)  

                          
-    (904,197)  

                    
-    

                
435,202  

               
5,129  

                  
-    (749,184)  

 Breisoideachas 
Clár Maoinithe 
Taiscéalaíochta 

                         
-    (39,528)   

                          
-    

                          
-    

                    
-    

                   
12,110  

                      
-    

                  
-    (27,418)  

 Oideachas Iomlán*  
        
28,950,592  (786,541)  (27,389,090)  (1,351,530)  (28,740,620)  

                    
-    

           
28,277,982  

           
204,237  (18,491)  (1,063,434)  

             
 Maoinitheoirí Eile            

 SOLAS 
Breisoideachas agus 
Oiliúint 

        
25,946,656  (1,355,676)  (25,864,626)  (82,030)  (25,946,656)  

                    
-    

           
23,287,858  

           
425,253  

                  
-    (3,589,221)  

 SOLAS Caipiteal 
          
1,301,116  (497,611)  (1,301,116)  

                          
-    (1,301,116)   

             
1,191,722  

             
29,205  

                  
-    (577,800)  

 

Leanaí, Comhionannas, 
Míchumas, 
Lánpháirtíocht agus 
Óige Seirbhísí Óige 

              
908,453  (87,655)  (908,453)  

                          
-    (908,453)  

                    
-    

                
928,073  (22,255)  

                  
-    (90,290)  

 An Roinn Sláinte Seirbhísí Óige 
              
136,816  (53,608)  (136,816)  

                          
-    (136,816)  

                    
-    

                
153,318  

             
37,054  

                  
-    (52)  

 
Music 
Generation/BOOLI 

Gníomhaireacht - Music 
Generation 

              
169,830  (107,584)  (169,830)  

                          
-    (169,830)  

                    
-    

                
159,022  

               
7,606  

                  
-    (110,786)  

 

Gnóthaí Fostaíochta 
agus Coimirce 
Shóisialach 

Gníomhaireacht - Béilí 
Scoile 

              
600,002  (6,482)  (600,002)  

                          
-    (600,002)  

                    
-    

                
613,285  (44,566)  

                  
-    (37,765)  

 Maoinitheoirí Eile Gníomhaireacht 
                
20,999  (55,650.00)  (20,999)   (20,999)   

                     
9,115  

                   
304  

                  
-    (67,230)  

 Iomlán Stáit  
        
29,083,872  (2,164,266)  (29,001,842)  (82,030)  (29,083,872)  

                    
-    

           
26,342,393  

           
432,601  

                  
-    (4,473,144)  

             

 Iomlán Neamhstáit 
 Gníomhaireacht agus 
Féinmhaoiniú  

                         
-    (445,513)  

                           
-    (542,201)  (542,201)  

                    
-    

                
697,617  (41,302)  

               
130  (331,268)  

             



 

 
Iomlán Stáit agus 
Neamhstáit  

        
58,034,464  (3,396,320)  (56,390,932)  (1,975,761)  (58,366,693)  

                    
-    

           
55,317,992  

           
595,536  (18,361)  (5,867,846)  
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 Réiteach ar Suim dlite ó/ (dlite do) Dheontóir do             

 
Barrachas/(Easnamh) Ioncaim in aghaidh an Ráitis ar Shócmhainní Reatha agus 
Dliteanais Reatha           

 

  

 31/12/2020 

An 31 
Nollaig 

2019         
 

  
 € €         

 Suim dlite ó/ (dlite do) Dheontóir amhail an 31 Nollaig   (5,867,846)  (3,396,320)                        
 Iarmhéid Bainc (Leathanach 8)  7,984,350 4,935,649         
 

  
 

  
        

 
Féichiúnaithe 
Tríú Páirtí 

(Nóta 15) 
 

293,739 290,467 
        

 
  

 
  

        

 
Dliteanais Pá 
agus Costais 

(Nóta 19) 
 

(2,428,937)  (1,830,129)  
        

 
  

 
  

        

 
Barrachas/(Easnamh) Ioncaim in aghaidh an Ráitis ar Shócmhainní Reatha agus 
Dliteanais Reatha (18,694)  (333)  

        
              
 Nótaí 

           
 

a 
Iarmhéideanna 
tosaigh  

Tuairiscítear iarmhéideanna ar bhonn fabhruithe.  
 

b 
Pá Roinn Oideachais: Bhí súil go mbeadh Deontas Pá Iar-bhunscoileanna agus Ceannoifige maoinithe ag €23,647,119 i bhfáltais dhíreacha ón 

deontóir   
 

 
agus €1,264,000 i bhfáltais a bhíothas ag súil leo ó Ranníocaíochtaí Aoisliúntais Coinnithe. B’ionann na fáltais iarbhír de   

 
 

na Ranníocaíochtaí Aoisliúntais Coinnithe agus €1,253,121, €10,879 níos lú ná mar a bhíothas ag súil leis.  Déanfaidh an Roinn Oideachais    
 

 
an t-easnamh €10,879 sin a mhaoiniú i nDeontas Pá 2021.  

c 
Neamhphá Roinn Oideachais: Bhí súil go mbeadh Deontas Neamhphá Iar-bhunscoileanna agus Ceannoifige maoinithe ag €1,423,631 i bhfáltais 

dhíreacha ón deontóir (móide réamhíocaíocht €330,000 sa bhliain 2019)   

 

 
agus €42,000 i bhfáltais tuartha a bailíodh go háitiúil.  Sa bhliain 2020 b’ionann na fáltais iarbhír agus €98,409 (áirítear Díbhinn Chaipitil IBP 
€54,566 sna fáltais a bailíodh go háitiúil    

 
 

nach raibh san áireamh sa mheastachán bunaidh tuartha) a raibh barrachas fáltas €56,409 sa bhreis ar an tsuim thuartha mar thoradh air.  
 

 
Tá barrachas i bhfáltais dlite don Roinn Oideachais agus ní mheastar iad a bheith mar chuid de mhaoiniú na bliana reatha.  

d 

Barrachas / 
(Easnamh) 
don bhliain 
2020 

Socraítear deontais iomlán trí thagairt do chaiteachas measta.  I gcás cláir Neamhphá Iar-bhunscoileanna agus Ceannoifige socraítear  

 

  
teorainneacha caiteachais.  Eascraíonn easnamh as caiteachas a thabhaítear de bhreis ar an teorainn seo, ach is féidir coigilteas a choimeád 
agus a úsáid chun easnaimh   

  
amach anseo a mhaoiniú. Bhí easnamh ioncaim €18,361 ag BOOLI don bhliain dar chríoch 31/12/2020 (in aghaidh na Ráiteas Feidhmiúcháin) 
agus    

  
easnamh ioncaim carntha €18,694 amhail 31/12/2020 (in aghaidh an Ráitis Feidhmiúcháin agus an Ráitis ar Shócmhainní Reatha agus 
Dliteanais   

  
Reatha).  Tá an t-easnamh carntha seo chomhdhéanta d'easnamh €19,928 a bhaineann Neamhphá Iar-bhunscoileanna agus Ceannoifige 
agus barrachas €1,234  



 

 

  i dTionscadail Fhéinmhaoinitheacha.  Baineann an Tionscadal Féinmhaoinitheach le seomraí nó áiseanna spóirt a fháil ar cíos.  

e 
Maoiniú 
Iomlán Stáit 

Is ionann Ranníocaíochtaí Aoisliúntais Coinnithe €1,240,406 agus an difríocht idir an tsuim iomlán  €56,390,932 thuas a fuarthas ó dheontóirí 
agus an t-iomlán €57,644,053 i Nóta 10 - Maoiniú.  
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    31/12/2020 31/12/2019 
   € € 

12 Sócmhainní Reatha - Deontais Athfhillteacha Stáit   
     
 Suim dlite ón Roinn Oideachais    
  Tearcmhaoiniú Deontais Pá 473,735 446,588 

  Tearcmhaoiniú Deontais Ghaolmhair 18,922 5,062 

 
Suim dlite ón Roinn Leanaí, Comhionannas, Míchumas, 
Lánpháirtíocht agus Óige - 594 

   492,657 452,244 

     
13 Sócmhainní Reatha - Deontais Caipitil Stáit   
     
 Suim dlite ón Roinn Oideachais 6,565 374,140 

   6,565 374,140 

     
     
14 Sócmhainní Reatha - Ioncaim Athfhillteach Eile   
     
 Suim dlite ó Mhaoinitheoir Cláir Eile (Stát) 784 751 

   784 751 

     
15 Sócmhainní Reatha - Féichiúnaithe Tríú Páirtí   
     
 Ró-íocaíochtaí Tuarastail 10,609 4,789 

 
Clár Oiliúna Féichiúnaithe lena n-áirítear 
réamhíocaíochtaí NLN, CTC agus LTI 278,346 285,678 

 Táillí Teagaisc 3,250  -  

 Eile  1,534  -  

   293,739 290,467 
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   31/12/2020 31/12/2019 

  
   € € 

  
16 Dliteanais Reatha - Deontais Athfhillteacha Stáit    

  
 Suim dlite don Roinn Oideachais    

  
        Deontais Gaolmhara Neamhchaite  472,076 329,719 

  
        Fáltais Áitiúil/ Barrachas Infhála  307,414 253,626 

  
 

       Réamhíocaíochtaí Neamhphá Scoileanna & 
Ceannoifige  0 330,000 

  
        Clár Taiscéalaíochta Breisoideachais Neamhchaite  27,417 39,528 

  
 Suim dlite do SOLAS  3,589,219 1,355,674 

  
 

Suim dlite ón Roinn Leanaí, Comhionannas, Míchumas, 
Lánpháirtíocht agus Óige  90289 88249 

  
 Suim dlite do Shláinte  52 53,608 

  
   4,486,467 2,450,404 

  
     

  
17 Dliteanais Reatha - Deontais Caipitil Stáit    

  
 Suim coinnithe don Roinn Oideachais  755,748 102,020 

  
 

Suim coinnithe don Roinn Oideachais - fáltais ó shócmhainní a 
dhíol  557,436  

  
 Suim coinnithe do SOLAS  577,803 497,613 

  
   1,333,551 1,157,069 

  
18 Dliteanais Reatha - Ioncaim Athfhillteach Eile     

  
 Suim coinnithe do Dhaltaí  297,383 383,532 

  
 Suim coinnithe do Music Generation  110,786 107,585 

  
 Suim coinnithe don Roinn Coimirce Sóisialaí  37,765 6,482 

  
 Suim coinnithe do Mhaoinitheoir Cláir Eile (Neamhstát)  33,887 61,982 

  
 Suim coinnithe do Mhaoinitheoir Cláir Eile (Stát)  68,013 56,401 

  
   547,834 615,982 

  
19 Dliteanais Pá agus Costais    

  
     

  
 Dliteanais Pá  750,366 549,879 

  
 Dliteanais Costais  1,678,571 1,280,250 



  
   2,428,937 1,830,129 
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20   Gluaiseacht i nGlansócmhainní Reatha Eile     

  

 Iarmhéid 
amhail 

31/12/2020  

 Iarmhéid 
amhail 

31/12/2019  

 
Gluaiseacht 
sa Bhliain  

  Sócmhainní Reatha   €   €   €  

     

  Méadú/(Laghdú) i nDeontais Athfhillteacha Stáit Infhála  
        
492,657  

          
452,244  

           
40,413  

  Méadú/(Laghdú) i nDeontais Caipitil Stáit Infhála  
            
6,565  

          
374,140  

        
(367,575) 

  Méadú/(Laghdú) in Ioncaim Athfhillteach Infhála Eile  
              
784  

                
751  

                 
33  

  Méadú/(Laghdú) i bhFéichiúnaithe Tríú Páirtí  
        
293,739  

          
290,467  

             
3,272  

  
        
793,745  

       
1,117,602  

        
(323,857) 

  Dliteanais Reatha     
     

  (Méadú)/Laghdú i nDliteanais Deontais Athfhillteacha Stáit  
     
4,486,467  

       
2,450,404  

      
(2,036,063) 

  (Méadú)/ Laghdú i nDliteanais Deontais Caipitil Stáit  
     
1,333,551  

       
1,157,069  

        
(176,482) 

  (Méadú)/ Laghdú i nDliteanais Ioncaim Athfhillteacha Eile  
        
547,834  

          
615,982  

           
68,148  

  (Méadú)/ Laghdú ar Phá agus ar Dliteanais Chostais  
     
2,428,937  

       
1,830,129  

        
(598,808) 

  
     
8,796,789  

       
6,053,584  

      
(2,743,205) 

     
     

  Glan-Ghluaiseacht    
      
(3,067,062) 
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21 Luach Saothair       
    2020 2019   
    € €   
 (a)  Sochar Comhiomlán d'Fhostaithe              
 Sochair Ghearrthéarmacha Foirne  34,080,948 32,667,633   
    34,080,948 32,667,633   

 (b) Sochair Ghearrthéarmacha Foirne              

 
Pá (Comhdhéanta de Bunphá/Liúntais/Ragobair) lena n-áirítear 
ÁSPC Fostóra 34,080,948 32,667,633   

    34,080,948 32,667,633           
 Is ionann na réimsí pá agus líon na bhfostaithe i ngach réimse:             

 Réimsé Pá* 
Líon na 

bhFosaithe Costas in 2020*     
 €   €     
 0 - 59,999 670 16,467,221     
 60,000 - 69,999 96 6,310,381     
 70,000 - 79,999 89 6,638,756     
 80,000 - 89,999 26 2,182,844     
 90,000 - 99,999 11 1,032,874     
 100,000 -109999 6 624,772     
 110,000 - 119,999 5 560,400     
 120,000 - 129,999 1 122,437     
 130,000 - 139,999  -  -     
 140,000- 149,999 1 141,263     
 Iomlán 905 34,080,948     
 *Costas in 2020 lena n-áirítear ÁSPC fostóirí             
 (c)  Sochair Foirceanta      
 Ní raibh aon réitigh sochair foirceanta ann i rith na bliana 2020 nó 2019.            
 (D) Príomhphearsanra Bainistíochta      

 
Tá príomhphearsanra bainistíochta Bhord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí comhdhéanta den 
Phríomhfheidhmeannach 

 agus Stiúrthóirí Scoileanna, Breisoideachais agus Tacaíochta agus Forbartha   

 
na hEagraíochta. Tá luach iomlán sochar na bhfostaithe i ndáil le príomhphearsanra bainistíochta lena n-áirítear ÁSPC 
an fhostóra 

 leagtha amach thíos:-       
    2020 2019   
    € €   
 Tuarastal   406,824 385,431   
    406,824 385,431                   
 (e ) Tuarastal agus Sochair an Phríomhfheidhmeannaigh 2020 2019   
    € €   



 
Is mar seo a leanas pacáiste luach saothair an Phríomhfheidhmeannaigh don bhliain, gan ÁSPC an 
fhostóra san áireamh:   

 Bunphá   128,173 122,234   
    128,173 122,234   

 
Tá an Príomhfheidhmeannach ina chomhalta de scéim neamh-mhaoinithe sochair shainithe de chuid   
poiblí    

 agus ní théann a chuid teidlíochtaí thar theidlíochtaí caighdeánacha faoin scéim.   
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22 Costais ar Leith       
     2020 2019    
     € €   
 (A) Sainchomhairleoireacht       
 Costais na seirbhísí seachtracha faoi na ceannteidil a leanas:     
 Dlí (lena n-áirítear comhairle dlí ghinearálta) 15,073 43,793   
 Caidreamh poiblí/margaíocht  2,081 -   
 Eile    4,235 3,658   
 Táille Iniúchta (iniúchadh seachtrach bliantúil) 39,200 37,000   
     60,589 84,451   

         
 (b) Costais agus Socraíochtaí Dlí     
         
 Is féidir costais dlí agus réitigh don bhliain a anailísiú faoi seo a leanas:    
 Íocaíochtaí comhréitigh agus eadrána - 50,754   
     - 50,754   

         
 Baineann na costais dlí agus figiúirí na bliana 2019 maidir le socruithe le dhá chás ar leith.    
 D’íoc comhlacht árachais BOOLI costais dlí agus réitigh bhreise.   
         
 (c)  Taisteal agus Cothabháil      
         

 
Tá costais Taistil agus Chothabhála 
comhdhéanta de seo a leanas:     

 In Éirinn        
      - costais a íocadh le Comhaltaí Boird 3,233 14,578   
      - costais a íocadh le fostaithe 66,993 187,091   
     70,226 201,669   

         
 Idirnáisiúnta       
      - costais a íocadh le fostaithe - 4,837   
     - 4,837   

 Iomlán    70,226 206,506   

         
 (d) Fáilteachas       
         



 
Is iad a leanas na costais fáilteachais a 
tabhaíodh:      

 Fáilteachas Foirne   - 590   
     - 590   
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23 Costais na gcomhaltaí boird                 

 Íoctar costais agus táillí le comhaltaí boird ar thaisteal chuig cruinnithe a bhaineann leis an mBord agus cruinnithe eile. 

 
Is iad seo a leanas na híocaíochtaí comhiomláin a íocadh le gach comhalta sa bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 
2020:  

 Comhalta boird   
Cruinnithe 
Reachtúla 

Boird 
Agallaimh 

Freastal ar 
Comhdhálacha / 

Seimineáir 

B
O
M Eile Costas Iomlán 

Táillí 
Iomlán 

  € € € € € € € 

 An tUas. Luke Casserly  -   -   -   -   -   -   -  

 An tUas. Donie Cassidy  -   -   -   -   -   -   -  

 An Comhairleoir Aoife Davitt  -   -   -   -   -   -   -  

 An Comhairleoir John Dolan 235  -   -   -   -  235  -  

 
An Comhairleoir Michael 
Dollard  -   -   -   -   -   -  141 

 Josephine Donohue Uas.  -   -   -   -   -   -   -  

 Niamh Ginnell Uas. 39  -   -  54  -  93  -  

 An Comhairleoir Ken Glynn  -   -   -   -   -   -   -  

 An Comhairleoir Gerry Hagan  -   -   -   -   -   -   -  

 An tUas. Colm Harte  -   -   -   -   -   -   -  

 
An Comhairleoir Louise 
Heavin  -   -   -   -   -   -   -  

 
An Comhairleoir Frankie 
Keena * 127 131  -   -  593 851 2,266 

 
An Comhairleoir Denis 
Leonard 141  -   -   -   -  141  -  

 Kathleen McGahern Uas. ** 366  -   -   -   -  366  -  

 An tUas. Mark Murphy 150  -   -   -   -  150  -  

 
An Comhairleoir Garry 
Murtagh 117  -   -   -   -  117  -  

 An Comhairleoir Peggy Nolan  -   -   -   -   -  0  -  

 Mary O'Brien Uas.  -   -   -   -   -  0  -  

 An Comhairleoir Pat O’Toole 437 629  -   -   -  1,066 2,483 

 
An Comhairleoir Emily 
Wallace   -   -   -   -   -   -   -  

 An tUas. Colin Whyte 46  -  82  -   -  128  -  
 An tUas. Declan Flanagan*** 86  -   -   -   -  86  -  

  1,744 760 82 54 593 3,233 4,890 

         

 
* Ba é an Comhairleoir Frankie Keena a bhí ina Chathaoirleach ar BOOLI sa 
bhliain 2020.       

 ** Tá Kathleen McGahern ar an gCumann Náisiúnta Tuismitheoirí.     
 *** Bhí Declan Flanagan ina chomhalta den Bhord a bhí ann roimhe seo.     

24 Táillí Coiste        
      2020 2019  



 Íocadh na táillí a leanas le comhaltaí Coiste nach bhfuil ar an mBord.  € €  
 Coiste Iniúchta agus Riosca (3 comhalta nach bhfuil ar an mBord 2020)   5,003 9,711  

   
3 Comhalta nach bhfuil ar an mBord Eanáir - 
Meán Fómhair 2019,      

  
3 comhalta nach bhfuil ar an mBord 
Deireadh Fómhair - Nollaig 2019)     

 Coiste Airgeadais   (3 comhalta nach bhfuil ar an mBord 2020,   1,184 2,152  

  
2 Comhalta nach bhfuil ar an mBord Eanáir - 
Meán Fómhair 2019,      

  
3 comhalta nach bhfuil ar an mBord 
Deireadh Fómhair - Nollaig 2019)     

25 
Costais Taistil an 
Phríomhfheidhmeannaigh       

      2020 2019  
      € €  
 Taisteal Baile     3,766 7,420  

      3,766 7,420  
Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí  
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26 Tiomantais Chaipitil   

    
 Amhail an 31 Nollaig 2020 b’ionann Tiomantais Chaipitil BOOLI agus €1,190,063  (€672,989 in 2019). 

 Beidh an caiteachas caipitil seo maoinithe go hiomlán ón Státchiste.   
    
27 Tiomantais Léasa   

 
Amhail an 31 Nollaig 2020 ba mar seo a leanas a bhí íosmhéid íocaíochtaí léasa amach anseo faoi 
léasanna oibriúcháin neamh-incheallaithe  

 BOOLI:   
  31/12/2020 31/12/2019 

  € € 

 Léasanna a théann in éag:   

 Laistigh de bhliain amháin 
        

626,764                 453,497  

 Idir dhá bhliain agus cúig bliana 
     

1,553,616             1,246,049  

 I ndiaidh 5 bliana 
        

620,327                 326,759  

  
     

2,800,707          2,026,305  

    
28 Teagmhais   

    
 Amhail an dáta ar ceadaíodh na ráitis airgeadais seo, ní raibh aon imeachtaí suntasacha dlí i gceist  

 maidir le himeachtaí a tharla ar an 31/12/2020 nó roimhe.   
    
29 Ranníocaíocht Bhreise Aoisliúntais        

 
Baineadh €971,641 as tuarastal na foirne trí bhíthin tobhach pinsin agus íocadh sin leis an Roinn 
Oideachais. 

    
30 Díscríobhanna       

 In 2020 thug an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe cead d’Oifig  

 
na Seirbhísí Comhroinnte Náisiúnta (NSSO) a chuireann párolla ar fáil d’íocaíochtaí phinsinéirí BOO ró-
íocaíochtaí 



 ar fiú €250 iad a dhíscríobh maidir le pinsinéirí aonair éagtha ar an Scéim/na Scéimeanna.  

 
Ba ionann dhíscríobhanna carnacha pinsinéara Bhord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na 
hIarmhí agus €25 sa bhliain 2020. 

    

31 
Ranníocaíocht Bhliantúil chuig Bhord Oideachais agus Oiliúna 
Éireann   

    
 D’íoc Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí €42,700 i ranníocaíocht chuig B.O.O.É. 

 sa bhliain 2020.       
32 Nóta Carthanais   

    

 
Tá stádas carthanais ag Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí faoin Acht Carthanas 
2009   

 agus is carthanas é atá cláraithe leis an Rialálaí Carthanas.  20083762 an Uimhir Charthanais. 

    
33 Daoine Gaolmhara       

 Ní raibh aon idirbhearta ann le daoine gaolmhara i rith na bliana.   
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34 Maoin Leibhéal Iar-bhunscoile Ionaid Ceannoifig  Eile  Iomlán 

             

 Maoin in úsáid:           

 Faoi úinéireacht (Aguisín 1) 7 2     9 

 Nach bhfuil faoi Úinéireacht - Ar Léas (Nóta 34A) 7 10 3 0 20 
 Nach bhfuil faoi Úinéireacht - Eile (Nóta 34B) 2 1 0 0 3 

             
 Níl an Mhaoin in Úsáid (Nóta 34C) 0 1 0 0 1 

             
 Maoine in úsáid ag 3ú Páirtí (Nóta 34D) 0 0 0 0 0 

            
 Iomlán  16 * 14 ** 3 0 33 

 
* Áirítear 9 scoil agus 6 foirgneamh réamhdhéanta agus 1 saoráid stórála ar na maoine Iar-bhunscoile. Reáchtáiltear 
ranganna oíche ó Iar-bhunscoil amháin.     

 ** Tá 14 maoine Breisoideachais agus Oiliúna ag BOOLI a oibríonn as 11 láthair.     
34A Níl an Mhaoin faoi Úinéireacht - Ar Léas         

 
Catagóir Áit Cíos Bhliantúil de réir an 

chomhaontaithe Dáta Éaga 
  

 Oifigeach Riaracháin   €     

 Ceannoifig BOOLI, Baile Marlainn 
Páirc Ghnó Bhaile Marlainn, An Muileann gCearr, Co na 
hIarmhí €108,784.00 01/02/2025   

 Oifigí Breise, 2ú Urlár, Baile Marlainn 
Páirc Ghnó Bhaile Marlainn, An Muileann gCearr, Co na 
hIarmhí €9,600.00 15/10/2021   

 Oifigí Riaracháin an Longfoirt 
Campas Bhóthar an Bhataire, Bóthar an Bhataire, Co an 
Longfoirt €26.00 31/12/2031   

 Ionaid         

 
Ionad Breisoideachais agus Oiliúna Bhaile Átha Luain, 
Bóthar Chluain Eamhain 

Aonad 1, Ionad Tráchtála Pháirc na bhFianna, Bóthar 
Chluain Eamhain, Baile Átha Luain €52,000.00 20/03/2026   

 Ógtheagmháil Bhaile Uí Mhatháin 
An tSráid Mhór Uachtarach, Baile Uí Mhatháin, Co an 
Longfoirt €32,000.00 31/07/2030   



 
Príomhfhoirgneamh Ionad Breisoideachais agus Oiliúna 
Dhealbhna 

The Courtyard, An Phríomhshráid, Dealbhna, Co. na 
hIarmhí €10.00 31/12/2039   

 
Oiliúint Ionad Breisoideachais agus Oiliúna Dhealbhna 
(Aonaid Siopaí) 

The Courtyard, An Phríomhshráid, Dealbhna, Co. na 
hIarmhí €7,000.00 30/06/2030   

 Ionad Breisoideachais agus Oiliúna Ghránaird An Phríomhshráid, Baile Uí Mhatháin, Co. an Longfoirt €9,750.00 31/12/2023   

 Ógtheagmháil Chill Bheagáin 
Aonad 2a, Páirc Ghnó Midland Gateway, Cill Bheagáin, Co. 
na hIarmhí €46,740.00 28/02/2030   

 Ógtheagmháil an Longfoirt 
Campas Bhóthar an Bhataire, Bóthar an Bhataire, Co. an 
Longfoirt €45,000.00 31/12/2030   

 Ionad Breisoideachais agus Oiliúna an Mhuilinn Chearr 
Páirc Ghnó Bhaile Marlainn, An Muileann gCearr, Co. na 
hIarmhí €69,648.00 01/02/2025   

 SDOG an Mhuilinn Chearr 
O'Growney Drive/Ashe Road, An Muileann gCearr, Co. na 
hIarmhí €31,284.00 28/02/2025   

 Maoin Teiripe Scéimhe, An Longfort 35/36 Ballymahon Street, An Longfort , Co. an Longfoirt €30,750.00 31/08/2021   

 Leibhéal Iar-bhunscoile         

 Coláiste Naomh Antaine Baile Átha Luain 
Halla Naomh Muire, Northgate Street, Baile Átha Luain, 
Co. na hIarmhí €2,000.00 

Comhaontaithe 
gach Bliain   

 
Coláiste Pobail Bhaile na gCros - T. Murray & Sons -  2 x 
98m2 Foirgneamh Réamhdhéanta Bóthar an Mhuilinn Chearr, Baile na gCros, Co. na hIarmhí €66,420.00 30/06/2022   

 
Coláiste Pobail Bhaile na gCros - Extra Space Solutions -  1 x 
Foirgneamh Réamhdhéanta Bóthar an Mhuilinn Chearr, Baile na gCros, Co. na hIarmhí €14,071.00 

Rollann gach 
Bliain   

 
Coláiste Cholumba - SpaceCab - 1 x Foirgneamh 
Réamhdhéanta Cill Liúcainne, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí €9,954.00 

Rollann gach 
Bliain   

 
Coláiste Cholumba - McVey Building Systems - 3 x 49m2 
Foirgneamh Réamhdhéanta Cill Liúcainne, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí €61,620.00 30/06/2023   

 
Coláiste Cholumba - McVey Building Systems - 1 x 49m2 
Foirgneamh Réamhdhéanta Cill Liúcainne, An Muileann gCearr, Co. na hIarmhí €20,540.00 30/06/2023   

 
Gairmscoil Bhaile Uí Mhatháin - McAvoy Group - 2 x 49m2 
Foirgneamh Réamhdhéanta Baile Uí Mhatháin, Co. An Longfoirt €19,680.00 31/12/2021   

       

34B 
Níl an Mhaoin faoi Úinéireacht - Eile (Ceadúnaithe, 
Bainistithe, Comhaontú Leibhéil Seirbhíse agus PPP)          

 
Catagóir Áit 

Stádas 

Cíos Bhliantúil de 
réir an 

chomhaontaithe 
Dáta Éaga 

 
 Iar-bhunscoileanna          

 Coláiste Pobail Átha Luain Bóthar an Díthribh, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí 
Gníomhas Sannta chuig 
Comhlacht PPP N/A N/A  



 Saoráid Stórála Árdscoil Pádraig 
Lána an Uisce, An Phríomhshráid, Gránard, Co. an 
Longfoirt Comhaontú Ceadúnais €5,200.00 17/05/2021  

            
 Ionad          

 Lána an Phinniúir, Baile Átha Luain Lána an Phinniúir, Baile Átha Luain, Co na hIarmhí Comhaontú Ceadúnais €6,000.00 31/03/2021  
       
       

34C Maoine nach bhfuil in úsáid: Áit Stádas    

 Ionaid        

 Ionad Ealaíon, Cionn Átha Gad Seanscoil Náisiúnta, Cionn Átha Gad, Co. na hIarmhí 

Faoi Úinéireacht - Nach 
Bhfuil Oiriúnach le 

hÚsáid    

       

34D Maoine in úsáid ag 3ú Páirtí     €    

 
Catagóir Áit 

Stádas 

Cíos Bhliantúil de 
réir an 

chomhaontaithe 
Dáta Éaga 

 

 
N/A N/A N/A N/A N/A 

 

       

 Nótaí:      

 
Faoi Úinéireacht - Is le BOOLI/RO teideal iomlán agus 
úinéireacht na maoine seo.      

       

 
Ar Léas - Tá na maoine seo ar léas ag BOOLI. 

     

       

 
Ceadúnaithe - Tá ceadúnas ag BOOLI maidir leis na maoine seo.  Úsáidtear Ceadúnas do chomhaontuithe faoi théarma níos giorra sa chás nach mian le 
BOOLI gealltanas a thabhairt maidir léas fadtéarmach de bharr cúiseanna oibríochta agus maoiniú.     

 
Oibríonn Maoine atá in úsáid ag tríú páirtí faoi chomhaontú ceadúnais os rud é nach n-eisíonn BOOLI léasanna do cheann 
ar bith dá chuid maoine.     

       

 
Bainistithe - Tá an mhaoin faoi úinéireacht páirtí eile (An Roinn Oideachais nó an Chomhairle Chontae de ghnáth) agus ní dhéanann BOOLI ach an 
mhaoin nó cuid di a bhainistiú.  Ní hé BOOLI úinéir ná pátrún na maoine.    

       



 
Comhaontú Leibhéil Seirbhíse - Cosúil le Maoine 
Bainistithe.      

       

 
PPP- Comhpháirtíocht Phríobháideach Phoiblí 
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35 Tionchar Covid 19     
 Tháinig forbairt sciobtha ar Phaindéim COVID 19 sa bhliain 2020. Bhí tionchar ag bearta a ghlac Rialtas na hÉireann chun an     

 
víreas a choinneáil faoi smacht ar an gcaoi a oibrímid.  Tá réimse bearta glactha ag BOOLI chun monatóireacht a dhéanamh ar 
thionchair COVID 19 agus iad a mhaolú,      

 lena n-áirítear bearta sábháilteachta agus sláinte poiblí a bhí de dhíth a chur i bhfeidhm    
 d’fhoireann, daltaí rannpháirtíochta agus tairbhithe BOOLI, bearta amhail scaradh sóisialta agus obair ón mbaile.    
 D'ainneoin tionchar COVID 19, leanann BOOLI dá ról riachtanach san oideachas agus san oiliúint     
 fad atá sé dírithe ar a chinntiú go gcuirtear oideachas lena mbaineann leanúnachas ar fáil d’fhoghlaimeoirí,    
 lena n-áirítear béim ar leith ar dhaltaí níos leochailí.     
 Ó mhí an Mhárta 2020 tá impleachtaí airgeadais i gceist leis an bpaindéim do BOOLI agus fuaireamar     
 acmhainní breise i bhfoirm deontais Rialtais chun cuidiú linn leanúint dár róil.     
 Fuaireamar an maoiniú a leanas a bhaineann le COVID 19 sa bhliain 2020     

 • An Roinn Oideachais - Tacaíochtaí oibríochta chun filleadh iomlán ar an scoil i ndáil le COVID 19 €182,485     

 • An Roinn Oideachais - Socruithe Maoirseachta Breise i ndáil le COVID 19  €112,455     

 • An Roinn Oideachais - Cuiditheoirí i ndáil le Gráid Ríofa i ndáil le COVID 19 €15,988     

 • An Roinn Oideachais - Tacaíochtaí TFC i ndáil le COVID 19 €62,600     

 • SOLAS - Tacaíochtaí TFC i ndáil le COVID 19  €161,963     

  
• An Roinn Leanaí, Comhionannas, Míchumas, Lánpháirtíocht agus Óige - Tacaíochtaí i ndáil le 
COVID 19 €3,336         

      
 Chuir an cúnamh deontais breise maoiniú ar fáil ar fud raon réimse caiteachais a eascraíonn as     
 an bpaindéim amhail:     
 • Trealamh TF agus ceadúnais bogearraí     
 • Mionoibreacha lena n-áirítear seomra ranga a leagan amach arís     
 • Díghalrán Lámh agus Trealamh Cosanta Pearsanta     
 • Tacaíochtaí glantacháin     
 • Tacaíochtaí maoirseachta breisithe     
 • Cuiditheoirí a fhostú lena n-áirítear cuiditheoirí i gcomhar gráid ríofa     
      
 Rinneadh costais bhreise a fhritháireamh go pointe trí choigilteas sna réimsí seo a leanas      
 • Costais i ndáil le hionadaíocht     
 • Taisteal agus cothabháil     
 • Tomhaltáin agus     
 • Coigilteas a bhaineann le soláthar Breisoideachais agus Oiliúna a chur ar fáil, lena n-áirítear      
 Printíseachtaí, sa chás nár reáchtáladh ranganna mar a bhí sceidealaithe agus sa chás go raibh laghdú ar     
 íocaíochtaí ó fhoghlaimeoirí.     
      
 Tá na céimeanna seo a leanas tógtha ag BOOLI chun tionchair na paindéime ar a chuid oibríochtaí     
 a bhainistiú     
 • Chuir BOOLI a phlean leanúnachais gnó i bhfeidhm chun a chinntiú go leanfadh a oibríochtaí ar aghaidh mar is gnách     
 ag teacht lena cheanglais rialála.     
 • Cuir BOOLI Tascghrúpa COVID 19 le chéile a thug comhairle i dtaobh na moltaí ar fad a bhí de dhíth      
 chomh maith leis na moltaí sin a chur i bhfeidhm, moltaí a chuir an Rialtais nó an Roinn Oideachais ar fáil mar       
 threoirlínte.     
 * Rinne an Coiste Iniúchta agus Riosca clár riosca nuashonraithe a athbhreithniú chun na rioscaí       

 
ar leith atá ag teacht chun cinn ó COVID 19 a ghlacadh san áireamh agus rinne BOOLI bearta breise rialaithe a fhorbairt 
agus a chur i bhfeidhm      

 de réir mar a bhí gá leis.     
 • Tá réimse struchtúr stiúrtha agus rannpháirtíochta curtha i bhfeidhm ag an Roinn Oideachais chun tacú leis an      

 
gcóras oideachais agus oiliúna na dúshláin a bhaineann le COVID-19 a láimhseáil. Tá BOOLI ag glacadh páirt sna struchtúir 
sin     

 chun cur chuige comhleanúnach a chinntiú ar fud na hearnála oideachais.    
      

 



 

 

           
Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí    

           
 Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais - Don Bhliain dar Chríoch an 31 Nollaig 2020  
           

35 Tionchar Covid 19 (ar lean)       
           
 Sa ghearrthéarma lean BOOLI de bheartais éagsúla agus comhairle éagsúil an Rialtais a leanúint agus, ag an am céanna,   
 déanfaimid ár ndícheall leanúint dár ról riachtanach ar an gcaoi is fearr agus is sábháilte agus is féidir.  Beidh    

 
ról suntasach ag an earnáil BOO sa mheántéarma agus san fhadtéarma i bhfreagairt an chórais threasaigh, freagairt a  
theastaíonn  

 chun an margadh saothair a ghníomhachtú agus a bheidh mar chuid de fhreagairt níos leithne trasrialtais  
 agus trasghníomhaireachta.  Tá sé sin feicthe cheanna féin go háirithe trí bhearta a chur ar fáil a bhí i    
 Spreagadh Post Mhí Iúil an Rialtais amhail an Tionscnamh Skills to Connect agus  

 cúrsaí iarfheistithe atá á rolladh amach ar fud BOOnna.     
                      
           

36 Ceadú na Ráiteas Airgeadais       
           

  Cheadaigh Bord Oideachais agus Oiliúna an Longfoirt agus na hIarmhí na Ráitis Airgeadais           
 don bhliain dar chríoch an 31/12/2020 an 23 Márta 2021.    
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