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Bunaíodh Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (An Ollscoil) faoi théarmaí Acht na nOllscoileanna 

Teicneolaíochta 2018 (an tAcht) agus Ordú an Achta um Ollscoileanna Teicneolaíochta 2018 (alt 36) (Lá 

Ceaptha) 2018 (IR 437 de 2018). 

Tá dualgas ar an Ollscoil faoin Acht ráitis airgeadais a ullmhú a thugann léargas fíor agus cóir ar staid chúrsaí 

na hOllscoile an 31 Lúnasa 2020 agus ar a hioncam agus a caiteachas don tréimhse 1 Meán Fómhair 2019 go 

31 Lúnasa 2020. 

Díscaoileadh Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, Institiúid Teicneolaíochta Thamhlachta agus 

Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Bhlainséir (Na hInstitiúidí) le héifeacht ón 1 Eanáir 2019. Ag an dáta sin 

aistríodh sócmhainní, cearta, oibleagáidí agus foireann uile na nInstitiúidí chuig an Ollscoil de réir an Achta. 

Agus na Ráitis Airgeadais Chomhdhlúite seo á n-ullmhú, éilítear ar an Ollscoil: 

● Beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach. 

● Breithiúnais agus meastacháin atá réasúnta agus críonna a dhéanamh. 

● Ráitis Comhdhlúite Airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh, mura bhfuil sé míchuí 

déanamh amhlaidh. 

● Aon imeachta ábhartha ó chaighdeáin chuntasaíochta infheidhmithe a nochtadh agus a mhíniú. 

 

Tá an Ollscoil freagrach as taifid chuntasaíochta leordhóthanacha a choinneáil a nochtann le cruinneas réasúnta 

staid airgeadais na hOllscoile agus a chuireann ar a cumas a chinntiú go gcomhlíonann na Ráitis Airgeadais 

Comhdhlúite Acht na nOllscoileanna Teicneolaíochta 2018. 

Tá an Ollscoil freagrach freisin as a cuid sócmhainní a chosaint agus as céimeanna réasúnta a ghlacadh chun 

calaois agus neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath. 

 

 

 Sínithe: _______________________ 

   David Carson  

   Cathaoirleach an Bhoird Rialaithe  

   Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 

 

 Sínithe: _______________________ 

   An tOllamh David FitzPatrick  

   Uachtarán 

   Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 

 

 Dáta: _______________________ 
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RÁITEAS AR RIALÚ INMHEÁNACH 

Don bhliain dar críoch an 31 Lúnasa 2020 

(1) Freagracht as an gCóras Rialaithe Inmheánaigh 

 

On January 1 2019 Technological University Dublin (The University) was established under the terms of 
the Technological Universities Act 2018 (the Act) and the Technology Universities Act 2018 (section 36) 

(appointed day) Order 2018 (SI 437 of 2018).   

Ar an 1 Eanáir 2019 bunaíodh Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath (An Ollscoil) faoi théarmaí Acht 

na nOllscoileanna Teicneolaíochta 2018 (an tAcht) agus Ordú an Achta um Ollscoileanna Teicneolaíochta 

2018 (alt 36) (lá ceaptha) 2018 (IR 437 de 2018). 

Tá freagracht fhoriomlán ar an mBord Rialaithe as córas rialaithe inmheánaigh na hOllscoile. Clúdaíonn an 

córas rialaithe inmheánaigh gach rialú ábhartha lena n-áirítear rialuithe airgeadais, oibríochta agus 

comhlíonta, agus córais bhainistíochta riosca a thacaíonn le haidhmeanna agus cuspóirí na hOllscoile a 

bhaint amach agus an pobal agus cistí agus sócmhainní eile a bhfuil an Ollscoil freagrach astu a chosaint. 

(2) Dearbhú Réasúnta i gcoinne Earráid Ábhartha 

 

Tá an córas deartha chun riosca a bhainistiú seachas deireadh a chur leis, ag aithint nach féidir leis an gcóras 
ach dearbhú réasúnach seachas dearbhú iomlán a thabhairt go ndéantar sócmhainní a chosaint, go ndéantar 

idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart, agus go ndéantar earráidí nó neamhrialtachtaí ábhartha a 

chosc nó go mbraithfí iad in a go tráthúil. 

 

(3) Ráiteas um Rialú Inmheánach 

 

Rinneadh athbhreithniú ar an Ráiteas ar an gCóras Rialaithe Inmheánaigh ag Cruinniú an Choiste Iniúchta 

agus Riosca agus Cruinniú an Bhoird Rialaithe i mí Lúnasa 2021. Foilsítear an Ráiteas ar an gCóras Rialaithe 

Inmheánaigh le ráitis airgeadais chomhdhlúite na hOllscoile a d’fhormheas an Bord Rialaithe i mí Lúnasa 

2021. 

 

(4) Timpeallacht Rialachais agus Rialaithe Inmheánaigh 

 

Is é an Bord Rialaithe príomhchomhlacht rialachais agus cinnteoireachta na hOllscoile de réir Acht na 

nOllscoileanna Teicneolaíochta 2018. Tá Cathaoirleach neamhspleách arna cheapadh de réir Acht na 

nOllscoileanna Teicneolaíochta 2018 mar chathaoirleach ar an mBord Rialaithe. 

 

Tá trí bhuanchoiste ag an mBord Rialúcháin: an Coiste Iniúchta agus Riosca (CIR), an Coiste Airgeadais agus 

Maoine (CAM) agus an Coiste um Chomhionannas Éagsúlacht agus Ionchuimsiú (CCÉI). Ceaptar comhaltaí 

seachtracha den Bhord Rialaithe nach bhfuil ina bhfostaithe agus nach baill de chorp na mac léinn mar 

chathaoirleach ar na coistí seo. Breithníonn na coistí ábhair a chumhdaítear lena dTéarmaí Tagartha faoi seach 

agus déanann siad moltaí don Bhord Rialaithe nuair is iomchuí. Soláthraíonn gach cathaoirleach coiste 

tuarascáil don Bhord Rialaithe tar éis gach cruinnithe coiste. 
 

Is é an tUachtarán Príomhoifigeach na hOllscoile agus is é an Bord Rialaithe a cheapann é. Tá an tUachtarán 

freagrach as gníomhaíochtaí acadúla, tacaíochta gairmiúla agus gníomhaíochtaí eile na hOllscoile a bhainistiú 

agus a stiúradh. 

 

Cuimsíonn Grúpa Bainistíochta Sinsearaí na hOllscoile don tréimhse an tUachtarán, an Cláraitheoir / Leas-

Uachtarán, an Príomhoifigeach Oibríochtaí agus trí Phríomhoide ar an gcampas. Mar chuid den phróiseas 

Dearaidh Eagraíochta Ollscoile tá Foireann Feidhmiúcháin Ollscoile á gceapadh agus beidh siad i bhfeidhm 

sa dara leath de 2021. 

 

I ngnáthchúrsa gnó féadfaidh an Ollscoil socruithe conarthacha a dhéanamh le gnóthais ina bhfuil comhaltaí 
Bhord Rialaithe na hOllscoile fostaithe nó leasmhar ar bhealach eile. Tá nósanna imeachta glactha ag an 

Ollscoil de réir Chód Rialachais OT Baile Átha Cliath maidir le leasanna a nochtadh ag comhaltaí den Bhord 
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Rialaithe agus chomhlíon an Ollscoil na nósanna imeachta seo le linn na tréimhse. 

 

Le linn na tréimhse 1 Meán Fómhair 2019 go 31 Lúnasa 2020, thionóil an Ollscoil naoi gcruinniú den Bhord 

Rialaithe agus leagtar amach tinreamh na mball ar na cruinnithe seo thíos. Ceapadh roinnt comhaltaí chuig an 

mBord Rialaithe agus scoir siad as le linn na tréimhse seo a aibhsítear thíos freisin. 
 

 

COMHALTA DEN 

BHORD RIALÚCHÁIN 

I 

LÁTHAIR 

AS 

LÁTHAIR 

TINREAMH 

IOMLÁN 
DÁTA CEAPTHA 

Fisher, Caitríona 8 1 9 

 

1 Eanáir 2019 

 

FitzPatrick, David 

(Uachtarán) 

9 0 9 

Lavelle, Paddy 6 3 9 

Reynolds, Imelda 

(Cathaoirleach) 

9 0 9 

Carr, Michael 9 0 9 
15 Eanáir 2019 

Keatinge, Amy1 7 0 7 

Barnes, James 9 0 9 

1 Iúil 2019 

Bistany, Valerie 8 1 9 

Bowler, Paddy2 3 0 3 

Carroll, Evelyn  9 0 9 

Finan, Éilish 

(Leaschathaoirleach) 

8 1 9 

Grant, Jerry 9 0 9 

Kelly, Pamela 9 0 9 

Larkin, Charles 9 0 9 

Marjoram,  Martin 9 0 9 

McCarthy, Justin 8 1 9 

O’Shaughnessy, Susan 8 1 9 

O’Toole, Aileen 8 1 9 

Yimbog, Pierre3 7 0 7 

Quigley, Joy4 4 1 5 19 Nollaig 2019 

Beecher, Noel 2 0 2 24 Meitheamh 2020 

Bejarano Canizares,  Ana  2 0 2 1 Iúil 2020 

Bennett, Lee 2 0 2 1 Iúil 2020 

Gorman, Rebecca 2 0 2 1 Iúil 2020 

 

Thug Imelda Reynolds a tréimhse Oifige chun críche ar an 31 Nollaig 2020. Ceapadh David Carson ina 

Chathaoirleach ar an mBord Rialaithe le héifeacht ón 1 Eanáir 2021. 

 

Cuireadh tús le téarmaí oifige thromlach chomhaltaí an Bhoird Rialaithe i mí Iúil 2019 agus ní dhearna an 

Bord Rialaithe aon chleachtadh féinéifeachtúlachta le linn na tréimhse airgeadais seo. Rinneadh é agus 

cuireadh faoi bhráid an Bhoird Rialaithe é ag a chruinniú an 23 Meán Fómhair 2020. 

                                                        
1
 Thug Amy Keatinge a tréimhse oifige chun críche ar an  30  Meitheamh 2020 

2
 D’éirigh Paddy Bowler as an mBord Rialaithe ar an 9  Eanáir 2020 

3
 Thug Pierre Yimbog a thréimhse oifige chun críche ar an  30 Meitheamh 2020 

4
 Thug Joy Quigley a tréimhse oifige chun críche ar an  30 Meitheamh 2020 
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Tinreamh Chomhaltaí an Choiste Iniúchta & Riosca 

  

Le linn na tréimhse 1 Meán Fómhair 2019 go 31 Lúnasa 2020, thionóil an Ollscoil sé chruinniú den Choiste 

Iniúchta agus Riosca agus leagtar amach tinreamh na gcomhaltaí ar na cruinnithe seo thíos. 

 

 

COMHALTA CIR 
I 

LÁTHAIR 

AS 

LÁTHAIR 

TINREAMH 

IOMLÁN 
DÁTA CEAPTHA 

Bowler, Paddy1 
(Cathaoirleach) 

3 0 3 1 Eanáir 2019 

 Fallon, Gerard 6 0 6 1 Eanáir 2019  

 McCann, Dorit2 5 1 6 6 Feabhra 2019 

 Mulcahy, Kieran 5 1 6 6 Feabhra 2019 

 O’Donovan, Mirenda 5 1 6 6 Feabhra 2019 

 O’Toole, Aileen  6 0 6 29 Iúil 2019  

 Beecher, Noel3  

(Cathaoirleach) 
0 0 0 24 Meitheamh 2020 

1 D’éirigh Paddy Bowler as an CIR ar an 31 Eanáir 2020 
2 D’éirigh Dorit McCann as an CIR ar an 19 Deireadh Fómhair 2020   
3 Ceapadh Noel Beecher ina Chathaoirleach ar an CIR ar an 24 Meitheamh 2020 

 

 

Tinreamh Chomhaltaí an Choiste Airgeadais agus Maoine 

 

Le linn na tréimhse 1 Meán Fómhair 2019 go 31 Lúnasa 2020, thionóil an Ollscoil trí chruinniú den Choiste 

Airgeadais agus Maoine agus tugtar breac-chuntas thíos ar fhreastal na gcomhaltaí ar na cruinnithe seo. 

 

  

COMHALTA CAM 
I 

LÁTHAIR 

AS 

LÁTHAIR 

TINREAMH 

IOMLÁN 
DÁTA CEAPTHA 

Finan, Éilish 
(Cathaoirleach) 

3 0 3 6 Samhain 2019 

Carr, Michael 3 0 3 6 Samhain 2019 

FitzPatrick,David 
(Uachtarán) 

0 3 3 6 Samhain 2019 

Grant, Jerry 2 1 3 6 Samhain 2019 

Keatinge, Amy4 2 1 3 6 Samhain 2019 

Larkin, Charles 3 0 3 6 Samhain 2019 

Fleming, Margaret 3 0 3 11 Nollaig 2019 

Gunning, Olive 3 0 3 16 Eanáir 2020 

Pender, Jim 3 0 3 16 Eanáir 2020 

4 Thug Amy Keatinge a tréimhse oifige chun críche ar an 30 Meitheamh 2020  
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Tinreamh Chomhaltaí Choiste um Chomhionannas Éagsúlacht agus Ionchuimsiú 

 

Le linn na tréimhse 1 Meán Fómhair 2019 go 31 Lúnasa 2020, thionóil an Ollscoil dhá chruinniú den Choiste 

Comhionannais, Éagsúlachta agus Cuimsithe agus tugtar breac-chuntas thíos ar fhreastal na gcomhaltaí ar na 

cruinnithe seo. 

 

 

COMHALTA CCÉI 

I 

LÁTHAI

R 

AS 

LÁTHAIR 

TINREAMH 

IOMLÁN 
DÁTA CEAPTHA 

McCarthy, Justin 
(Cathaoirleach) 

2 0 2 6 Samhain 2019 

Barnes, James 2 0 2 6 Samhain 2019 

Bistany, Valerie 2 0 2 6 Samhain 2019 

Carroll, Evelyn 2 0 2 6 Samhain 2019 

FitzPatrick, David 
(Uachtarán) 

1 1 2 6 Samhain 2019 

O’Shaughnessy, Susan 2 0 2 6 Samhain 2019 

Yimbog, Pierre 5 2 0 2 6 Samhain 2019 

Burke, Noelle 1 1 2 11 Nollaig 2019 

Craddock, Gerald M 2 0 2 11 Nollaig 2019 

Holzer, Talita 1 1 2 11 Nollaig 2019 

5 Thug Pierre Yimbog a thréimhse oifige chun críche ar an  30 Meitheamh 2020 

  

(5) Príomhnósanna Imeachta Rialaithe 
 

Tá Bord Rialaithe na hOllscoile ag glacadh céimeanna chun timpeallacht rialaithe iomchuí a chinntiú, lena n-

áirítear: 

• Freagrachtaí bainistíochta atá sainithe go soiléir. 

• Nósanna imeachta foirmiúla a fhorbairt chun teipeanna suntasacha rialaithe a thuairisciú agus gníomh 

ceartaitheach iomchuí a chinntiú. 

 

Ar bhunú OT Baile Átha Cliath, bhí a Chóras Airgeadais Agresso féin ag gach ceann de na trí Institiúid a bhí 

ann roimhe sin. Uasghrádaíodh gach ceann de na córais sin i gcomhar le EduCampus Services Limited agus 

an soláthróir córais roimh thionscadal comhtháthaithe. Is é an 1 Meán Fómhair 2021. an spriocdháta chun dul 

beo ar chóras aonadach aonair. Idir an dá linn, ullmhaíonn an Ollscoil tuarascálacha iarbhír v buiséid le chéile 
go rialta le haghaidh athbhreithnithe agus cur i láthair don bhainistíocht shinsearach agus don Bhord Rialaithe 

(tríd an gCoiste Airgeadais agus Maoine). tarraingítear iad ó na trí Chóras Bainistíochta Airgeadais reatha. 

Mar sin féin, beidh tuairisciú feidhmíochta airgeadais feabhsaithe go mór ar fáil ó chóras aontaithe nua na 

hOllscoile ón 1 Meán Fómhair 2021. 

 

Tá an córas rialaithe airgeadais inmheánaigh bunaithe ar chreat faisnéise bainistíochta rialta, nósanna imeachta 

riaracháin lena n-áirítear deighilt dualgas, agus córas tarmligin agus cuntasachta. Go háirithe, cuimsíonn sé 

nósanna imeachta agus rialacháin atá doiciméadaithe, curtha i bhfeidhm agus cothrom le dáta lena n-áirítear 

na nithe seo a leanas: 
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• Córas buiséadaithe cuimsitheach le hathbhreithniú agus comhaontú bliantúil buiséid ag Bord Rialaithe 

na hOllscoile. 

• Athbhreithniú rialta ag Bord Rialaithe na hOllscoile (agus a choistí) ar thuarascálacha airgeadais 

tréimhsiúla agus bliantúla, lena n-áirítear tuairiscí ar fheidhmíocht airgeadais agus iad i gcomparáid le 

buiséid. 
• Treoirlínte rialaithe infheistíochta caipitil atá sainithe go soiléir a fhorbairt. 

• Smachtanna foirmiúla bainistíochta tionscadail a fhorbairt. 

• Tá próisis cháilíochta acadúla i bhfeidhm do chláir acadúla. Ina measc seo tá scrúdaitheoirí 

seachtracha, painéil bhailíochtaithe sheachtracha, agus painéil athbhreithnithe (inmheánach agus 

seachtrach) ag céimeanna éagsúla den timthriall cáilíochta acadúil. 

 

(6) Nósanna Imeachta chun Monatóireacht a dhéanamh ar Éifeachtacht an Chórais Rialaithe 

Inmheánaigh 

 

Bíonn monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird Rialaithe ar éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh 

bunaithe ar obair an Uachtaráin agus na bhfoirne ceannaireachta sinsearacha laistigh den Ollscoil, a bhfuil 

freagracht orthu as creat an rialaithe inmheánaigh a fhorbairt agus a chothabháil. den fheidhm Iniúchta 
Inmheánaigh agus ag an gCoiste Iniúchta agus Riosca a dhéanann maoirseacht ar obair Iniúchta Inmheánaigh 

agus a aontaíonn an plean Iniúchta Inmheánaigh don bhliain. 

 

Tá athbhreithniú foirmiúil ar éifeachtacht an chórais rialuithe inmheánacha curtha i gcrích agus rinne Bord 

Rialaithe na hOllscoile breithniú air ag a chruinniú an 3 Feabhra 2021. Mar gheall ar na hathruithe ar na 

socruithe oibríochta don Iniúchadh Inmheánach laistigh den Ollscoil (féach 11 thíos) rinne an Coiste 

Iniúchóireachta agus Riosca an t-athbhreithniú seo, cé go ndearnadh é laistigh den tréimhse trí mhí tar éis 

dheireadh na bliana, ar 4 Nollaig 2020 agus ceadaíodh an tuarascáil deiridh an 20 Eanáir 2021 lena cur ar 

aghaidh chuig an mBord Rialaithe lena chruinniú ar 3 Feabhra 2021. Chuir Cathaoirleach an Choiste 

Iniúchóireachta agus Riosca an tuarascáil agus a thorthaí faoi bhráid chruinniú an Bhoird Rialaithe sin. 

Tá socruithe i bhfeidhm chun an t-athbhreithniú a chríochnú laistigh de thrí mhí ó dheireadh bliana Lúnasa 
2021.   

 

 (7) Bainistíocht Riosca 

 

Tá córas bainistíochta riosca curtha i bhfeidhm ag an Ollscoil i ngach réimse den Ollscoil. Cuireann an córas 

próiseas i bhfeidhm trína ndéantar rioscaí a mheas ar bhonn tionchair agus an dóchúlacht go dtarlóidh siad. 

Rinneadh riosca a bhainistiú trí chláir riosca áitiúla mionsonraithe, clár riosca corparáideach, agus pleananna 

gníomhaíochta a ghineann feidhmeanna coláiste agus seirbhíse tacaíochta. Nuashonraíodh na cláir riosca le 

linn na tréimhse agus cuireadh Clár Riosca Corparáideach Ollscoile faoi bhráid an Choiste Iniúchta agus 

Riosca agus an Bhoird Rialaithe i mí na Nollag 2019. Cheadaigh an Bord Rialaithe Beartas Bainistíochta 

Riosca Ollscoile nuashonraithe freisin i mí na Nollag 2019. Tá Ráiteas faoi Bhlas Riosca Ollscoile á fhorbairt 

lena cheadú i ráithe a ceathair 2021. 
 

Comhpháirt den Dearadh Eagraíochta nua don Ollscoil is ea feidhm chomhlíonta a bhunú ar fud na hOllscoile 

faoi cheannas Ceann Rialachais agus Comhlíonta. Bunaíodh é seo le dáta éifeachtach an chéad 1 2021. 

 

Tabharfaidh sé seo dearbhú feabhsaithe do Cheannaireacht Shinsearach na hOllscoile, don Chomhlacht 

Rialaithe, agus do Choiste Iniúchta agus Riosca an Bhoird Rialaithe go bhfeidhmíonn córas bainistíochta 

riosca iomchuí agus éifeachtach san Ollscoil. 

 

(8) Tionchar Covid-19 ar an Timpeallacht Rialaithe 

 

Tá go leor dúshlán cruthaithe ag Covid-19 don Ollscoil, dá foireann agus dá mic léinn. Tá an lucht 
bainistíochta ag déanamh iarrachta a chinntiú go gcoinnítear an timpeallacht láidir rialaithe in ainneoin go 

raibh baill foirne ag obair go cianda le linn na tréimhse seo. 

 

Ba é an chéad chéim tosaigh i Márta 2020 ná gníomhaíochtaí acadúla a aistriú go modh cianteagaisc agus 

formhór mór na measúnuithe deireadh bliana a dhéanamh go cianda agus sláine acadúil ghníomhaíochtaí na 

hOllscoile a choinneáil. Lean Bliain Acadúil 2020/21 ar aghaidh sa bhealach chéanna le gníomhaíocht 

theoranta ar an gcampas i Seimeastar 1 i gcomhthráth le srianta sláinte poiblí Leibhéal 2 agus 3. 
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Tháinig grúpa bainistíochta an Uachtaráin le chéile go laethúil i rith Aibreán-Meitheamh 2020 agus, ar a 

laghad, dhá uair sa tseachtain le linn 2020/21 chun impleachtaí Covid-19 agus gníomhartha gaolmhara a 

mheas. Tionóltar cruinniú seachtainiúil de thascfhórsa covid-19 (RMT). Bunaíodh dhá ghrúpa filleadh ar an 

gcampas, a raibh ionadaithe foirne páirteach iontu, chun pleananna um fhilleadh ar an gcampas do sheirbhísí 

acadúla agus tacaíochta a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm faoi seach. 
 

 

Maidir le rialuithe airgeadais, d'fhan róil agus freagrachtaí mar an gcéanna i rith an ama agus tá deighilt 

dualgas ann i gcónaí ar fud na n-oibríochtaí airgeadais go léir. Níor athraíodh teorainneacha údaraithe agus 

tairseacha íocaíochta. Bhí an chuid is mó den síniú agus den fhianaise ar cheadú réamh-Covid leictreonach 

ach, nuair is gá, tá ceadú sínithe leictreonach agus / nó ríomhphoist curtha in ionad faomhadh láimhe. Tá 

rialuithe láidre fós i bhfeidhm maidir le sonraí bainc na bhfostaithe agus na soláthraithe a athrú. 

 

Tá buiséid agus réamhaisnéisí athbhreithnithe curtha ar fáil ar bhonn rialta do pháirtithe inmheánacha agus 

seachtracha lena n-áirítear an tÚdarás um Ard-Oideachas. Ó Aibreán 2020 atreoraíodh buiséad chun 

caiteachas Covid-19 a chlúdach ó cheantair inar laghdaigh an riachtanas maidir le caiteachas mar gheall ar na 

hathruithe oibríochta arna dtiomáint ag srianta Covid-19. Chomh maith le nuashonruithe an Uachtaráin ar 
gach cruinniú den Chomhlacht Rialaithe, thuairiscigh an bhainistíocht shinsearach a bhí i gceannas ar an RMT 

go rialta don CIR agus CAM i rith na bliana. 

 

Rinneadh infheistíocht shuntasach in 2020 chun áiseanna oiriúnacha a sholáthar don fhoireann agus do mhic 

léinn do na gníomhaíochtaí iargúlta riachtanacha. Cuireadh tús le tabhairt isteach Fíordheimhnithe Ilfhachtóirí 

(MFA) roimh Covid-19 agus cuireadh i bhfeidhm é ar gach ball foirne agus mac léinn le linn 2020. Cuireadh 

ríomhairí glúine criptithe agus ríomhairí deisce ar fáil d’fhormhór mór na foirne. Chomh maith le r-phost 

Office 365, is iad Foirne Microsoft an príomhfheidhmchlár a úsáidtear le haghaidh cumarsáide foirne. 

 

Le linn 2020 bhí OT Baile Átha Cliath le roinnt dá shuíomhanna i Lár na Cathrach a fhágáil agus na mic léinn, 

an fhoireann agus na gníomhaíochtaí a aistriú ó na láithreacha seo go dtí dhá fhoirgneamh nua ar champas 
Ghráinseach Ghormáin. Mar gheall ar an moill i dtógáil a d’eascair as srianta Covid-19 níor tharla na 

himircigh seo go dtí an chéad leath de 2021. Rinne foireann imirce tiomnaithe, ag obair le baill foirne agus le 

mic léinn sna suíomhanna faoi seach, bainistíocht ar an imirce mhoillithe agus d’fhág an Ollscoil an fhoirm 

go folamh cúig shuíomh roimhe seo idir Eanáir agus Bealtaine 2021. 

 

Rinneadh impleachtaí airgeadais na paindéime a mheas agus tá athbhreithniú leanúnach á dhéanamh orthu. Is 

iad na réimsí oibríochta ina bhfuil an paindéim ag dul i bhfeidhm ar an Ollscoil - laghdú ar líon na mac léinn 

idirnáisiúnta do 2020/21, costais mhéadaithe a bhaineann leis an aistriú chuig samhail seachadta clár bldar 

tomhais, cianobair ag an bhfoireann agus na campais a oiriúnú chun sláinte an phobail a chomhlíonadh. 

treoirlínte. 

 

Le cuidiú le tacú leis an Ollscoil, a foireann agus a mic léinn leis na dúshláin oibríochta a bhí rompu mar 
thoradh ar Covid-19, rinne an tÚdarás um Ard-Oideachas leithdháiltí sealadacha de thacaíocht mhaoinithe 

Covid-19 do OT Baile Átha Cliath de thart ar € 10.80 milliún go dtí Nollaig 2020. 

 

Áiríodh sa mhaoiniú seo méideanna áirithe chun cabhrú leis na costais bhreise maidir le Filleadh ar Oideachas 

agus Soláthar Seachadta Ar Líne a éascú don fhoireann agus do mhic léinn araon. Mar aitheantas ar na 

dúshláin a bhí roimh mhic léinn i rith na bliana, chuir an tÚdarás um Ard-Oideachas maoiniú méadaithe ar 

fáil tríd an gciste cúnaimh do mhic léinn, feistí mac léinn, agus tacaíocht folláine agus sláinte meabhrach mac 

léinn. Cuireadh maoiniú ar fáil freisin do shíneadh costáilte ar thionscadail taighde. 

 

Mar thoradh ar dhúnadh náisiúnta na láithreán tógála bhí moill ar chríochnú na bhfoirgneamh atá á dtógáil sa 

Ghráinseach agus moill dá bharr ar imeacht beartaithe na gcampas atá ann cheana i lár na cathrach. Faoi 
fhorálacha na socruithe díola agus ais-léasaithe a tugadh i gcrích mar chuid de dhíolacháin áitribh na 

hOllscoile, tá pionóis iníoctha i gcás nach raibh na foirgnimh folamh faoin 31 Deireadh Fómhair 2020. 

Cuireadh na costais a bhaineann leis na moilleanna seo san áireamh san airgead leanúnach. athbhreithnithe. 

Áiríodh sa leithdháileadh maoinithe de € 10.80 milliún méid chun tacú leis an gcaiteachas seo go dtí Nollaig 

2020. 
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Is é an maoiniú tacaíochta Covid-19 a fuarthas roimh 31 Lúnasa 2020 agus mar a léirítear sna ráitis seo ná € 

1.290 milliún. Baineann sé seo le deontas aonuaire chun tacú le mic léinn rochtain a fháil ar fheistí TFC ar 

iasacht agus is ioncam iarchurtha é amhail an 31 Lúnasa 2020. Seachas an € 1.290 milliún a léirítear san 

ioncam iarchurtha, ní léirítear aon mhaoiniú tacaíochta Covid-19 eile sna cuntais go 31 Lúnasa 2020. 

 
Ina theannta sin, chuir an tÚdarás um Ard-Oideachas maoiniú aonuaire de € 250 ar fáil in aghaidh an mhic 

léinn incháilithe a cláraíodh sa bhliain acadúil 2020/21. Cuireadh an méid seo ar fáil do OT Baile Átha Cliath 

le haghaidh riaracháin agus iarratais ar chuntais incháilithe mac léinn. 

 

Bhí agus tá gach leithdháileadh tacaíochta maoinithe Covid-19 ón Údarás um Ard-Oideachas faoi réir na 

gcoinníollacha maoinithe ábhartha mar atá leagtha amach ag an Údarás um Ard-Oideachas. 

 

Bunaithe ar athbhreithniú ar na cásanna seo, tá an Bord Rialaithe sásta go mbeidh rochtain ag an Ollscoil ar 

acmhainní leordhóthanacha chun leanúint ar aghaidh i mbun gnó ar feadh 12 mhí ar a laghad ó dháta sínithe 

na Ráiteas Airgeadais. Ar an gcúis seo, leanann siad orthu ag glacadh le bunús an ghnóthais leantaigh chun 

na Ráitis Airgeadais a ullmhú. 

 
 

 

 

 

(9) Cód Rialachais agus Cóid Iompair 

 

Chun an Cód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016) a léiriú, d’ullmhaigh agus ghlac Bord 

Rialaithe na hOllscoile Cód Rialachais athbhreithnithe don Ollscoil an 10 Aibreán 2019. Tugann an cód breac-

chuntas ar riachtanais shonracha um nochtadh airgeadais a bhí a léirítear sna ráitis airgeadais. 

 

Cheadaigh Bord Rialaithe na hOllscoile an Ráiteas Rialachais Bliantúil ag a gcruinniú an 25 Lúnasa 2021. 
 

Le linn na tréimhse atá á tuairisciú mheas Bord Rialaithe na hOllscoile gur chomhlíon sé ceanglais an chóid. 

 

(10) Soláthar 

 

Déanann an Ollscoil a dícheall comhlíonadh iomlán le nósanna imeachta agus treoirlínte soláthair a chinntiú. 

Tá an Ollscoil ag obair go gníomhach leis an Oifig um Sholáthar Rialtais (OSR) agus leis na Seirbhísí 

Soláthair Oideachais (SSO) le cinntiú go bhfuil gníomhaíochtaí soláthair ar siúl de réir na samhla oibríochta 

atá curtha i bhfeidhm ag an OSR. Is próiseas leanúnach é cur i bhfeidhm na samhla seo ó 2013 agus tá sé á 

bhainistiú ag an OSR. Níl aon smacht ag an Ollscoil ar an bpróiseas de chur i bhfeidhm OSR. 

 

Tá beartais agus nósanna imeachta soláthair curtha i bhfeidhm ag an Ollscoil agus is gá gach caiteachas 
neamhphá a fháil de réir na mbeartas agus na nósanna imeachta seo. Cuireadh na beartais agus na nósanna 

imeachta seo in iúl do dhámh agus d’fhoireann na hOllscoile agus foilsítear iad ar shuíomh Gréasáin na 

hOllscoile. 

 

Rinne an Ollscoil íocaíochtaí de € 1.727 milliún sa tréimhse, le 19 soláthróir, a bhain le ceannach earraí agus 

seirbhísí, nach raibh faoi réir próiseas tairisceana iomaíoch. Mar sin níor chomhlíon ceannacháin den sórt sin 

treoirlínte náisiúnta soláthair phoiblí. Is ionann é seo agus 2.6% de chaiteachas neamhphá foriomlán OT Baile 

Átha Cliath de € 66.674 milliún sa bhliain sin. 

 

Ghlac an Bord Rialaithe Ráiteas Soláthair OT Baile Átha Cliath, ag ionchorprú na bPleananna Soláthair 

Corparáideacha (CPP) de gach ceann de na trí champas, ag a chruinniú an 1 Eanáir 2019. Sa tréimhse ina 
dhiaidh sin ceadaíodh CPP Ollscoile an 3 Feabhra 2021. 

Críochnaíodh plean soláthair ilbhliantúil ina sonraítear mórchomórtais soláthair a bhfuil súil leis agus cuireadh 

faoi bhráid an SSO agus an Bord Ardoideachais i mí na Samhna 2019. 

 

Tá Bainisteoir Soláthair ceaptha ag an Ollscoil a thosaigh i mí Iúil 2021. 
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Tá próisis curtha i bhfeidhm chun neamhchomhlíonadh nósanna imeachta soláthair a bhrath. Ina measc seo 

tá; 

 

• tairseach tairisceana Ollscoile amháin a bhunú 

• tosaíocht a thabhairt do thairiscintí do réimsí caiteachais riosca comhlíonta 

• an riachtanas go bhforbrófar aon phróiseas tairisceana a thionscnaíonn ar champas i gcomhar le 

comhghleacaithe iomchuí ar fud na gcampas go léir agus gur conradh ar fud OT Baile Átha Cliath an 

conradh dá bharr 

• monatóireacht ar thuairiscí caiteachais ag gabháil gach caiteachais ar fud na hOllscoile. 
 

Seachas neamhchomhlíonadh an tsoláthair mar atá leagtha amach thuas níor sainaithníodh aon laigí ábhartha 

eile. 

 

(11) Iniúchadh Inmheánach 

 

Cuireadh feidhm iniúchta inmheánaigh na hOllscoile i gcrích trí mheascán dá rannán iniúchta inmheánaigh 

féin agus soláthraí foinsithe allamuigh. Feidhmíonn an obair iniúchta inmheánaigh de réir na dtreoirlínte Dea-
Chleachtais atá leagtha amach sa Chód Rialachais arna ghlacadh ag an Ollscoil. Bíonn obair an Iniúchta 

Inmheánaigh bunaithe ar anailís ar an riosca a bhfuil an Ollscoil nochtaithe dó, agus tá pleananna iniúchta 

inmheánaigh bliantúla bunaithe ar an anailís seo. Formheasann Coiste Iniúchta agus Riosca an Bhoird 

Rialaithe na pleananna. 

 

Tuairiscíonn feidhm an iniúchta inmheánaigh don choiste CAR ag gach cruinniú. Cuimsíonn tuairisciú 

nuashonruithe ar mholtaí athbhreithnithe iniúchta inmheánaigh. Tháinig an Coiste Iniúchóireachta agus 

Riosca le chéile sé huaire le linn na tréimhse airgeadais dar 31 31 Lúnasa 2020 agus cuireadh tuairiscí faoi 

gach cruinniú faoi bhráid Chomhlacht Rialaithe na hOllscoile. 

 

Críochnaíodh naoi n-athbhreithniú Iniúchta Inmheánaigh le linn na tréimhse 

Athbhreithniú ar Rialú Inmheánach – Cathair 16 Sept 2019 
Athbhreithniú ar Bhainistíocht agus Pleanáil Éigeandála – Cathair 29 Samhain 2019 

Athbhreithniú na hOifige Sláinte agus Sábháilteachta – Cathair 29 Samhain 2019 

Athbhreithniú Bliantúil ar Bhainistíocht Riosca – Cathair 29 Samhain 2019  

Athbhreithniú ar Bhainistíocht Eastáit – Cathair 13 Márta 2020 

Athbhreithniú ar Ghráinseach Ghormáin – Cathair 13 Márta 2020 

Athbhreithniú ar Rialuithe Inmheánacha – Baile Bhlainséir 13 Márta 2020 

Athbhreithniú ar Bhainistíocht Eastáit agus Saoráidí – Baile Bhlainséir 13 Márta 2020 

Athbhreithniú ar Bhainistíocht Eastáit agus Saoráidí – Tamhlacht 12 Bealtaine 2020 

 

I rith na bliana fuair an Ollscoil, trí phróiseas tairisceana, soláthraí seachtrach chun an fheidhm Iniúchta 

Inmheánaigh don Ollscoil a bhainistiú agus a oibriú. Déantar gach athbhreithniú iniúchta inmheánaigh anois 
ar bhonn Ollscoile. Rinneadh an ceapachán seo i mBealtaine 2020 agus leanann sé ag feidhmiú. 

 

(12) Saincheisteanna Rialachais Ghinearálta agus Cuntasachta 

 

I mí Iúil 2018, rinne an Ollscoil léas 20 bliain ar suim € 531,000 in aghaidh na bliana. Mar gheall ar lochtanna 

le struchtúr an fhoirgnimh a aimsíodh le linn oibreacha athchóirithe i Márta 2020, cuireadh moill ar an Ollscoil 

seilbh a ghlacadh ar an bhfoirgneamh. Tá an caiteachas cíosa seo san áireamh i gcaiteachas oibriúcháin eile 

don bhliain dar le 31 Lúnasa 2020. Tá an t-lochtanna ceartaithe ag an tiarna talún. Agus an obair críochnaithe 

anois ghlac an Ollscoil seilbh ar an bhfoirgneamh i mí Iúil 2021 agus chuir sí tús le himeachtaí dlí maidir leis 

an tréimhse neamh-áitíochta. 

 

Níl aon saincheisteanna rialachais ghinearálta agus cuntasachta breise le tuairisciú ag OT Baile Átha Cliath 
maidir leis an mbliain airgeadais dar le 31 Lúnasa 2020. 

 

 

     

  Sínithe: _______________________ 
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   David Carson  

   Cathaoirleach an Bhoird Rialaithe  

   Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 

 

  Sínithe: _______________________ 

   An tOllamh David FitzPatrick 

   Uachtarán 

   Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 

 

  Dáta _______________________
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Consolidated Statement of Comprehensive Income  

Don tréimhse dhá mhí dhéag dar críoch 31 Lúnasa 2020 
 

   
 

 
2020 2019 

Nóta    12 mhí 8 mí 

    Iomlán Iomlán 

      

    €’000 €’000 

Ioncam       

Deontais Stáit 3    119,705 70,367 

Táillí Teagaisc 4    
89,543 

 

60,191 

 

Amúchadh Iarchurtha 
Deontais Chaipitiúla 

19    11,679 17,975 

Deontais Taighde agus 

Conarthaí 
5    14,918 11,229 

Maoiniú Tacaíochta do 

Mhic Léinn 
7    1,972 1,008 

Gnóthachan / (Caillteanas) 

ar Dhíol Sócmhainní Seasta 
12    (172) 134,474 

Ioncam Eile 8    13,004 9,694 

Maoiniú Pinsean Iarchurtha 25    56,364 37,527 

Ioncam Úis     22 24 

 
                  

   ______ ______ 

Ioncam Iomlán    307,035 342,489 

       

Caiteachas       

Costais Foirne 9    178,029 116,002 

Costas Sochair Scoir 25    56,364 37,527 

Costais Oibriúcháin Eile 10    49,510 33,270 

Dímheas 12    10,503 8,225 

     ______ ______ 

Caiteachas Iomlán     294,406 195,024 

       

Barrachas Roimh Cháin     12,629 147,465 

       

Cánachas 11        (17) (19) 

     _____ _____ 

       

Barrachas don tréimhse     12,612 147,446 
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Ráiteas Comhdhlúite ar Ioncam Cuimsitheach 

Don tréimhse dhá mhí dhéag dar críoch 31 Lúnasa 2020 

 
 

     2020 2019 

 Nóta    12 mhí 8 mí 

 
 

   Iomlán Iomlán 

 
 

     

 
 

   €’000 €’000 

 
 

     

 
 

     

Laghdú ar dhliteanais 

phinsin a éiríonn as scoir sa 

tréimhse 

     25      (39,688) (7,120) 

       

Caillteanais Taithí / 

(Gnóthachan) ar Oibleagáidí 

Sochair Scoir 

     25     90,897  12,355 

       

Athruithe ar bhoinn 

tuisceana atá mar bhunús le 

luach reatha na n-oibleagáidí 

scoir 

     25    (27,069) 143,041 

            ______ ______ 

 

Iomlán Achtúire 

(Gnóthachain) / 

Caillteanais sa tréimhse 

 

   24,140 148,276 

 

Coigeartú ar mhaoiniú 

sochair scoir iarchurtha 

 

25    (24,140) (148,276) 

            ______ ______ 

Ioncam cuimsitheach 

iomlán don tréimhse 

 
   12,612 147,446 

 
 

     

       
Cuimsíonn an Ráiteas Comhdhlúite ar Ioncam Cuimsitheach gach gnóthachan agus caillteanas a aithnítear sa tréimhse. 

Tá nótaí 1 go 27 mar chuid de na ráitis airgeadais seo. 

 

 

Sínithe thar ceann an Bhoird Rialaithe: 

 

___________________________ _ ____________________________ 

David Carson                   An tOllamh David FitzPatrick  

Cathaoirleach an Bhoird Rialaithe     Uachtarán 

Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath    Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 
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Dáta ______________________  
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Ráiteas Comhdhlúite ar Athruithe ar Chúlchistí agus ar an gCuntas Caipitil 

Don tréimhse dhá mhí dhéag dar críoch 31 Lúnasa 2020 

19 

 

                                                                                                                                                Caipitil                                   
                                          Iarchurtha             Forbairt Ioncam Iomlán 
                                                                                                                                                       Deontais Chaipitiúla                    Cúlchiste                 
Cúlchistí 
  €’000 €’000 €’000 €’000  
      
Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2019    168,439 34,267  73,344  276,050  
Barrachas don bhliain                                                          -  -  147,445  147,445 
Amúchadh na nDeontas Caipitil Iarchurtha (17,975) -  -  (17,975) 
Leithdháilte ar Chaipiteal 3,058   - -    3,058 
Aistriú chuig an gCúlchiste Forbartha Caipitil   -   951  (951)  - 
Aistriú ón gCúlchiste Forbartha Caipitil      28   (433)                  405 - 
Deontas Mionchaipitil Caipitil arna Leithdháileadh ar Chaipiteal - - - - 
Tionscadail Chaipitil - - - - 
      
Iarrmhéid ar an 31 Lúnasa 2019  153,550  34,785  220,243  408,578    
Barrachas don bhliain                                                                                                -    - 12,612 12,612 
Amúchadh na nDeontas Caipitil Iarchurtha     (11,679)                          - -    (11,679) 
Leithdháilte ar Chaipiteal  8,072   - -  8,072 
Aistriú chuig an gCúlchiste Forbartha Caipitil   (450)   2,054  (1,604)  - 
Aistriú ón gCúlchiste Forbartha Caipitil      -   (535)                  535 - 
Deontas Mionchaipitil Caipitil arna Leithdháileadh ar Chaipiteal - - - - 
Tionscadail Chaipitil- - - - 
      
Iarrmhéid ar an 31 Lúnasa 2020  149,493 36,304 231,786 417,583   
    
 
Tá nótaí 1 go 27 mar chuid de na ráitis airgeadais seo. 

 

Sínithe thar ceann an Bhoird Rialaithe: 

 

___________________________ _ ____________________________ 

David Carson            An tOllamh David FitzPatrick,  

Cathaoirleach an Bhoird Rialaithe     Uachtarán 

Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath    Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 

 

Dáta ______________________  
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_______________________________________________________________________________________ 

       Comhdhlúite  
Comhdhlúite 

   mar a bhí ar an        mar a 

bhí ar an 

          31/08/2020   31/08/2019  
 Nóta         €’000 €’000  

Sócmhainní Seasta 

Maoin, Gléasra & Trealamh 12  207,285 202,304  

                   

       

Féichiúnaí Fadtéarmach 
Iasacht GDA 24  185,809 50,226 

 

Sócmhainní reatha 
Infháltais 15  15,366 14,474 

Coibhéisí Airgid Thirim agus Airgead Tirim 16  74,058 202,291 

                                             

   89,424 216,765 
      

Lúide: Iníoctha: méideanna a bheidh dlite laistigh de bhliain 17  64,935 60,717 

                                      

Glansócmhainní reatha  24,489 156,048 

                                      

Iomlán na Sócmhainní lúide Dliteanais Reatha  417,583 408,578 

                                      

 

Sochair Scoir  

Oibleagáidí Sochair Scoir 25  (1,121,044) (1,031,880) 

Sócmhainn Maoinithe Sochair Scoir Iarchurtha 25  1,121,044 1,031,880 
                                          

Iomlán Sócmhainní Glan   417,583 408,578  

                                                                       

Cúlchistí Teoranta 

Deontais Chaipitil Iarchurtha 19  149,493 153,550 

                                      

      149,493 153,550  

Cúlchistí neamhshrianta 

Cúlchiste Ioncaim agus Caiteachais  231,786 220,243 

Cúlchiste Forbartha Caipitil 20  36,304   34,785 

                                      

   268,090 255,028 
                                      

Cúlchistí Iomlán   417,583 408,578 

                                      

Tá nótaí 1 go 27 mar chuid de na ráitis airgeadais seo. 

 

Sínithe thar ceann an Bhoird Rialaithe: 

 

___________________________ _ ____________________________ 

David Carson            An tOllamh David FitzPatrick,  

Cathaoirleach an Bhoird Rialaithe     Uachtarán 

Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath    Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha 

Cliath 

 

Dáta ______________________   



Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath  

 

Ráiteas Comhdhlúite ar an Staid Airgeadais 

Don tréimhse dhá mhí dhéag dar críoch 31 Lúnasa 2020 

21 

 

_________________________________________________________________________________________________ 

 Tréimhse dhá mhí   Tréimhse ocht  

 dhéag dar críoch  mí dar críoch 

 31 Lúnasa 2020  31 Lúnasa 2019 

 €’000  €’000 

Glan-Shreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí 

Oibriúcháin    

Ioncam Barrachais thar Chaiteachas                           12,612                        147,446  

Caillteanas / (Gnóthachan) ar Dhíol Sócmhainní 

Seasta                                172                     (134,474)  

Dímheas Sócmhainní Seasta                           10,503                             8,225  

Amúchadh na nDeontas Caipitil Iarchurtha                         (11,679)                        (17,985)  

Laghdú / (Méadú) ar Infháltais                       (136,475)                        (36,923)  

Méadú / (Laghdú) ar Iníoctha                             4,218                       (24,554)  

Ioncam Úis                               (22)                               (24)  

Deontais Chaipitil a Fuarthas                                                                  91  

    

Glan-Shreafaí Airgid Thirim ó 

Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin                        (120,671)                       (58,198) 

    

Sreabhadh Airgid Thirim ó Ghníomhaíochtaí 

Infheistíochta    

Íocaíochtaí le fáil nó le diúscairt 

Maoin, Gléasra & Trealamh                            (18,186)                          (3,544)  

Fáltais ó Dhíol Sócmhainní Seasta                               2,530                         145,634  

Deontais Athfhillteach Stáit a Chaitear ar 

Shócmhainní Seasta                               3,991                             1,923  

Cistí Eile a Chaitear ar Shócmhainní Seasta 3,631                            1,057  

Íocaíochtaí Tionscadail Chaipitil                                 450                            (372)  

    

Glan-Shreabhadh Airgid Thirim ó 

Ghníomhaíochtaí Infheistíochta                  (7,584)   144,698  

      

Sreabhadh Airgid Thirim ó ghníomhaíochtaí 

Maoinithe    

Ús a Fuarthas                                    22                                  24  

    

Glan-Shreabhadh Airgid Thirim ó 

Ghníomhaíochtaí Maoinithe                                  22                                                         24  

      

    

Glanmhéadú ar choibhéisí airgid i mbliana                         (128,233)                           86,524  

    

Airgead tirim agus coibhéisí airgid ar 31 Lúnasa 

2019                       202,291                        115,767  

    

Airgead tirim agus coibhéisí airgid ar 31 

Lúnasa 2020                     74,058                       202,291  
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Tá nótaí 1 go 27 mar chuid de na ráitis airgeadais seo. 

 

Sínithe thar ceann an Bhoird Rialaithe: 

 

 

___________________________ _ ____________________________ 

David Carson            An tOllamh David FitzPatrick,  

Cathaoirleach an Bhoird Rialaithe     Uachtarán 

Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath    Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha 

Cliath 

 

Dáta ____________________
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1. Polasaithe cuntasaíochta suntasacha 

Tugtar achoimre thíos ar na beartais chuntasaíochta a mheastar a bheith ábhartha i ndáil leis na ráitis airgeadais. 

Cuireadh i bhfeidhm iad go rialta i rith na tréimhse. 

a. Faisnéis ghinearálta agus ráiteas comhlíonta 

Is é príomhaidhm na hOllscoile ardoideachas a sholáthar. 

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais faoin gcoinbhinsiún costais stairiúil, agus de réir Chaighdeán Tuairiscithe 

Airgeadais 102 (FRS 102) arna n-eisiúint ag an gComhairle um Thuairisciú Airgeadais agus arna bhfógairt lena 
n-úsáid in Éirinn ag Cuntasóirí Cairte Éireann agus le riachtanais an Údaráis um Ard-Oideachas. 

Meastar gurb é Euro an t-airgeadra feidhmiúil is fearr is féidir leis an Á Á Cliath toisc gurb é sin airgeadra na 

príomhshaoil eacnamaíochta ina bhfeidhmíonn an Ollscoil. Cuirtear na ráitis airgeadais chomhdhlúite i láthair 
in Euro freisin. Cuirtear oibríochtaí eachtracha san áireamh de réir na mbeartas atá leagtha amach thíos. 

 

b. Bunús an chomhdhlúthaithe 

Tá ráitis airgeadais na hOllscoile déanta suas go 31 Lúnasa 2020, agus tá comhdhlúthú DAC um Nuálaíocht 
agus Fás Synergy iontu, arb é a phríomhghníomhaíocht ionad forbartha eolaíochta atá dírithe ar nuálaíocht a 
chur chun cinn agus a fhorbairt. 

Is cuideachta é Fondúireacht OT Baile Átha Cliath teoranta trí ráthaíocht a bunaíodh leis an 

bpríomhghníomhaíocht chun tacú leis an Ollscoil a cuid oideachais agus taighde a chur chun cinn trí 

dhaonchairdeas. Níor comhdhlúthaíodh ráitis airgeadais Fhondúireacht Bhaile Átha Cliath sna ráitis airgeadais 
seo ar bhonn ábharthachta. Tá siad san áireamh mar aguisín leis na ráitis airgeadais.  

 

c. Bunús na Cuntasaíochta 

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir na bprionsabal cuntasaíochta a nglactar leo go ginearálta faoin 

gcoinbhinsiún costais stairiúil agus comhlíonann siad na caighdeáin tuairiscithe airgeadais is infheidhme agus 

le riachtanais an Aire Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta.  

 

d. Maoin, gléasra & trealamh 

   (i) Talamh agus foirgnimh 

Luaitear sócmhainní seasta inláimhsithe ag costas nó luacháil, glan ó dhímheas agus aon fhoráil maidir le lagú. 

Soláthraítear dímheas ar gach sócmhainn sheasta inláimhsithe, seachas maoin infheistíochta agus talamh 

ruílse, ag rátaí a ríomhtar chun costas nó luacháil, lúide luach iarmharach measta, gach sócmhainne a 

dhíscríobh ar bhonn líne dhíreach thar a saolré úsáideach a bhfuil súil leis, mar a leanas : 

Talamh & Foirgnimh    50 bliain 

Talamh agus Foirgnimh ar Léas  Thar théarma an léasa 

 

Léiríonn luach iarmharach an méid measta a gheofaí faoi láthair ó dhiúscairt sócmhainne, tar éis costais 

mheasta diúscartha a asbhaint, dá mbeadh an tsócmhainn ag aois cheana féin agus sa riocht a rabhthas ag súil 

léi ag deireadh a saolré úsáideach. 
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(ii) Trealamh 

Déantar trealamh a chosnaíonn níos lú ná € 3,000 in aghaidh gach míre aonair a dhíscríobh chuig an gcuntas 

ioncaim agus caiteachais sa bhliain fála. Sa chás go bhfuil earraí aonair trealaimh a ceannaíodh faoi bhun na 

teorann caipitlithe (€ 3,000) agus go bhfuil an sonrasc ceannaigh iomlán níos mó ná an teorainn, déantar na 

míreanna seo a chaipitliú ina n-aonar ar an ngnáthbhealach. Déantar caipitliú ar gach trealamh eile ar a 

chostas. Déantar trealamh caipitlithe a dhímheas thar a shaolré úsáideach eacnamaíoch mar seo a leanas: 

Daingneáin & Feistis lena n-áirítear Réimír  10 mbliana 

Trealamh ríomhaireachta    3 bliana 

Gléasra & Innealra    10 mbliana 

Troscán & trealamh                5 bliana 

Mótarfheithiclí       5 bliana 

 

Déantar gach trealamh a mhaoinítear ó Dheontais agus Conarthaí Taighde a dhímheas thar shaolré na 

sócmhainní de réir an bheartais maidir le gach Sócmhainn Seasta eile. 

 

e. Lagú sócmhainní 

Déantar sócmhainní, seachas iad sin a thomhaistear ag luach cóir, a mheas le haghaidh táscairí lagaithe ag 

gach dáta ar an gclár comhardaithe. Má tá fianaise oibiachtúil ann maidir le lagú, aithnítear caillteanas 

lagaithe i mbrabús nó i gcaillteanas. 

 

f. Cánachas 

(i) Cáin chorparáide 

Mar charthanas díolmhaithe, níl an Ollscoil ná a fochuideachtaí faoi dhliteanas cánach corparáide ná cánach 
ioncaim ar aon cheann dá gníomhaíochtaí carthanúla. Tá sé cláraithe le haghaidh cánach breisluacha, ach ós 

rud é gur gníomhaíocht dhíolmhaithe é soláthar oideachais nach ngearrtar aon cháin aschuir air ní féidir leis 

cáin ionchuir a aisghabháil ar fhormhór a gceannach. Tagann gníomhaíochtaí taighde agus tráchtála áirithe 

san Ollscoil isteach sa ghlan CBL. Cuireann an Ollscoil aon cháin ionchuir nó aschuir a bhaineann leis na 

gníomhaíochtaí seo ar ais chuig na Coimisinéirí Ioncaim. 

(ii) Cánachas Iarchurtha 

I bhfochuideachtaí, nach bhfuil stádas carthanachta acu agus atá faoi dhliteanas cánach corparáide dá bhrí sin, 

aithnítear cánachas iarchurtha i leith na ndifríochtaí ama go léir a tháinig chun cinn ach nár aisiompaíodh ar 

dháta an chláir chomhardaithe. Déantar soláthar de réir na rátaí a mheastar a bheidh i bhfeidhm nuair a 

aisiompóidh na difríochtaí ama. Is éard atá i ndifríochtaí ama ná difríochtaí idir brabúis inchánach agus torthaí 

mar a luaitear sna ráitis airgeadais a eascraíonn as gnóthachain agus caillteanais a áireamh i mbrabúis 

inchánach i dtréimhsí atá difriúil leis na cinn ina n-aithnítear iad sna ráitis airgeadais. 

Meastar go bhfuil glansócmhainn chánach iarchurtha inghnóthaithe agus, dá bhrí sin, ní aithnítear í ach nuair 

is féidir, ar bhonn na fianaise go léir atá ar fáil, a mheas go bhfuil sé níos dóchúla ná nach mbeidh brabúis 

inchánach oiriúnacha as a ndéanfar an t-am bunúsach a aisiompú sa todhchaí. is féidir difríochtaí a asbhaint. 
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g. Ioncam a aithint 

Deontais Stáit 

Aithnítear deontais athfhillteach stáit ón Údarás um Ard-Oideachas agus ó chomhlachtaí eile sa tréimhse ina 

bhfuil siad infhaighte. Caitear le Deontais Neamhfhillteach ón Údarás um Ard-Oideachas nó ó chomhlachtaí 

eile a fhaightear i leith Sócmhainní Seasta a fháil nó a thógáil mar Dheontais Chaipitil iarchurtha agus amúchtar 

iad de réir an dímheasa thar shaolré na sócmhainní. 

Ioncam Táille 

Tugtar cuntas ar ioncam ó tháillí ar bhonn fabhruithe. 

Deontais agus conarthaí taighde 

Meaitseáiltear ioncam ó dheontais agus conarthaí taighde le caiteachas agus áirítear é in ioncam na tréimhse 

inar tabhaíodh an caiteachas gaolmhar. Is iad na haicmí is coitianta d’idirbhearta den sórt sin: 

(i) Síntiúis gan aon srianta 
Cuimsíonn síntiúis gan aon srianta méideanna a thugtar don Ollscoil mar airgead tirim nó mar shócmhainn gan 

aon srian ar an gcaoi ar cheart an síntiús a úsáid. Taifeadtar síntiúis den sórt sin sa Ráiteas Ioncaim agus 

Caiteachais ar theidlíocht ar an ioncam. 

(ii) Síntiúis le srianta 

Déantar síntiúis le srianta a thaifeadadh sa Ráiteas Ioncaim & Caiteachais ar theidlíocht ar an ioncam. Coinnítear 

an t-ioncam srianta a fhaightear sa chúlchiste srianta go sealadach go dtí go dtabhaítear an caiteachas de réir na 

srianta. 

(iii) Deontais taighde ó fhoinsí neamhrialtasacha 

Aithnítear ioncam ó dheontais ó fhoinsí neamhrialtasacha sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais nuair a 

chomhlíontar coinníollacha a bhaineann le feidhmíocht. Má tá srian in úsáid ach gan aon choinníoll a 

bhaineann le feidhmíocht, taifeadtar an t-ioncam sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais nuair a bhíonn an 
Ollscoil i dteideal an ioncaim. 

 

Coinnítear deontais le coinníollacha neamhlíonta a bhaineann le feidhmíocht mar ioncam iarchurtha go dtí go 

gcomhlíontar na coinníollacha, agus ag an bpointe sin déantar an t-ioncam a thaifeadadh sa Ráiteas Ioncaim 

agus Caiteachais. 

Déantar deontais le srianta a thaifeadadh sa Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais ar theidlíocht ar ioncam agus 

coimeádtar iad ina dhiaidh sin laistigh de chúlchiste srianta go dtí go dtabhaítear an caiteachas de réir an tsriain. 

Mionoibreacha Caipitil 

Thug an tAire Oideachais agus Scileanna scéim isteach chun freagracht a chineachadh don Ollscoil as 

Oibreacha Samhraidh agus Oibreacha Caipitil eile. 

I ngach cás aithnítear maoiniú Mionoibreacha Caipitil sa tréimhse infhaighte. 

Ioncam ó thaiscí gearrthéarmacha 

Cuirtear an t-ioncam go léir ó thaiscí gearrthéarmacha chun sochair an chuntais ioncaim agus caiteachais sa 

tréimhse ina thuilltear é. 
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h. Sochair fostaí 

 (i) Sochair Scoir 

Bronntar teidlíochtaí pinsin na foirne a earcaíodh roimh 1 Eanáir 2013 faoi scéim pinsin sochair shainithe a 

bunaíodh faoi Scéim Aoisliúntais na hEarnála Oideachais 2015. Oibrítear an scéim ar bhonn Íoc mar a 

Úsáidtear, agus déantar asbhaintí aoisliúntais ó fhostaithe a choinneáil ag an Ollscoil mar chuid aontaithe dá 

maoiniú. 

Oibríonn an Ollscoil an Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair ("Scéim Aonair"), arb í an scéim sochair shainithe 

do sheirbhísigh phoiblí inphinsin a ceapadh an 1 Eanáir 2013 nó dá éis de réir an Achta um Pinsean Seirbhíse 

Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile) 2012 Íocann an Ollscoil ranníocaíochtaí bhaill na Scéime Aonair leis 

an Roinn Caiteachais agus Athchóirithe Poiblí (DPER). 

Léiríonn dliteanais phinsin luach reatha íocaíochtaí pinsin sa todhchaí a thuilltear go dtí seo. Léiríonn an 

tsócmhainn maoinithe sochair scoir an t-ionchas go leanfaidh an Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, 

Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta ag íoc pinsin agus cnapshuimeanna de réir mar a bheidh siad dlite. 

Léiríonn na costais phinsin a ghearrtar ar chaiteachas sa tréimhse na sochair a thuill fostaithe reatha le linn na 

tréimhse agus taispeántar iad glan ó ranníocaíochtaí pinsin foirne a choinníonn an Ollscoil, i leith (i) Scéim 

Aoisliúntais na hEarnála Oideachais 2015, agus (ii) cuirtear an Scéim Aonair chuig DPER. Aithnítear méid a 

fhreagraíonn do chostas an phinsin mar ioncam sa mhéid go bhfuil sé inghnóthaithe. 

Léirítear gnóthachain nó caillteanais achtúireacha a eascraíonn as dliteanais scéime sa Ráiteas ar Ioncam 

Cuimsitheach agus aithnítear coigeartú comhfhreagrach sa tsócmhainn maoinithe sochair scoir. 

Léiríonn na ráitis airgeadais, ar luach cóir, na sócmhainní agus na dliteanais a eascraíonn as oibleagáidí pinsin 

na hOllscoile i leith a foirne reatha amháin agus aon mhaoinithe gaolmhar. Aithnítear na costais a bhaineann 

le sochair phinsin a sholáthar sna tréimhsí cuntasaíochta ina dtuilleann fostaithe iad. Tá dliteanais phinsin i 

leith iarfhostaithe atá ag fáil pinsean eisiata toisc go ngearrtar íocaíochtaí pinsin ar chuntais leithreasa na 

Roinne Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta. Léirítear an laghdú ar 
dhliteanais a éiríonn as baill a théann ar scor i rith na bliana mar ghnóthachan taithí. Tomhaistear dliteanais na 

scéime sochair scoir ar bhonn achtúireach agus an modh creidmheasa aonaid réamh-mheasta á úsáid. 

Ní cuid de scéimeanna na hearnála poiblí iad fo-fhoireann agus oibríonn gach cuideachta a scéim 

phríobháideach féin. 

(ii) Sochair ghearrthéarmacha 

Aithnítear sochair ghearrthéarmacha amhail pá saoire mar chostas sa tréimhse, agus tá sochair a fhabhraítear ag 

deireadh na tréimhse san áireamh san fhigiúr Iníoctha sa Ráiteas ar an Staid Airgeadais. Níl aon fhabhrú ar phá 

saoire d’fhoireann Acadúil ag deireadh na tréimhse mar gheall ar chineál a gconarthaí. 

 

i. Airgead iosach 

Déantar idirbhearta in airgeadraí eachtracha a thaifeadadh ag an ráta malairte ar dháta an idirbhirt. Tuairiscítear 
sócmhainní agus dliteanais airgeadaíochta atá ainmnithe in airgeadraí eachtracha ar dháta an chláir 

chomhardaithe ag na rátaí malairte a bhí i réim ag an dáta sin. 

j. Léasanna 

Déantar sócmhainní a choinnítear faoi léasanna airgeadais, conarthaí fruilcheannaigh agus socruithe eile dá 

samhail, a thugann cearta agus oibleagáidí cosúil leo siúd atá ceangailte le sócmhainní faoi úinéireacht, a 

chaipitliú mar shócmhainní seasta inláimhsithe ar luach cóir na sócmhainne léasaithe (nó, más ísle, an luach 

reatha de na híocaíochtaí léasa íosta mar a chinntear nuair a bunaíodh an léas) agus déantar iad a dhímheas thar 

na téarmaí léasa is giorra agus a saolré úsáideach. Taifeadtar eilimintí caipitil oibleagáidí léasa sa todhchaí mar 

dhliteanais, agus gearrtar na heilimintí úis ar an gcuntas Ioncaim agus Caiteachais thar thréimhse na léasanna 

chun ráta úis tréimhsiúil leanúnach a tháirgeadh ar an iarmhéid atá fágtha den dliteanas. 
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Gearrtar cíosanna faoi léasanna oibriúcháin ar bhonn líne dhíreach thar théarma an léasa, fiú mura ndéantar na 
híocaíochtaí ar bhonn den sórt sin. Ar an gcaoi chéanna, scaiptear na sochair a fhaightear agus is infhaighte mar 

dhreasacht chun léas oibriúcháin a shíniú ar bhonn líne dhíreach thar théarma an léasa. 

 

k. Deontais Chaipitil Iarchurtha 

Is ionann deontais chaipitil iarchurtha agus luach neamh-amúchta na gcistí carntha, a mheastar a fuarthas ó 

fhoinsí Stáit, a leithdháileadh ar shócmhainní seasta. 

 

l. Cúlchiste Forbartha Caipitil 

Léiríonn an cúlchiste forbartha caipitil cistí a chuir an Ollscoil i leataobh chun críocha sonraithe forbartha 

caipitil. Eascraíonn cistí den sórt sin ó Táillí Clárúcháin Mac Léinn, síntiúis caipitil neamh-stáit, táillí saoráidí 

baincéireachta agus aistrithe ó Chúlchistí Ioncaim, mar aon le hús bainc a thuilltear ar an airgead seo. Coinneofar 

na cistí sin sa Chuntas Cúlchiste Forbartha Caipitil ar choinníoll go bhfuil na tionscadail shainithe a bhfuil siad 
tiomanta dóibh ar aon dul le plean Forbartha Caipitil na hOllscoile, go bhfuil siad formheasta ag an mBord 

Rialaithe agus go bhfuil siad céimnithe ama agus le meastacháin ar chostais. 
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2. Breithiúnais chuntasaíochta criticiúla agus príomhfhoinsí neamhchinnteachta meastacháin 

Agus beartais chuntasaíochta na hOllscoile á gcur i bhfeidhm, a ndéantar cur síos orthu i Nóta 1, éilítear ar an mBord 

Rialaithe breithiúnais, meastacháin agus toimhdí a dhéanamh maidir le hin-aisghabhála fiacha, saolré úsáideach na 

sócmhainní, rátaí dímheasa sócmhainní seasta agus iad a iompar méideanna sócmhainní agus dliteanas nach léir go 

furasta ó fhoinsí eile. Tá na meastacháin agus na toimhdí gaolmhara bunaithe ar thaithí stairiúil agus ar fhachtóirí eile 

a mheastar a bheith ábhartha. Féadfaidh torthaí iarbhír a bheith difriúil leis na meastacháin seo. 
 

Cuntasaíocht do Ghráinseach Ghormáin 

 

Tá Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin ag tógáil roinnt foirgneamh ar champas Ghráinseach Ghormáin 

faoi láthair. Cé go rachaidh an sochar eacnamaíoch chuig an Ollscoil sa deireadh, tá obair mhór forbartha le déanamh 

fós ar na hairíonna gaolmhara, caithfear luachálacha gaolmhara a bhunú agus talamh a aistriú chuig an Ollscoil. 

 

Déantar athbhreithniú leanúnach ar na meastacháin agus na toimhdí bunúsacha. Aithnítear athbhreithnithe ar 

mheastacháin chuntasaíochta sa tréimhse ina ndéantar an meastachán a athbhreithniú mura dtéann an t-athbhreithniú i 

bhfeidhm ach ar an tréimhse sin, nó i dtréimhse an athbhreithnithe agus i dtréimhsí amach anseo má théann an t-

athbhreithniú i bhfeidhm ar thréimhsí reatha agus amach anseo. 
 

Breithiúnas Criticiúil - Inghnóthachtacht Féichiúnaithe 

 

Cuireadh féichiúnaithe san áireamh sna ráitis airgeadais glan ó fhorálacha sonracha drochfhiach. Is é tuairim na 

hOllscoile go bhfuil an glanmhéid seo inghnóthaithe go hiomlán. 

 

Breithiúnas Criticiúil - Saol Úsáideach Sócmhainní 

 

Tá saolré úsáideach na sócmhainní a úsáideann an Ollscoil ag teacht le caighdeán an tionscail, ach d’fhéadfadh roinnt 

sócmhainní teacht chun deiridh dá saolré úsáideach i dtréimhse níos giorra agus sna himthosca sin luasófar dímheas na 

sócmhainní chun é sin a chur san áireamh. 

 
Oibleagáid Sochair Scoir 

 

Déantar na toimhdí atá mar bhunús leis na luachálacha achtúireacha a gcinntear na méideanna a aithnítear sna ráitis 

airgeadais ina leith (lena n-áirítear rátaí lascaine, rátaí méadaithe i leibhéil chúitimh sa todhchaí, rátaí básmhaireachta 

agus rátaí treochta costas cúram sláinte) a nuashonrú gach bliain bunaithe ar dhálaí eacnamaíocha reatha, agus ar aon 

cheann athruithe ábhartha ar théarmaí agus ar choinníollacha na bpleananna pinsin agus iar-scoir. 

 

Is féidir go mbeidh tionchar ag na toimhdí ar: 

 

(i) an ráta lascaine, athruithe sa ráta toraidh ar bhannaí corparáideacha ar ardchaighdeán. 

(ii) leibhéil chúitimh sa todhchaí, dálaí an mhargaidh saothair sa todhchaí. 
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3.  Deontais stáit 

 Leithdháilte 

do 

Leithdháilte do Leithdháilte 

dor 

2020 2019 

 Chaiteachas Chaiteachas Chaiteachas 12 mhí 8 mí 

 Athfhillteach Caipitil Tionscadail Iomlán Iomlán 

 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 

Recurrent Grant – ÚAO  112,933 2,243 2,127 117,303 70,356 

Capital Grant – ÚAO 1,982 1,312 1,779 5,073 2,259 

Capital Grant – EI - 53 - 53 12 

Capital Grant – Other - 278 - 278 585 

Minor Capital 

Expenditure – ÚAO 

 

- - - - - 

Other State Grants- 

ÚAO 

4,790 

 

862 - 5,652 

 

1,895 

 ________                           ________ ________ _______ _______ 

Iomlán 2020 (note 6.1) 119,705 4,748 3,906 128,359 75,107 

 ________ ________ ________ _______ _______ 
      

Iomlán 2019 70,367 2,956 1,784 75,107  

 ________ ________ ________ _______  
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4.  Tuition fees and student contribution 

  

    
Maonaithe 

ag  

Neamh-

mhaonaithe 

ag   Iomlán     
Maonaithe 

ag  

Neamh-

mhaonaith

e ag   Iomlán  

     an Stát  an Stát  12 mhí    an Stát  an Stát  8 mí 

  WTE  2020  2020  2020  WTE  2019  2019  2019 

  2020   €'000    €'000    €'000   2019   €'000    €'000    €'000  

Táillí iníoctha ag an Stát  15,132  
           

11,231                   -              11,231   

         
11,501   

           
7,460                   -              7,460  

Táillí iníoctha ag gníomhaireachtaí stáit eile  

              

1,019   1,405                   -     
             

1,405   

              

283   

              

848                   -     
             

848  

Táillí Neamh-AE             1,143                   -     
           

11,171   11,171            

           
1,032                   -     

           
7,978            7,978  

Táillí a Íocann Mic Léinn nó thar ceann Mic 
Léinn             5,633   

                  
32   

           
10,755            10,787   

           
3,710   

                  
9   

           
6,807            6,816  

Foghlaim ar Feadh an tSaoil agus Táillí Eile             3,507                     -              7,191            7,191   

           
2,767   

                  
1   

           
4,140            4,141  

Ranníocaíocht na Mac Léinn lena n-áirítear 

Táillí Scrúdaithe Athdhéanta             2,612            20,077            27,681          47,758  

           

2,515   

         

13,404   

         

19,544          32,948  

                 

Glanioncam Táille/Líon na Mac Léinn (nóta 

6.2)         29,046          32,745          56,798          89,543          21,808          21,722  38,469   60,191  

                         

                 

 

 

Bhí táillí teagaisc sa tréimhse € 10,303,445 (2019: € 6,825,117) do chúrsaí Céime lánaimseartha, agus € 927,257 (2019: € 635,256) do chúrsaí Ardteastas agus 

Gnáthchéime iníoctha ag an Údarás um Ard-Oideachas, a raibh a chostais iomlána ina leith páirt-mhaoinithe ag Ciste Sóisialta na hEorpa. 
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5. Deontais agus conarthaí taighde 

     2020 2019  

   12 mhí 8 mí  

   €’000 €’000  

Ioncam:      

Stáit agus Leath-stáit (nóta 6.3)   11,054 8,361  

Aontas Eorpach   1,009 584  

Tionscal   875 508  
Eile   1,875 1,718  

Tionscadail féin-mhaoinithe    220 187  

Deontais agus conarthaí Taighde Ceannacháin Sócmhainní   (115) (129)  

   
  

Ioncam iomlán    14,918 11,229 

   
  

Caiteachas:      

Costais Pá   8,894 5,279  

Costais Neamhphá   6,768 6,151  

Dímheas   1,265 585  

   
  

Costais Iomlán    16,927 12,015  
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6. Anailís ar ioncam díorthaithe Stáit 

 

Nóta 6.1 Deontas Stáit 

 

  Iarchur OP Faighte         Iarchur CL                  

Scaoilte   

                                                                     01/09/19                      2020              31/08/20                           2020  

Ainm an Deontóra Nóta              €’000 €’000 €’000                         

€’000  

 

 

 

Údarás um Ard-Oideachas  1,581 131,847 6,182 127,246 

ÚAO – Deontas Tiomnaithe 45 1,015 - 1,060 

Deontas Caipitil – EI - 53 - 53 

                                                            

 

Deontas Stáit 3 1,626 132,915 6,182 128,359   
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Nóta 6.2 Táillí Teagaisc & Ranníocaíocht na Mac Léinn 

 

     Iarchur Op Faighte Iarchur 

Iarchur CL          Scaoilte   

                                                                                                 01/09/2019                     

2020                   31/08/20                                2020                   

Ainm an Deontóra  Nóta €’000 €’000 €’000  

   €’000  
                      

An Roinn Cosanta  - 3 -  

           3 
Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath  - 7 -  

           7 

Údarás um Ard-Oideachas   - 11,231 - 

   11,231 

Údarás um Ard-Oideachas, Springboard amháin  - 488 -  

      488 

ICT Éire Skillnet  - 152 -  

       152 

Food Drink Ireland Skillnet  - 53 -  

         53 

ITAG Skillnet  - 80 -  
         80 

Comhairle na hÉireann do Mhic Léinn Idirnáisiúnta  - 28 -  

         28 

Skillnet Bogearraí  - 499 -  

       499 

SUSI (Tacaíocht Uilíoch Mac Léinn Éire)   - 20,204 -  

  20,204 
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Táillí teagaisc agus ranníocaíocht mac léinn      4 - 32,745 -  

 32,745 
                                              

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nóta 6.3 Deontais & Conarthaí Taighde 

  Iarchur Op Faighte         Iarchur CL                  

Scaoilte               

                                                                 01/09/2019                       2020              31/08/20                           2020               

Ainm an Deontóra Nóta €’000 €’000 €’000 €’000   

An Roinn Talmhaíochta, Bia & Mara  291 183 330 144  

      

Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath 60 80 65 75  

     

Fionntraíocht Éireann (Enterprise Ireland) 1,673 3,994 1,874 3,793  

     

An Ghníomhaireacht um Chaomhnú Comhshaoil 84 85 22 147  
      

An tÚdarás um Ard-Oideachais 6,261 5,947 6,823 5,385  

      

Bord Taighde Sláinte - 164 127 37  
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Feidhmeannach na Seirbhíse Sláinte 28 12 - 40  

      
Cúnamh Éireann 26 - 26 -  

     

Pobal  385 640 482 543 

Institiúid na Mara - 35 - 35  

   

Solas                                     99 81 178 2     

        

Teagasc 4 84 1 87  

      

Fondúireacht Eolaíochta na hÉireann 429 1,607 1,495 541  

      

Stát Eile 413 151 367 197   
Ionad Foghlama agus Teagaisc (13) 13 - -  

Comhairle Taighde na hÉireann 10 (1) (17) 26 

Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas 7 1 7 1 

                                                            

Deontais Taighde & Conarthaí 5 9,757 13,076 11,780 11,054  

   

                                                           

 

An tÚdarás um Ard-Oideachas  1,066 2,065 1,159 1,972 

    

                                                           

 

Maoiniú Tacaíochta do Mhic Léinn 7 1,066 2,065 1,159 1,972  
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7. Maoiniú Tacaíochta do Mhic Léinn 

 

  2020  2020  2020  2019 

   12 mhí    12 mhí    12 mhí    8 mí  

    
 Cúnamh 

do     

  
Míchumai

s  

Mhic 

Léinn  Iomlán  Iomlán 

       €'000        €'000        €'000        €'000  

         

Iarmhéid ar an 1 Meán Fómhair 

2019  

                                     

986   80  1,066  

                                      

1,460  

         

Admhálacha:         

An tÚdaras um Ard-Oideachas  

                                     

965   

                                        

1,118   

                                      

2,083   

                                   

614  

Ioncam eile  

                                        

1    

                                        

2     

                                        

3    

                                          

-  

Lúide: leithdháilte ar Dheontais 

Chaipitil Iarchurtha  

                                        

(21)     

                                        

-     

                                        

(21)     - 

             

Iomlán na nAdmhálacha  

                                     

945   

                                       

1,120   

                                     

2,065   

                                   

614  

             

         

Suimeanna curtha i bhfeidhm:         

Costais Pá  

                                      

403   

                                        

-     

                                      

403   

                                      

221  

Costais Neamhphá  

                                      

393   

                                      

1,176   

                                      

1,569  

                                   

787  

             

Glanioncam Táille  
                                     

796   1,176  

                                 

1,972   

                                 

1,008  

             

             

Iarmhéid mar a bhí ar an 31 

Lúnasa 2020  

                                     

1,135   

                                       

24   

                                 

1,159  

                                 

1,066  

             

         

 

Soláthraíonn an tÚdarás um Ard-Oideachas maoiniú faoin bPlean Forbartha Náisiúnta agus tá sé páirt-mhaoinithe ag 

Ciste Sóisialta na hEorpa. 
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8. Ioncam Eile   2020 2019  

   12 mhí 8 mí  
   €’000 €’000  

      

Asbhaintí Aoisliúntais Coinnithe   7,274 4,943  

Díol Ábhar Ranga agus Athghraificí   60 39  

Seirbhísí do Mhic Léinn    327 190  

Síntiús   719 195  

Ioncam Tráchtála   1,139 758  

Ioncam Eile    1,775 1,298  

lamháltais bhainc agus eile    334 232  

Áiseanna a Chíos    493 570  

Maoiniú tírdhreacha OT   - 989  

Ioncam LINC    567 328  
Fótachóipeáil   10 14  

 

Tionscadail Oideachais 

 

 

 100 14  

Iasachtaí   147 81  

Ioncam Páirceála   29 17  

Printíseacht ÚAO   - 6  

Máistreachtaí ICT ÚAO/maoiniú eile   30 20  

      

      

   
  

   13,004 9,694  
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9. Costais foirne 

Is é meánlíon na ndaoine (lena n-áirítear sealbhóirí poist sinsearacha) a bhí fostaithe ag an Ollscoil le linn na 

tréimhse, arna sloinneadh i gcoibhéis lánaimseartha: 

   2020 2019  

   Líon Líon  

   Fostaithe Fostaithe 

Teagasc agus Taighde   1,516 1,493  

Teicniúil   181 192  

Riarachán agus Seirbhísí Lárnacha   857 852  

   
  

   2,554 2,537  

   
  

      

   2020 2019  
   €’000 €’000  

Tuarastail agus Pá   162,753 106,078  

Costais Leasa Shóisialaigh   2,088 1,350  

Liúntais   1,916 709  

Am breise   668 1,123  

Costais Leasa Fostóra   10,604 6,742  

   
  

   178,029 116,002 

   
  

 

 

Cúiteamh lárnach bainistíochta 

B'ionann tuarastal agus sochair an Uachtaráin don bhliain airgeadais agus € 196,665. Ba é an luach saothair iomlán do 

phríomhphearsanra bainistíochta don bhliain airgeadais ná € 3,690,625. Is éard atá i bpríomhphearsanra bainistíochta 

san Ollscoil na foirne bainistíochta sinsearaí ar gach campas agus baill den Chomhlacht Rialaithe. Ní fhaigheann baill 

an Chomhlachta Rialaithe aon luach saothair. 

Ní shíneann sochair iarfhostaíochta agus teidlíochtaí pinsin Uachtarán na hOllscoile agus príomhphearsanra 

bainistíochta níos mó ná teidlíochtaí atá laistigh de scéimeanna pinsin ábhartha na hearnála poiblí. 

Ní dhearna an Ollscoil aon íocaíochtaí téarfa, foirceanta nó ex-gratia i rith na bliana airgeadais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Costais foirne (ar lean) 
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Bandaí Tuarastail 

Bliantúla 

Tréimhse dhá mhí dhéag dar 

críoch  31 Lúnasa 2020 

Tréimhse ocht mí dar críoch 

31 Lúnasa 2019* 

60,000 – 70,000 221 224 

70,001 – 80,000 161 164 

80,001 – 90,000 506 500 

90,001 – 100,000 162 189 

100,001 – 110,000 99 51 

110,001 – 120,000 9 10 

120,001 – 130,000 2 2 

130,001 – 140,000 1 1 

140,001 – 150,000  0 9 

150,001 – 160,000 11 3 

160,001 – 170,000 0 0 

170,001 – 180,000 0 0 

180,001 – 190,000 0 2 

190,001 – 200,000 2 0 

Móriomlán 1,174 1,155 

Foireann ar thaurastal níos airde:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tá líon na foirne ar phá níos airde don tréimhse 31 Lúnasa 2019 bunaithe ar thuarastail bhliantúla seachas ar líon na 

míonna laistigh den tréimhse.  
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10. Costais oibriúcháin eile 

 
 2020 2020 2020 2020 2019 

 12 mhí  12 mhí  12 mhí  12 mhí  8 mí 

   
Costais 

Oibriúcháin   

 Costais Pá Dimheas Eiles Iomlán  Iomlán  

 €'000 €'000 €'000 €'000 €'000 

      
Ranna Acadúla 126,113 1,208 11,380 138,701 89,876 

Seirbhísí Acadúla 8,969 109 3,931 13,009 8,980 

Áiseanna 7,019 5,909 12,296 25,224 17,939 

Riarachán Lárnach 21,172 92 9,183 30,447 19,213 

Oideachas Ginearálta 1,869 2 431 2,302 2,045 

Seirbhísí do Mhic Léinn 3,590 37 3,952 7,579 4,988 

Maoiniú Tacaíochta do Mhic 

Léinn 
403 8 1,569 1,980 1,010 

Deontais Taighde agus 

Conarthaí 
8,894 1,265 6,768 16,927 12,134 

Dimheas   1,873  1,873 1,312 
 _______ _______ _______ _______ _______ 

Iomlán  178,029 10,503 49,510 238,042 157,498 

Iomlán 2019 116,002 8,225 33,270 157,498  
 
 
 

10. Costais oibriúcháin eile (ar lean) 
                                                         

Anailís ar Chaiteachas Oibriúcháin Eile                 12 mhí 2020      8 mí 2019 
                                                                                                       Comhdhlúite          Comhdhlúite 

                                           €’000                  €’000  
Luach Saothair Iniúchóirí             146 118 
Conradh agus Ábhair Ghlantacháin              2,225  1,814 
Cúrsaí Cumarsáid    390  264  
Bogearraí ríomhaireachta, Cothabháil, Ceadúnais & Inchaite   3,399  2,428 
Fuinneamh    2,700  1,834 
Costais Trealaimh agus Cothabhála    1,529  563 
Costais Airgeadais    780  310 
Oideachas Ginearálta   466  312 
Fáilteachas    523  443 
Costais Saoráide Lake Drive    190  233 
Ábhair agus Inchaite    3,337  2,450  
Costais Eile    403  454 
Íocaíochtaí le Comhpháirtithe    3,967  2,093 
Táillí Gairmiúla & Comhairleacht   4,825  2,741 
Cur Chun Cinn agus Poiblíocht    1,118  425 
Cíos, Rátaí agus Árachas    4,544  2,598 
Costais Deisiúcháin agus Cothabhála    2,511  1,876 
Costais Taighde    1,272  1,378 
Slandáil    1,191  545 
Earcaíocht agus Oiliúint Foirne    634  554 
Stáiseanóireacht, Ábhair Oifige, Leabhair agus Tréimhseacháin   3,752  2,552 
Deontais do Mhic Léinn    3,506  2,666 
Seirbhísí do Mhic Léinn    4,020  2,443 
Síntiúis do Chumainn    656  545 
Taisteal - Idirnáisiúnta    529  715 
Taisteal - Náisiúnta    897 916 
                                    49,510 33,270 
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Ní chuimsíonn luach saothair an iniúchóra a nochtar thuas CBL. Cuireadh feidhm iniúchta inmheánaigh na 

hOllscoile i gcrích trí mheascán dá rannán iniúchta inmheánaigh féin agus soláthraí foinsithe allamuigh. Áiríodh 

an caiteachas seachfhoinsithe mar Táillí Gairmiúla agus cuireadh na costais phárolla a bhaineann le rannóg 

iniúchta inmheánaigh na hOllscoile san áireamh mar chuid de chostais foirne na tréimhse. 
 
D’íoc an Ollscoil nialas táillí nó caiteachais le baill an Chomhlachta Rialaithe le linn na tréimhse cuntasaíochta 

dhá mhí dhéag. 
 
Tá íocaíochtaí de € 5,404 déanta ag an Ollscoil le páirtithe seachtracha chun imscrúduithe a dhéanamh ar 

ábhair inmheánacha acmhainní daonna le linn na tréimhse. San áireamh i Táillí Gairmiúla & costais 

Chomhairleachta tá € 499,846 le haghaidh costas dlí. Níor íocadh aon dámhachtainí cúitimh le linn na 
tréimhse. 
 
I measc na Táillí Gairmiúla agus na Comhairleachta tá na táillí comhairliúcháin seachtracha agus comhairleoirí 

seo a leanas: 

                                                                                                            €  
Táillí dlí              499,846  
Caidreamh poiblí / margaíocht             499,631 
Seirbhísí oideachais    488,772  
IT consultancy     362,967 
Comhairleacht bainistíochta   852,286 
Pinsean agus acmhainní daonna   100,721 
Táillí gairmiúla maoine   201,140  
Comhairleach cánach agus airgeadais   96,312  
Seirbhísí míochaine     247,175 
Oiliúint     218,439  
Comhpháirtithe oideachais pobail  392,168 
Táillí gairmiúla eile    866,090  

11. Cánachas 

Tá an Ollscoil díolmhaithe ó Cháin Chorparáide faoi ordú stádais charthanúil. 

Tá an fhochuideachta Synergy Nuálaíocht agus Fás DAC faoi réir Cánach Corparáide ar bhonn tráchtála. 

 

Cuimsíonn an muirear cánach: 

  2020  2019 

  €’000  €’000 

Cáin reatha ar bhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí     
Cáin chorparáide na hÉireann ar bhrabúis fochuideachtaí 

don tréimhse 
 

17 

 

19 

     

Cáin reatha iomlán  17  19 

     

Cáin iarchurtha     

Difríochtaí uainiúcháin a thionscnamh agus a aisiompú  -  - 

     

Cáin iarchurtha iomlán  -  - 

Sciar na cánach comhfhiontair  -  - 

 

Cáin iomlán ar bhrabús ar ghnáthghníomhaíochtaí 

 

17 

 

19 

 

 

 
 

 

 

  

 

Réiteach costas cánach arna thabhú ag fochuideachta Synergy Innovation and Growth: 

Is iad seo a leanas na difríochtaí idir an muirear cánach iomlán a thaispeántar thuas agus an méid a ríomhtar trí 

ráta caighdeánach cánach corparáide na hÉireann a chur i bhfeidhm ar an mbrabús roimh cháin: 
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             2020       2019 

            €’000       €’000 

     

Barrachas ar feadh tréimhse / bliain roimh cháin   43 71 

     

Barrachas don tréimhse / bhliain roimh chánachas ag 

ráta caighdeánach cánach corparáide na hÉireann de 

25% 

 

 11 18 

     
Éifeachtaí:     

- Difríochtaí ama   6 1 

     

Cáin reatha iomlán   17 19 
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12. Maoin, gléasra & trealamh 
 
 Talamh agus Sócmhainní á Daingneáin Trealamh Gléasra & Troscán & Mótarfheithiclí 
  Foirgnimh dtógáil & feistisríomhaireachta innealra trealamh  Iomlán 
  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 
 Costas 
 Ar an 1 Meán Fómhair 2019 273,087 1,419 50,782 20,619 17,300 43,589 262 407,058   
 Breiseanna sa tréimhse 402 734 10,160 3,625 473 1,770 - 17,164 
 Diúscairtí sa tréimhse (1,711) - (1,801) (174) - (1,322) - (5,008) 
                                                                                                                                          
 Ar an 31 Lúnasa 2020 271,778 2,153 59,141 24,070 17,773 44,037 262 419,214 
                                                                                                                                   
 Dimheas 
 Ar an 1 Meán Fómhair 2019 89,003 - 42,415 19,187 15,810 38,226 113 204,754 
 Muirear ar feadh tréimhse 5,361 - 1,937 981 329 1,854 41 10,503   
 Dímheas ar dhiúscairtí (983) - (888) (174) - (1,283) - (3,328) 
                                                                                                                                   
 Ar an 31 Lúnasa 2020 93,381 - 43,464 19,994 16,139 38,797 154 211,929 
                                                                                                                                    
 Glanluach leabhair  
  
 Ar an 31 Lúnasa 2020 178,397 2,153 15,677  4,076 1,634 5,240 108 207,285 
  
                                                                                                                                   
  
 Ar an 1 Meán Fómhair 2019 184,084 1,419 8,367  1,432 1,490 5,363 149 202,304 
                                                                                                                                  
 ________               
  

B'ionann gealltanais léasa ar an 31 Lúnasa 2020 agus € 11.764m (2019: € 13.372m). 
 
I mí Iúil 2018, rinne an Ollscoil léas 20 bliain ar suim € 531,000 in aghaidh na bliana. Mar gheall ar lochtanna le struchtúr an fhoirgnimh a aimsíodh le linn 
oibreacha athchóirithe i Márta 2020, cuireadh moill ar an Ollscoil seilbh a ghlacadh ar an bhfoirgneamh. Tá an caiteachas cíosa seo san áireamh i gcaiteachas 
oibriúcháin eile don bhliain dar dáta 31 Lúnasa 2020. Rinne an tiarna talún na lochtanna a cheartú leis an obair atá críochnaithe anois agus ghlac an Ollscoil seilbh 
ar an bhfoirgneamh i mí Iúil 2021. 
 
I mí na Nollag 2019, dhíol an Ollscoil campas Ráth Maonais ar € 7.53m, le gnóthachan ar dhiúscairt € 5.89m. Tar éis costais diúscartha maoine eile sa bhliain 
roimhe sin agus foráil dlí a chur san áireamh, bhí glanchaillteanas de € 0.172m sa bhliain. 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. Maoin, gléasra & trealamh - i leith na tréimhse roimhe sin 
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 Talamh agus Sócmhainní Daingneáin Trealamh Gléasra & Troscán & Mótarfheithiclí 
  Foirgnimh á dtógáil & feistisríomhaireachta innealra trealamh  Iomlán 
  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 
 Costas 
 Ar an 1 Eanáir 2019 296,300 834 57,622 23,129 17,146 43,384 262 438,677   
 Breiseanna sa tréimhse 328 585 350 608 154 1,520 - 3,545 
 Diúscairtí sa tréimhse (23,541) - (7,190) (3,118) - (1,315) - (35,164) 
                                                                                                                                          
 Ar an 31 Lúnasa 2019 273,087 1,419 50,782 20,619 17,300 43,589 262 407,058 
                                                                                                                                   
 Dimheas 
 Ar an 1 Eanáir 2019 98,485 - 46,904 21,584 15,595 38,247 85 220,900 
 Athru don tréimhse  4,360 - 1,607 719 215 1,296 28 8,225    
 Dímheas ar dhiúscairtí (13,842) - (6,096) (3,116) - (1,317) - (24,371) 
                                                                                                                                   
 Ar an 31 Lúnasa 2019 89,003 - 42,415 19,187 15,810 38,226 113 204,754 
                                                                                                                                    
 Glanluach leabhair  
  
 Ar an 31 Lúnasa 2019 184,084 1,419 8,367  1,432 1,490 5,363 149 202,304 
  
                                                                                                                                   
  
  
 Ar an 1 Eanáir 2019 197,815 834 10,718 1,545  1,551 5,137 177 217,777   
                                                                                                                                 _ 

 
 
 
 
 



Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 

Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais  

Don tréimhse dhá mhí dhéag dar críoch 31 Lúnasa 2020 

 

45 

13. Sócmhainní airgeadais  

   
 Bhí spéis ag an Ollscoil sna fochuideachtaí seo a leanas le linn na tréimhse iniúchta: 
 

Gnóthais fochuideachta Príomhghníomhaíocht Ús Easnamh 
coinnithe 
Synergy Innovation Ionad forbartha eolaíochta  85.71% €353,645 
and Growth DAC atá dírithe ar nuálaíocht a chur  

chun cinn agus a fhorbairt 
 
Growcorp Advisory Services Limited a bhíodh ar Synergy Innovation and Growth DAC.  

 

Tá a n-oifigí cláraithe agus a n-áit ghnó ag an ngnóthas fochuideachta thuasluaite i 3015 Lake Drive, Campas 

Gnó Citywest, Baile Átha Cliath 24. 
 

Ghlac Cumann Tráchtála Bhaile Átha Cliath Theas páirt i mbainistíocht agus i bhfeidhm Synergy 

Innovation and Growth DAC ó bunaíodh é agus tá 1 de na 7 scair aige agus ainmníonn sé 1 as na 7 mball den 

Bhord. 

 

 

Tá gach barrachas a ghineann Synergy Innovation and Growth DAC á úsáid chun iasachtaí a thug an Ollscoil 

ar ais a aisíoc, agus tá muirear ag an Ollscoil ar shócmhainní Synergy Innovation and Growth DAC. Ba é an 

barrachas tar éis cánachais do Synergy Innovation and Growth DAC do 2020 ná € 26,575. 
 

Corpraíodh Cuideachta Gníomhaíochta Ainmnithe (DAC) an 20 Meitheamh 2018 chun iarratas ar mhaoiniú 
Fionntraíocht Éireann a chumasú faoin gCiste Réigiúnach Forbartha Fiontar. DAC Comhoibritheach LINC is 
ainm don chuideachta. Is cuideachta gníomhaíochta ainmnithe í seo atá teoranta ag scaireanna atá cláraithe faoi 
Chuid 16 d’Acht na gCuideachtaí 2014. Níor tarraingíodh anuas aon mhaoiniú agus níor tabhaíodh aon 
chaiteachas i rith na bliana faoi athbhreithniú agus mar sin ní raibh aon torthaí le comhdhlúthú. Tá an chuideachta 
seo fós gníomhach san Ollscoil mar fhochuideachta agus tarraingeofar síos maoiniú i 2021. 
 
Leanann fochuideachtaí na hOllscoile ag feidhmiú chun na críocha ar bunaíodh iad amháin. Coinníonn siad go 
hiomlán le téarmaí agus coinníollacha an toilithe faoinar bunaíodh iad. 
 

 
14. Sócmhainní oidhreachta 
 

Níl leibhéal ábhartha sócmhainní oidhreachta ag an Ollscoil. 
 
 

Saothair Ealaíne  

 

Níl leibhéal ábhartha saothar ealaíne ag an Ollscoil. 
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15. Infháltais     

   2020 2019  
   €’000 €’000 
 Infháltais Trádála  2,503 1,506 

Deontais Taighde agus Conarthaí Infhaighte  3,842 1,713 
Deontas stáit infhaighte  3,872 1,698 
Táillí Acadúla Infhaighte  1,461 1,064 
Réamhíocaíochtaí  2,593 2,444 
Infháltais Eile  1,095 6,049 

                            _     
    
   15,366 14,474  

                                
  

 

 
 
  
16. Airgead agus Coibhéisí Airgid  
   2020 2019  
   €’000 €’000  
 Airgead sa Bhanc lena n-áirítear Iarmhéideanna  
 Ar siúl ar Taisce Gearrthéarmach  74,058 202,291 
                                 
     
   74,058 202,291  
                                
 
  
  
 
17. Iníoctha: méideanna a bheidh dlite laistigh de bhliain   
      
   2020 2019  
   €’000 €’000 
   
 Iníoctha Trádála  3,105 1,405 
 Deontais Taighde agus Conarthaí roimh ré  19,079 16,200 
 Táillí Teagaisc Réamhíoctha  6,963 11,614 
 Deontas Stáit Réamhíoctha  7,637 3,837 
 Ioncam Iarchurtha  8,283 10,303 
 Fabhruithe & Creidiúnaithe Eile  14,548 12,775 
 Cáin Eile agus Slándáil Shóisialta  5,320 4,583 
  
                                
   64,935 60,717 
                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18. Tiomantais Léasa 
 Seo a leanas íosíocaíochtaí léasa iomlána amach anseo faoi léasanna neamh-inchealaithe: 
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Talamh & Foirgnimh      Eile 

  2020 2019 2020 2019 
  €’000 €’000 €’000 €’000 
  
 Laistigh de 1 bhliain  1,857 2,135 - - 
 Laistigh de 2 & 5 bliana  3,030 3,773 - - 
 Níos faide ná 5 bliana  6,877 7,464 - - 
                                                           
 
 Gealltanais Iomlán 11,764 13,372 - - 
                                                           
 
 
 
 
 
19. Deontais Chaipitil Iarchurtha  
                                           
   2020 2019  
   €’000 €’000 
 Ar an 1 Meán Fómhair 2019 
 Iarmhéid Oscailte  153,550 168,439 
 
 Airgead a fuarthas sa tréimhse 
 Leithdháilte ó Dheontais Athfhillteach Stáit  3,375 1,644 
 Leithdháilte ó Dheontais Stáit Eile  1,856 1,286 
 Deontais Taighde agus Conarthaí  2,841 128 
 Aistriú (chuig) / ón gcúlchiste Forbartha Caipitil  (450) 28 
     
 
                                 
 
 Iomlán  7,622 3,086  
                                 
 
 Amúchadh le hioncam agus caiteachas sa tréimhse 
 Muirear Amúchta Sócmhainní Maoinithe Stáit  (9,937) (7,114) 
 Scaoileadh Deontas Caipitil a bhaineann le Diúscairt  (1,680) (10,799) 
 Dímheas Sócmhainní Seasta na Fochuideachta   (62) (62) 
                                 
 
 Iomlán  (11,679) (17,975)  
                                  

 

   
 Iarmhéid deiridh  149,493 153,550  
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20. Cúlchiste Forbartha Caipitil 
    
                                            
   2020 2019  
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   €’000 €’000 
 
 Iarmhéid Oscailte  34,785 34,267 
 Aistriú chuig Cúlchistí Ioncaim  (535) (405) 
 Aistriú ó Chúlchistí Ioncaim  1,604 951 
 Aistriú ó / (go) Deontais Chaipitil Iarchurtha  450 (28) 
                                 
 
 Iarmhéid Deiridh  36,304 34,785 
                                 
 

 

Ag teacht leis an mbeartas cuntasaíochta (féach nóta beartais l thuas), is ionann an cúlchiste forbartha caipitil 

agus cistí a chuir an Ollscoil i leataobh chun críocha sonraithe forbartha caipitil, go príomha maoiniú forbairtí 
caipitil ar champas Ghráinseach Ghormáin. Tá gealltanas idir an Ollscoil agus Ionadaithe na Mac Léinn go 

gcuirfidh gné den chúlchiste seo le forbairt áiseanna mac léinn ar gach campas. Bheadh cineál agus méid na n-

áiseanna seo faoi réir comhaontú idir Aontas na Mac Léinn OT Baile Átha Cliath agus an Ollscoil. 

 
 
21. Tiomantais Chaipitil   
   2020 2019   €’000 €’000  
 
 Ar conradh ach gan soláthar  15,004 1,970  
 Údaraithe ach gan chonradh  - - 
                                 
 
   15,004 1,970 
                                 

 

Sonraítear íocaíochtaí agus tiomantais i leith fhorbairt champas Ghráinseach Ghormáin i Nóta 24 thíos. 

Baineann € 12.738m den ghealltanas seo le tógáil an Fhoirgnimh Sláinte & Áineasa Spóirt ar champas 

Thamhlachta. Tá deontas caipitil faighte ag OT Baile Átha Cliath ón Údarás um Ard-Oideachas de € 7.716m i 

dtreo mhaoiniú an tionscadail seo. 

 
 
 
22. Páirtithe Gaolmhara 

 
Is cuideachta theoranta Fondúireacht OT Baile Átha Cliath a bunaíodh leis an bpríomhghníomhaíocht chun tacú 
le gnóthas baile Á Á Cliath agus é ag cur oideachas agus taighde chun cinn trí dhaonchairdeas. D'aistrigh 
Fondúireacht OT Baile Átha Cliath maoiniú daonchairdis chuig an Ollscoil de € 630,614 san iomlán le linn na 
tréimhse. Leithdháil an Ollscoil cistí dar luach € 687,966 (2019: € 278,352) d’Fhondúireacht OT Baile Átha 
Cliath, caitheadh € 430,802 (2019: € 220,563) de na cistí seo ar chaiteachas oibríochta an Fhorais le linn na 
tréimhse. Amhail an 31 Lúnasa 2020, bhí suim € 423,122 (2019: € 421,269) dlite ó Ollscoil Teicneolaíochta 
Bhaile Átha Cliath chuig Fondúireacht OT Baile Átha Cliath. Le linn na tréimhse bhronn OT Baile Átha Cliath 
Foundation scoláireachtaí agus sparánachtaí ar mhic léinn OT Baile Átha Cliath dar luach € 171,320 (2019: € 
138,934). Níor comhdhlúthaíodh ráitis airgeadais Fhondúireacht Bhaile Átha Cliath sna ráitis airgeadais seo ar 
bhonn ábharthachta. Tá na ráitis airgeadais don bhliain dar le 31 Lúnasa 2020 don bhunús ceangailte mar Aguisín 
a ghabhann leis na ráitis airgeadais seo. 
 
 
 

23. Forálacha 

 

Tá soláthar de € 200,000 ag OT Baile Átha Cliath do chostais measta athshuiteála foirgneamh ar léas atá á áitiú 

ag an gClár Printíseachta i dTamhlacht. Tá an fhoráil seo san áireamh in Iníoctha (Nóta 17) faoin bhfo-

cheannteideal Fabhruithe & Creidiúnaithe Eile. 
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24. Íocaíochtaí Gníomhaireachta Forbartha Ghráinseach Ghormáin 

 
Tá Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach Ghormáin (GFGG) freagrach as láithreán 73 acra a fhorbairt i Lár na 

Cathrach Thuaidh i mBaile Átha Cliath. Tá an ghníomhaireacht á rialú ag an Acht um Ghníomhaireacht 

Forbartha Ghráinseach Ghormáin (2005). Is é cuspóir na forbartha ná go leor suíomhanna atá ann cheana san 

Ollscoil a chomhdhlúthú ar champas amháin. I Meán Fómhair 2014, athlonnaíodh 1,100 mac léinn chuig campas 

Ghráinseach Ghormáin. In 2021, athlonnóidh 10,000 mac léinn eile agus táthar ag súil go n-athlonnóidh an chuid 

eile faoin dáta críochnaithe 2022. 

 

Amhail an 31 Lúnasa 2020, bhí € 212.11M íoctha ag an Ollscoil le Gníomhaireacht Forbartha Ghráinseach 

Ghormáin (GFGG). Déileálann an Ollscoil le híocaíochtaí a dhéantar leis an GDA mar fhéichiúnaí fadtéarmach. 

D'aithin an Ollscoil, i gcomhaontú leis an GFGG, € 23.47m de shócmhainní seasta i ráitis airgeadais na 

hOllscoile a bhaineann le foirgnimh atá á n-áitiú ag an Ollscoil. Laghdaítear an figiúr féichiúnaí seo de réir mar 

a aithníonn an Ollscoil na sócmhainní. Mhaoinigh an Ollscoil € 19.32M de shócmhainní seasta € 23.5M a 
aithníodh leis an iarmhéid arna mhaoiniú ag Deontas Caipitil ón Roinn Breisoideachais agus Ardoideachais, 

Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta de € 4.15M. I rith na bliana atá faoi iniúchadh, rinne an Ollscoil 

bainistíocht dhíreach ar oibreacha áirithe a bhaineann le forbairt champas na Gráinsí i gcomhaontú leis an 

GFGG. Chun caiteachas a tabhaíodh chun na críche seo a chlúdach, aisíoc an GFGG leis an Ollscoil € 5.86M 

den airgead iasachta a airleacadh. 

 

  

 31 Lúnasa 2020 31 Lúnasa 2019 

Iasacht chuig GFGG: €’000 €’000 

Iarmhéid oscailte ar 1 Meán Fómhair 2019 50,226 20,658 

Coigeartú iarmhéid oscailte - 51 

Aistrithe chuig GFGG le linn na tréimhse 142,330                    29,556                    

Caiteachas ollscoile arna thabhú ag an GFGG (884)                    (49)                    

Caiteachas GFGG arna thabhú ag an Ollscoil            -           10 

Admháil na gCistí ón GFGG (5,863)            - 

Iarmhéid deiridh  185,809    50,226    

   

Chun forbairt an champais a éascú, coimeádfaidh an GFGG úinéireacht ar thailte agus ar mhaoin eile, a 

bhfeidhmíonn an Ollscoil faoi mheascán de cheadúnas agus léas. Athbhreithneofar stádas na sócmhainní seo go 

bliantúil agus aithneoidh an Ollscoil iad mar Shócmhainní Seasta nuair a bheidh an Ollscoil faoi rialú iomlán. 

Aontaíodh creat aistrithe maoine leis an GFGG agus aistreofar teideal talún agus maoine ón GFGG chuig an 

Ollscoil de réir mar a aithnítear na sócmhainní mar shócmhainní OT Baile Átha Cliath. 

 

 

 

25.  Costais Sochair Scoir 

 

(i) Foireann 

Rinne achtúire neamhspleách cáilithe luacháil achtúireach iomlán sa bhliain reatha. 

 

 

25.   Costais Sochair Scoir (ar lean) 

 

(ii) Tuairisc ar an Scéim 

Scéim na hOllscoile 
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Is socrú pinsin tuarastail deiridh sochair shainithe í an scéim phinsin le sochair agus ranníocaíochtaí sainithe trí 

thagairt do rialacháin reatha na scéime “samhail” san earnáil phoiblí. Soláthraíonn an scéim pinsean (ochtó bliain 
in aghaidh na bliana seirbhíse), aisce nó cnapshuim (trí ochtó bliain in aghaidh na bliana seirbhíse) agus pinsin 

céile agus leanaí. Is é 65 bliana breithe an ghnáth-Aois Scoir, agus tá teidlíocht ag baill roimh 2004 dul ar scor 

gan laghdú achtúireach ó aois 60. De ghnáth méadaíonn pinsin in íocaíocht (agus iarchur) de réir bhoilsciú 

tuarastail na hearnála poiblí i gcoitinne. Coinníonn an Ollscoil asbhaintí ón bhfoireann. 

 

Scéim Aonair 

Tá baill foirne iontrála nua, atá fostaithe ag an Ollscoil tar éis 1 Eanáir 2013 ina mbaill den Scéim Pinsin 

Seirbhíse Poiblí Aonair de réir na nAchtanna um Pinsean na hEarnála Poiblí (Scéim Aonair agus Forálacha Eile) 

2012. Aistrítear asbhaintí ó thuarastail foirne faoin Scéim Aonair chuig an Roinn Caiteachas Poiblí agus 

Athchóiriú ar bhonn míosúil de réir an achta. 

Is í an Scéim Aonair an scéim pinsin cheirde do sheirbhísigh phoiblí iontrála nua a fostaíodh ón 1 Eanáir 2013. 

Is scéim sochair shainithe í, le sochair scoir bunaithe ar mheánphá gairme. Gineann an scéim creidmheasanna 
pinsin agus creidmheasanna cnapshuime scoir do gach ball den scéim. Fabhraíonn na creidmheasanna airgid 

seo, ar a dtugtar “méideanna inchurtha” mar chéatadáin phá ar bhonn leanúnach. Déantar na méideanna 

inchurtha a fhabhraítear gach bliain a athluacháil go bliantúil go dtí go dtéann siad ar scor de réir méaduithe 

boilscithe (Innéacs Praghsanna do Thomhaltóirí). Is é an pinsean bliantúil a dhámhtar ar scor an t-iomlán carnach 

de mhéideanna inaisíoctha pinsin ball scéime, agus is é an cnapshuim scoir a dhámhtar, mar an gcéanna, iomlán 

méideanna cnapshuime cnapshuime chomhalta na scéime. Glactar leis go méadóidh pinsin in íocaíocht de réir 

boilscithe. Is é an ráta boilscithe glactha ná 1.40% ar dháta na luachála, atá i gcomhréir leis an mboilsciú intuigthe 

bunaithe ar thorthaí babhtála ar bhannaí traidisiúnta agus bannaí innéacsnasctha den fhad iomchuí (úsáideadh 

1.30% ag 31 Lúnasa 2019). 

 

Luacháil 

Tá an luacháil a úsáideadh le haghaidh nochtadh FRS 102 bunaithe ar luacháil achtúireach iomlán ag achtúire 

neamhspleách cáilithe agus riachtanais an FRS á gcur san áireamh d’fhonn dliteanais na scéime a mheas ag 31 

Lúnasa 2020. Ar scor dóibh, íocann pinsin na mball leis an Gearrtar an Oifig Náisiúnta um Sheirbhísí 

Comhroinnte thar ceann na Roinne Breisoideachais agus Ardoideachais, Taighde, Nuálaíochta agus Eolaíochta 

agus gearrtar na híocaíochtaí sin ar chuntas leithreasa na Roinne sin. Dá bhrí sin, tá iarfhostaithe na hOllscoile 

atá ag fáil pinsin eisiata ón luacháil. Léirítear an laghdú ar dhliteanas a éiríonn as comhaltaí a théann ar scor i 

rith na bliana mar ghnóthachan taithí agus aithnítear é ar leithligh san athmhuintearas dliteanais. 

Ba iad seo a leanas na príomh-bhoinn tuisceana achtúireacha a úsáideadh chun comhpháirteanna an chostais 

shochair shainithe a ríomh don chaoi a n-íocann siad 31 Lúnasa 2020: 

  31 Lúnasa 2020 31 Lúnasa 2019 

    

Ráta Lascaine  1.10% 0.90% 

Ráta Boilscithe  1.40% 1.30% 

Méaduithe Tuarastail  2.65% 2.55% 

Méaduithe ar Phinsean  2.15% 2.05% 

 

 

25.   Costais Sochair Scoir (ar lean) 

Ceadaíonn an bunús básmhaireachta a ghlactar feabhas a chur ar ionchas saoil le himeacht ama, ionas go mbeidh 

ionchas saoil ag am scoir ag brath ar an mbliain a ghnóthaíonn ball aois scoir (65 bliana d’aois). Tá líon na mball 

sa scéim agus líon na mbásanna ró-bheag chun aon mheastacháin chiallmhara a bhaineann go sonrach le scéim 
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ar leibhéil mortlaíochta sa todhchaí a anailísiú agus a tháirgeadh. Is iad an meán-ionchas saoil sa todhchaí de 

réir na dtáblaí básmhaireachta a úsáidtear chun na dliteanais phinsin a chinneadh: 

 

  31 Lúnasa 2020 31 Lúnasa 2019 

  Aois Aois 

Fir aois 65  21.8 21.7 

Mná aois 65  24.2 24.1 

 

 

(iii) Anailís ar chostais iomlána sochair scoir a ghearrtar ar an Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach 

 

  31 Lúnasa 2020 31 Lúnasa 2019 

  €’000 €’000 

Costas Reatha Seirbhíse  56,104 31,244 

Ús ar Dhliteanais na Scéime Sochair Scoir     8,920    11,873 

Ranníocaíochtaí Fostaithe  (8,660) (5,590) 

  56,364  37,527  
 

(iv) Gluaiseacht i nglan-oibleagáidí sochair scoir le linn na tréimhse airgeadais 

  31 Lúnasa 2020 31 Lúnasa 2019 

  €’000 €’000 

Glan-Oibleagáid Sochair Scoir ar an 1 Eanáir  1,031,880 840,487 

Glanchostais Seirbhíse Reatha  47,444 25,654 

Ranníocaíochtaí Fostaithe  8,660 5,590 

Costais Úis  8,920 11,873 

Caillteanais Taithí / (Gnóthachan) ar Dhliteanais  90,897 12,355 

Laghdú ar dhliteanais phinsin ag eascairt as    

scoir sa tréimhse  (39,688) (7,120) 

Athruithe ar Thoimhdí Achtúireacha  (27,069) 143,041 

                        ______                ______ 

Dúnadh Oibleagáidí Sochair Scoir Dúnta    1,121,044  1,031,880  

 

 

 

 

25. Costais Sochair Scoir (ar lean) 

Roinnte idir     

SPSPS    21,414 15,074  
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ESS  1,099,630 1,016,806  

 

(v) Sócmhainn mhaoinithe iarchurtha le haghaidh sochar scoir 

Forordaítear an Ollscoil in S.I. Uimh. 581 de 2012 mar údarás ábhartha chun críocha na scéime aonair. Is é 

tuairim na hOllscoile (de réir Alt 44 d’Acht 2012) go ndéanfaí aon dliteanas i leith na Scéime Aonair a 

fhritháireamh le sócmhainn choibhéiseach maidir le maoiniú stáit sa todhchaí. 

Aithníonn an Ollscoil méideanna atá dlite ón Stát as an dliteanas iarchurtha neamhchistithe i leith sochar scoir a 

bhaineann le Scéim Aoisliúntais na hEarnála Oideachais 2015 ar bhonn na sraithe toimhdí a thuairiscítear thuas 

agus roinnt imeachtaí san am atá thart. Cuimsíonn na himeachtaí seo an bunús reachtúil chun an scéim sochair 

scoir a bhunú, agus an beartas agus an cleachtas atá i bhfeidhm faoi láthair maidir le pinsin seirbhíse poiblí a 

mhaoiniú lena n-áirítear ranníocaíochtaí ó fhostaithe agus an próiseas meastachán bliantúil. Níl aon fhianaise ag 

an Ollscoil nach leanfaidh an beartas maoinithe seo ag íoc suimeanna den sórt sin de réir an chleachtais reatha. 

Seo a leanas an glanmhaoiniú iarchurtha le haghaidh sochar scoir a aithníodh sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach: 

 

  31 Lúnasa 2020 31 Lúnasa 2019 

  €’000 €’000 

    

Maoiniú Inghnóthaithe i leith scoir  

                                                                                                                                                                           

 56,364 37,527 

Costais Sochair  56,364 37,527 

 

B'ionann na dliteanais mhaoinithe iarchurtha le haghaidh sochar scoir amhail an 31 Lúnasa 2020 agus € 

1,121,044. 

 

(vi) Stair na n-oibleagáidí sochair shainithe 

  

2020 

€’000 

2019 

€’000 

Oibleagáidí Sochair Sainithe  1,121,044 1,031,880 

    

26. Imeachtaí Iarchlár Comhardaithe 

 

Ní raibh aon imeachtaí suntasacha ann ó dheireadh na bliana a mbeadh impleachtaí acu do na Ráitis Airgeadais 

seo. 

 

 

  

27.  Ráitis airgeadais a fhaomhadh 

 

Cheadaigh an Bord Rialaithe na ráitis airgeadais an 25 Lúnasa 2021.



 

Uimhir Chuideachta: 343001 
Uimhir Charthanachta: 14226 

Uimhir Cláraithe Carthanais (arna eisiúint ag an ÚRC): 20045807 
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The trustees present their Trustees' Annual Report, combining the Trustees' Report and Directors' Report, and the 
audited financial statements for the financial year ended 31 August 2020. 
   
The financial statements are prepared in accordance with the Companies Act 2014, FRS 102 "The Financial Reporting 
Standard applicable in the UK and Republic of Ireland" and Accounting and Reporting by Charities: Statement of 
Recommended Practice applicable to charities preparing their financial statements in accordance with the Financial 
Reporting Standard applicable in the UK and Republic of Ireland (FRS 102). 
 
The Trustees' Report contains the information required to be provided in the Trustees' Annual Report under the 
Statement of Recommended Practice (SORP) guidelines. The trustees of the company are also charity trustees for the 
purpose of charity law and under the company's constitution are known as members of the board of trustees. 
 
In this report the trustees of Fondúireacht OT Baile Átha Cliath present a summary of its purpose, governance, 
activities, achievements and finances for the financial year ended 2020. 
   
The company is a registered charity and hence the report and results are presented in a form which complies with the 
requirements of the Companies Act 2014  and, although not obliged to comply with the Statement of Recommended 
Practice (Charities SORP effective January 2015), the organisation has implemented its recommendations where 
relevant in these financial statements. 
   
The company is limited by guarantee not having a share capital. 
   
Mission, Objectives and Strategy 
   
Objectives 
Fondúireacht OT Baile Átha Cliath is an independent charity (CHY 14226) established in 2001 to advance the mission 
of OT Baile Átha Cliath - Ireland’s leading provider of technological education - and thereby facilitate and innovative, 
responsive, student-centred teaching and learning environment for a diverse range and level of programmes to 
students of all ages and backgrounds. 
 
Philanthropy has a key role to play in leveraging funds and enhancing the resources that can be offered to future 
generations of students. Fondúireacht OT Baile Átha Cliath is committed to demonstrating the unique culture of OT 
Baile Átha Cliath and unlocking the power of private support to the Institute. Fondúireacht OT Baile Átha Cliath is 
working to foster a culture of philanthropy within OT Baile Átha Cliath and to encourage philanthropic support for and 
engagement with OT Baile Átha Cliath from alumni, friends, staff, corporations and charitable trusts. 
 
Fondúireacht OT Baile Átha Cliath raises funds under three pillars: 
1. Capital - supporting the development of our campus and providing world class facilities. 
2. Programme - supporting excellence in learning, teaching and research. 
3. Student - providing scholarships and bursaries to support students to reach their full potential. 
 

   
Structure, Governance and Management 
   
Structure 
Fondúireacht OT Baile Átha Cliath is staffed by an Executive Director, Senior Development Manager, Development 
Manager, Alumni Relations Manager, Alumni Relations Officer and Administrator. The Foundation is overseen by an 
external voluntary board, the Fondúireacht OT Baile Átha Cliath Board. In 2021 Fondúireacht OT Baile Átha Cliath will 
confirm compliance with the Charities Governance Code. 
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Athbhreithniú ar Ghníomhaíochtaí, Éachtaí agus Feidhmíocht 
Sa bhliain 2019/2020 rinne Fondúireacht OT Baile Átha Cliath ceiliúradh ar líon éachtaí suntasacha maidir le tacaíocht 
dhaonchairdiúil a ardú do OT Baile Átha Cliath in ainneoin an bhriseadh agus na ndúshlán a chruthaigh an paindéim 
covid19. D'oibrigh foireann Fhondúireachta OT Baile Átha Cliath ón mbaile ar feadh beagnach leath na tréimhse 
iniúchta ó lár mhí an Mhárta go dtí an 31 Lúnasa 2020. I measc cuid de bhuaicphointí na bliana bhí: 
 

-    Ceiliúradh ag Gráinseach Ghormáin i mí na Samhna 2019 chun aitheantas agus aitheantas a thabhairt 
do thiomantas suntasach Jones Engineering agus a chéimí POF TU Bhaile Átha Cliath Jim Curley do 
thionscadal OT Baile Átha Cliath’s Design & Construct agus bronnadh Dámhachtainí Innealtóireachta 
Jones san Innealtóireacht, Ceol agus Drámaíocht.  

-    In 20/21 bhronn OT Fondúireacht OT Baile Átha Cliath 91 scoláireacht, dámhachtain agus sparánacht 
ar mhic léinn le tacaíocht ó raon leathan deontóirí aonair agus corparáideacha. 

-    Gheall AIB deontas € 1 milliún d’Fhondúireacht OT Baile Átha Cliath, chun tacú le rannpháirtíocht 
mhéadaithe in oideachas tríú leibhéal i measc mac léinn ó cheantair agus ó chúlraí faoi mhíbhuntáiste 
socheacnamaíoch. Thar chúig bliana, féachfaidh an chomhpháirtíocht le AIB tacú le trí thionscnamh 
Comhionannais, Éagsúlachta agus Cuimsitheachta a bhunú ag OT Baile Átha Cliath agus gach ceann 
acu ag díriú ar réimse ar leith a théann i bhfeidhm ar mhic léinn a fhaigheann rochtain ar oideachas tríú 
leibhéal. 

   
Transforming Tomorrow  
In 2018 sheol Fondúireacht OT Baile Átha Cliath feachtas bailithe airgid caipitil, Transforming 
Tomorrow, agus é mar aidhm € 30m a chruinniú ar bhonn céimnithe thar thréimhse 5-7 bliana chun 
tacú le forbairt champais Gráinseach Ghormáin agus Droichead Broome. Ba é an sprioc do Chéim a 
hAon gealltanais de € 7.5 milliún a fháil idir 2018 - 2020 agus sáraíodh é seo faoi Lúnasa 2020. Tá an 
staidéar ar an bhfeachtas tiomsaithe airgid caipitil bunaithe ar staidéar féidearthachta a rinneadh in 
2017 agus cuirfear i bhfeidhm é i gcur chuige céimnithe. Tá cuid shuntasach de chostas an tionscadail 
faighte ag OT Baile Átha Cliath trí acmhainní Stáit agus inmheánacha. Beidh éifeacht dhúbailte ag 
tiomantais daonchairdiúla ónár n-alumni agus geallsealbhóirí: luasghéaróidh siad príomhthosaíochtaí 
OT Baile Átha Cliath agus cuideoidh siad leis na caighdeáin barr feabhais is airde a bhaint amach. Tríd 
an bhfeachtas seo, tá sé mar aidhm ag Fondúireacht OT Baile Átha Cliath dul i gcomhpháirtíocht le 
daoine aonair, cuideachtaí agus eagraíochtaí a roinneann ár bhfís don Institiúid mar chatalaíoch don 
chéad chéim eile i bhforbairt oideachais, eacnamaíoch agus chultúrtha na hÉireann.  

 

   
Torthaí Airgeadais 
Ag deireadh na bliana airgeadais tá sócmhainní de € 2,443,723 (2019 - € 2,187,184) agus dliteanais de € 4,719 (2019 
- € 4,719) ag an gcuideachta. Tháinig méadú € 256,539 ar ghlansócmhainní na cuideachta. 
 

   
Príomhrioscaí agus Éiginnteachtaí 
Bainistíonn OT Fondúireachta OT Baile Átha Cliath clár riosca a ndéantar athbhreithniú air ar bhonn leathbhliantúil 
agus a nuashonraítear nuair is gá. Tá clár riosca OT Baile Átha Cliath ag teacht le straitéis bainistíochta riosca OT 
Baile Átha Cliath. 
 

   
Forbairtí Amach Anseo 

Leanfaidh feachtas tiomsaithe airgid caipitil € 30 milliún OT Baile Átha Cliath Transforming Tomorrow ar bhonn 
céimnithe go dtí 2025 ag tacú le forbairt agus uaillmhianta OT Baile Átha Cliath. Le linn na tréimhse seo 
díreoidh Fondúireacht OT Baile Átha Cliath ar thiomsú airgid do thionscadail straitéiseacha ag OT Baile Átha 
Cliath ag feabhsú agus ag giaráil na n-acmhainní atá ann cheana chun an tionchar is mó a fháil.  

 
Agus na ráitis airgeadais á gceadú, bhí éiginnteacht ann maidir leis an gcaoi a bhféadfadh imeachtaí Covid-19 dul i 
bhfeidhm ar an bhfondúireacht ó dheireadh na bliana airgeadais. Dá bharr sin, ní féidir leis na hiontaobhaithe 
meastachán a dhéanamh ar na héifeachtaí airgeadais a d’fhéadfadh a bheith ag Covid-19 ar an gcuideachta ach 
creideann siad go bhfuil an dúshraith i riocht láidir cúlchistí. 
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Iontaobhaithe agus Rúnaí 
Ba iad seo a leanas na hiontaobhaithe a d’fhóin i rith na bliana airgeadais, ach amháin mar a tugadh faoi deara: 
   
Peter Coyle 
Jim Gahan 
David Mario Kennedy 
Neville John Hogan 
Robert Kerr 
Noel O'Connor 
Anna Marie McHugh  
Ian Fergus O'Herlihy 
Angela Maria Brady 
David FitzPatrick 
   
De réir na nAirteagail Chomhlachais, scoirfidh na hiontaobhaithe trí rothlú agus, má tá siad incháilithe, tairgeann siad 
iad féin lena n-atoghadh. 
   
Ba é Noel O'Connor an rúnaí a d'fhóin i rith na bliana airgeadais. 
 

   
Comhlíonadh le Reachtaíocht agus Caighdeáin ar fud na hEarnála 
Bíonn an chuideachta charthanúil ag plé go forghníomhach le reachtaíocht, caighdeáin agus cóid a fhorbraítear don 
earnáil. Liostálann OT Fondúireacht OT Baile Átha Cliath leis na rudaí seo a leanas agus comhlíonann sé iad:: 
- An Cód Rialachais Carthanas 
 

- Acht na gCuideachtaí 2014 
- SORP na gCarthanas (FRS 102) 
 

   
Imeachtaí Iarchlár Comhardaithe 
Le linn na bliana airgeadais scaipeadh an víreas Covid-19 ar fud an domhain. Cosúil le go leor tíortha eile, d’eisigh 
rialtas na hÉireann treoir agus srianta ar ghluaiseacht daoine atá deartha chun scaipeadh an víris seo a mhoilliú. Go 
luath i mí an Mhárta 2020, dhún go leor gnólachtaí agus saoráidí oideachais go deonach agus i rith na míosa cuireadh 
níos mó srianta ar dhaoine agus ar ghnólachtaí. Ordaíodh do gach gnóthas “neamhriachtanach” dúnadh go sealadach 
an 28 Márta. Cuireadh isteach go mór ar obair Fhondúireacht OT Baile Átha Cliath agus táthar ag súil go leanfaidh sé 
seo ar aghaidh go ceann tamaill. Ní mór a lua, áfach, go bhfuair an Foras tacaíocht agus spreagadh nach beag ó 
dheontóirí don Ollscoil agus go bhfuil siad dóchasach faoin todhchaí i gcónaí. 
 
Agus na ráitis airgeadais á gceadú, bhí éiginnteacht ann maidir leis an gcaoi a bhféadfadh na himeachtaí seo dul i 
bhfeidhm go airgeadais ar an bhfondúireacht ó dheireadh na bliana airgeadais. Dá bharr sin, ní féidir leis na 
hiontaobhaithe meastachán a dhéanamh ar na héifeachtaí airgeadais a d’fhéadfadh a bheith ag Covid-19 ar an 
gcuideachta ach creideann siad go bhfuil an dúshraith i riocht láidir cúlchistí. 
 

   
Deonacháin Pholaitiúla 
Níor thug an carthanas aon síntiúis pholaitiúla i rith na bliana. 
 

   
Taighde agus Forbairt 
Níor ghlac an carthanas páirt in aon ghníomhaíocht taighde agus forbartha i rith na bliana. 
 

   
Gnóthas leantach 
D'ullmhaigh an bhainistíocht buiséid ar feadh tréimhse dhá mhí dhéag ar a laghad ó dháta formheasa na ráiteas 
airgeadais a léiríonn nach bhfuil aon éiginnteacht ábhartha ann maidir le cumas an charthanais a dhliteanais a 
chomhlíonadh de réir mar a bhíonn siad dlite, mar ghnóthas leantach. Ar an mbonn seo measann na hIontaobhaithe 
gur iomchuí na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh. Dá réir sin, ní chuimsíonn na ráitis airgeadais 
seo aon athruithe ar na méideanna carraeireachta agus ar aicmiú na sócmhainní agus na ndliteanas a d’fhéadfadh 
teacht chun cinn mura mbeadh an carthanas in ann leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach. 
 

 

   
Iniúchóirí 
Cheap na hiontaobhaithe Crowleys DFK Unlimited Company, (Cuntasóirí Cairte agus Gnólacht Iniúchóireachta 
Reachtúil) chun iniúchadh a dhéanamh ar an bhfolúntas ócáideach agus chuir siad in iúl go bhfuil siad toilteanach 
leanúint in oifig de réir fhorálacha alt 383 (2) d’Acht na gCuideachtaí. 2014. 
 

   
Ráiteas ar Fhaisnéis Iniúchta Ábhartha 
De réir alt 330 d’Acht na gCuideachtaí 2014, a mhéid is eol do gach duine atá ina n-iontaobhaithe an tráth a cheadaítear 
an tuarascáil seo, níl aon fhaisnéis iniúchta ábhartha ann nach bhfuil na hiniúchóirí reachtúla aineolach uirthi. Ghlac 
na hiontaobhaithe gach céim ba chóir dóibh a bheith tógtha chun iad féin a chur ar an eolas faoi aon fhaisnéis iniúchta 
ábhartha agus tá sé cruthaithe acu go bhfuil na hiniúchóirí reachtúla ar an eolas faoin bhfaisnéis sin. 
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Taifid Chuntasaíochta 
Chun a chinntiú go gcoinnítear taifid chuntasaíochta leordhóthanacha de réir Ailt 281 go 285 d’Acht na gCuideachtaí 
2014, tá pearsanra cuntasaíochta atá cáilithe go cuí fostaithe ag na hiontaobhaithe agus tá córais chuntasaíochta 
ríomhairithe iomchuí coinnithe acu. Tá na taifid chuntasaíochta lonnaithe in oifig na cuideachta in Ollscoil 
Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, An Túr Cloig, Gráinseach Ghormáin, Baile Átha Cliath 7. 
   
   
Ceadaithe ag Bord na nIontaobhaithe ar ____________________ agus sínithe thar a cheann ag: 
   
   
   
________________________________ ________________________________ 
Jim Gahan Noel O'Connor 
Iontaobhaí Iontaobhaí 
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Tá na hiontaobhaithe, atá ina n-iontaobhaithe de chuid Fhondúireacht OT Baile Átha Cliath chun críocha dhlí na 
gcuideachtaí, freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú de réir dhlí agus rialachán infheidhme na hÉireann. 
   
Ceanglaíonn dlí cuideachtaí na hÉireann ar na hiontaobhaithe mar iontaobhaithe ráitis airgeadais a ullmhú do gach 
bliain airgeadais. De réir an dlí roghnaigh na hiontaobhaithe na ráitis airgeadais a ullmhú de réir Acht na gCuideachtaí 
2014 agus FRS 102 "An Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais is infheidhme sa RA agus i bPoblacht na hÉireann" arna 
eisiúint ag an gComhairle um Thuairisciú Airgeadais. Faoi dhlí na gcuideachtaí, ní mór do na hiontaobhaithe na ráitis 
airgeadais a cheadú mura bhfuil siad sásta go dtugann siad léargas fíor agus cóir ar shócmhainní, dliteanais agus staid 
airgeadais na cuideachta amhail ar dháta deiridh na bliana airgeadais agus ar ghlanioncam nó caiteachas an 
chuideachta don bhliain airgeadais agus ar shlí eile comhlíonann siad Acht na gCuideachtaí 2014. 
 
Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú, éilítear ar na hiontaobhaithe: 
- beartais chuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach; 
- urramú na modhanna agus na bprionsabal sa Ráiteas ar Chleachtas Molta: Cuntasaíocht agus Tuairisciú ag 

Carthanais (2015); 
- breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnta agus críonna; 
- a rá cibé ar ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir an chreata tuairiscithe airgeadais ábhartha, na caighdeáin sin a 

shainaithint, agus an éifeacht agus na cúiseanna le haon imeacht ábhartha ó na caighdeáin sin a thabhairt faoi 
deara; agus 

- na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh mura bhfuil sé míchuí glacadh leis go leanfaidh an 
chuideachta ag feidhmiú. 

   
Deimhníonn na hiontaobhaithe gur chomhlíon siad na ceanglais thuas agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú. 
   
Tá na hiontaobhaithe freagrach as a chinntiú go gcoinníonn nó go gcuireann an chuideachta taifid chuntasaíochta 
leordhóthanacha i bhfeidhm a mhíníonn agus a thaifeadann idirbhearta na cuideachta i gceart, a chuireann ar chumas 
sócmhainní, dliteanais, staid airgeadais agus glanioncam nó caiteachas na cuideachta a bheith ag am ar bith. arna 
gcinneadh le cruinneas réasúnta, a chur ar a gcumas a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais agus Tuarascáil 
Bhliantúil na nIontaobhaithe Acht na gCuideachtaí 2014 agus go bhféadtar na ráitis airgeadais a iniúchadh. Tá siad 
freagrach freisin as sócmhainní na cuideachta a chosaint agus mar sin as céimeanna réasúnta a ghlacadh chun calaois 
agus neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath. 
 

   
Tá na hiontaobhaithe freagrach as cothabháil agus sláine na faisnéise corparáidí agus airgeadais atá ar shuíomh 
Gréasáin na cuideachta. D’fhéadfadh go mbeadh difríocht idir an reachtaíocht i bPoblacht na hÉireann a rialaíonn 
ullmhú agus scaipeadh ráiteas airgeadais agus reachtaíocht i ndlínsí eile. 
   
   
Ceadaithe ag Bord na nIontaobhaithe ar ____________________ agus sínithe thar a cheann ag: 
   
   
   
________________________________ ________________________________ 
Jim Gahan Noel O'Connor 
Iontaobhaí Iontaobhaí 
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Tuarascáil ar iniúchadh na ráiteas airgeadais 
  
Tuairim 
Rinneamar iniúchadh ar ráitis airgeadais cuideachta Fhondúireacht OT Baile Átha Cliath don bhliain airgeadais dar 
críoch 31 Lúnasa 2020 ina bhfuil an Ráiteas Gníomhaíochtaí Airgeadais, an Cuntas Achomair Ioncaim agus 
Caiteachais, an Clár Comhardaithe, an Ráiteas faoi Shreafaí Airgid agus na nótaí gaolmhara na ráitis airgeadais, lena 
n-áirítear achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha a leagtar amach i nóta 2. Is é an creat tuairiscithe 
airgeadais a cuireadh i bhfeidhm agus iad á n-ullmhú ná dlí na hÉireann agus FRS 102 "An Caighdeán Tuairiscithe 
Airgeadais is infheidhme sa RA agus i bPoblacht na hÉireann" agus Cuntasaíocht agus Tuairisciú ó Charthanais: 
Ráiteas ar an gCleachtas Molta is infheidhme maidir le carthanais a ullmhaíonn a gcuntais de réir FRS 102. 
  
Is é ár dtuairim na ráitis airgeadais: 
- léargas fíor agus cóir a thabhairt ar shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais na cuideachta Ar 31 Lúnasa 

2020 agus a glan-acmhainní isteach don bhliain airgeadais dar críoch ansin; 
- a bheith ullmhaithe i gceart de réir FRS 102 "An Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais is infheidhme sa RA agus i 

bPoblacht na hÉireann", arna chur i bhfeidhm de réir fhorálacha Acht na gCuideachtaí 2014 agus ag féachaint do 
SORP na gCarthanas; agus 

- ullmhaithe i gceart de réir cheanglais Acht na gCuideachtaí 2014. 
 

 
Bunús na tuairime 
Rinneamar ár n-iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta ar Iniúchóireacht (Éire) (ISAnna (Éire)) agus an dlí is 
infheidhme. Déantar cur síos breise ar ár bhfreagrachtaí faoi na caighdeáin sin i bhfreagrachtaí an Iniúchóra as 
iniúchadh a dhéanamh ar an gcuid ráitis airgeadais dár dtuarascáil. Táimid neamhspleách ar an gcuideachta de réir 
riachtanas eitice atá ábhartha dár n-iniúchadh ar ráitis airgeadais in Éirinn, lena n-áirítear an Caighdeán Eiticiúil 
d’Iniúchóirí (Éire) arna eisiúint ag Údarás Maoirseachta Iniúchóireachta agus Cuntasaíochta na hÉireann (ÚMICÉ), 
agus na Forálacha atá ar Fáil le haghaidh Iniúchtaí ar Aonáin Bheaga, sna himthosca a leagtar amach i nóta 4 a 
ghabhann leis na ráitis airgeadais, agus chomhlíonamar ár bhfreagrachtaí eiticiúla eile de réir na gceanglas seo. 
Creidimid gur leor agus is iomchuí an fhianaise iniúchta a fuaireamar chun bunús a sholáthar dár dtuairim. 
 

 
Conclúidí a bhaineann le gnóthas leantach 
Níl aon rud le tuairisciú againn maidir leis na hábhair seo a leanas a éilíonn ISAnna (Éire) orainn tuairisc a thabhairt 
duit i gcás: 
- níl sé iomchuí úsáid na n-iontaobhaithe ar bhonn cuntasaíochta gnóthas leantach agus na ráitis airgeadais á n-

ullmhú; nó 
- níor nocht na hiontaobhaithe sna ráitis airgeadais aon neamhchinnteachtaí ábhartha sainaitheanta a d’fhéadfadh 

amhras suntasach a chaitheamh faoi chumas na cuideachta leanúint ar aghaidh ag glacadh le bunús an ghnóthais 
leantaigh cuntasaíochta ar feadh tréimhse dhá mhí dhéag ar a laghad ón dáta a údaraítear na ráitis airgeadais. 
eisiúint. 

 

 
Eolas Eile 
Tá na hiontaobhaithe freagrach as an bhfaisnéis eile. Cuimsíonn an fhaisnéis eile an fhaisnéis a chuimsítear sa 
tuarascáil bhliantúil seachas na ráitis airgeadais agus Tuarascáil ár nIniúchóra air. Ní chumhdaíonn ár dtuairim ar na 
ráitis airgeadais an fhaisnéis eile agus, ach amháin a mhéid a luaitear a mhalairt go sainráite inár dtuarascáil, ní léirímid 
aon chonclúid dearbhaithe orthu. 
 
Maidir lenár n-iniúchadh ar na ráitis airgeadais, is é ár bhfreagracht an fhaisnéis eile a léamh agus, á dhéanamh sin, a 
mheas an bhfuil an fhaisnéis eile ar neamhréir go hábhartha leis na ráitis airgeadais nó lenár n-eolas a fuarthas san 
iniúchadh, nó ar dealraitheach go bhfuil sí ábhartha go hábhartha. míthreorach. Má shainaithnímid neamhréireachtaí 
ábhartha den sórt sin nó míráiteas ábhartha dealraitheacha, éilítear orainn a chinneadh an bhfuil míráiteas ábhartha 
sna ráitis airgeadais nó míráiteas ábhartha ar an bhfaisnéis eile. Más rud é, bunaithe ar an obair a rinneamar, go 
dtiocfaimid ar an gconclúid go bhfuil míráiteas ábhartha ar an bhfaisnéis eile seo, éilítear orainn an fhíric sin a 
thuairisciú. Níl aon rud le tuairisciú againn ina leith seo. 
 

 
Tuairimí ar ábhair eile a fhorordaítear le hAcht na gCuideachtaí 2014 
Bunaithe go hiomlán ar an obair a rinneadh le linn an iniúchta, tuairiscímid: 
- is é ár dtuairim go bhfuil an fhaisnéis a thugtar i dTuarascáil Bhliantúil na nIontaobhaithe don bhliain airgeadais a 

n-ullmhaítear na ráitis airgeadais comhsheasmhach leis na ráitis airgeadais; agus 
- is é ár dtuairim gur ullmhaíodh Tuarascáil Bhliantúil na nIontaobhaithe de réir Acht na gCuideachtaí 2014. 
Fuaireamar an fhaisnéis agus na mínithe uile a mheasamar a bheith riachtanach chun críocha ár n-iniúchta. 
Is é ár dtuairim gur leor taifid chuntasaíochta na cuideachta chun go bhféadfaí na ráitis airgeadais a iniúchadh go 
héasca agus i gceart. Aontaíonn na ráitis airgeadais leis na taifid chuntasaíochta. 
 

 
Nithe a gceanglaítear orainn tuairisciú orthu trí eisceacht 
Bunaithe ar eolas agus tuiscint na cuideachta agus a timpeallacht a fuarthas le linn an iniúchta, níl aon mhíráiteas 
ábhartha aitheanta againn i dTuarascáil Bhliantúil na nIontaobhaithe. Ceanglaítear le hAcht na gCuideachtaí 2014 
orainn tuairisc a thabhairt duit mura ndéantar, inár dtuairim, nochtadh luach saothair agus idirbhearta iontaobhaithe a 
cheanglaítear le hailt 305 go 312 den Acht. Níl aon rud le tuairisciú againn ina leith seo. 
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Freagrachtaí faoi seach 
 
Freagrachtaí iontaobhaithe as na ráitis airgeadais 
Mar a mhínítear níos iomláine i Ráiteas Freagrachtaí na nIontaobhaithe atá leagtha amach ar leathanach 7 tá na 
hiontaobhaithe freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú agus as a bheith sásta go dtugann siad léargas fíor agus 
cóir, agus as cibé rialú inmheánach a chinneann siad atá riachtanach chun a chumasú ráitis airgeadais a ullmhú atá 
saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé acu mar gheall ar chalaois nó earráid. 
 
Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, tá na hiontaobhaithe freagrach as measúnú a dhéanamh ar chumas na cuideachta 
leanúint ar aghaidh mar ghnóthas leantach, ag nochtadh, de réir mar is infheidhme, ábhair a bhaineann le gnóthas 
leantach agus bunús cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh a úsáid mura bhfuil sé i gceist ag an mbainistíocht an 
chuideachta a leachtú nó scoirfidh sé d’oibríochtaí, nó níl aon rogha réalaíoch eile aige ach é sin a dhéanamh. 
 

 
Freagrachtaí an iniúchóra as iniúchadh na ráiteas airgeadais 
Is iad ár gcuspóirí dearbhú réasúnach a fháil i dtaobh an bhfuil na ráitis airgeadais ina n-iomláine saor ó mhíráiteas 
ábhartha, cibé acu mar gheall ar chalaois nó earráid, agus Tuarascáil Iniúchóra a eisiúint a chuimsíonn ár dtuairim. Is 
leibhéal ard dearbhaithe é dearbhú réasúnach, ach ní ráthaíocht é go mbraithfidh iniúchadh a dhéantar de réir ISAnna 
(Éire) míráiteas ábhartha i gcónaí nuair a bheidh sé ann. Féadfaidh míráiteas eascairt as calaois nó earráid agus 
meastar go bhfuil siad ábhartha dá bhféadfaí a bheith ag súil le réasún go mbeadh tionchar acu ar chinntí 
eacnamaíocha úsáideoirí a dhéantar ar bhonn na ráiteas airgeadais seo, ina n-aonair nó ina n-iomláine.. 
 
Tá cur síos breise ar ár bhfreagrachtaí as iniúchadh na ráiteas airgeadais le fáil san aguisín a ghabhann leis an 
tuarascáil seo, atá le fáil ar leathanach 10, atá le léamh mar chuid dhílis dár dtuarascáil. 
 

 
Cuspóir ár gcuid oibre iniúchta agus a bhfuil ár bhfreagrachtaí dlite dúinn 
Déantar ár dtuarascáil do chomhaltaí na cuideachta amháin, mar chomhlacht, de réir Alt 391 d’Acht na gCuideachtaí 
2014. Rinneadh ár gcuid oibre iniúchta ionas go bhféadfaimis na hábhair a cheanglaítear orainn a lua leo a lua le baill 
na cuideachta. Tuarascáil Iniúchóra agus chun aon chríche eile. A mhéid a cheadaítear leis an dlí, ní ghlacaimid ná ní 
ghlacaimid le haon fhreagracht ar aon duine seachas an chuideachta agus baill na cuideachta, mar chomhlacht, as ár 
gcuid oibre iniúchta, as an tuarascáil seo, nó as na tuairimí atá curtha le chéile againn. 
 
 
 
__________________________________ 
Natalie Kelly 
le haghaidh agus thar ceann 
CROWLEYS DFK UNLIMITED COMPANY 
Chartered Accountants and Statutory Audit Firm 
16/17 Faiche an Choláiste 
Baile Átha Cliath 2 
D02 V078 
 
............................... 
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Tuilleadh faisnéise maidir le scóip ár bhfreagrachtaí mar iniúchóir 
 

  
Mar chuid d’iniúchadh de réir ISAnna (Éire), déanaimid breithiúnas gairmiúil agus coinnímid amhras gairmiúil le linn an 
iniúchta. Déanaimid freisin: 
 
 

- Na rioscaí a bhaineann le míráiteas ábhartha sna ráitis airgeadais a aithint agus a mheas, cibé acu mar gheall ar 
chalaois nó earráid, nósanna imeachta iniúchta a fhreagraíonn do na rioscaí sin a dhearadh agus a dhéanamh, 
agus fianaise iniúchta a fháil atá leordhóthanach agus iomchuí chun bunús a sholáthar dár dtuairim. Tá an baol 
nach mbraithfear míráiteas ábhartha mar thoradh ar chalaois níos airde ná mar a bhíonn i gcás earráide, toisc go 
bhféadfadh claonpháirteachas, brionnú, easnaimh d'aon ghnó, mífhaisnéisí, nó sárú an rialaithe inmheánaigh a 
bheith i gceist le calaois. 

 
 

- Faigh tuiscint ar rialú inmheánach atá ábhartha don iniúchadh d’fhonn nósanna imeachta iniúchta a dhearadh atá 
oiriúnach sna himthosca, ach nach bhfuil chun críche tuairim a chur in iúl maidir le héifeachtacht rialú inmheánach 
na cuideachta. 

 
 

- Measúnú a dhéanamh ar oiriúnacht na mbeartas cuntasaíochta a úsáidtear agus réasúntacht na meastachán 
cuntasaíochta agus na nochtadh gaolmhar a dhéanann iontaobhaithe. 

 
 

- Conclúid a dhéanamh maidir le hoiriúnacht úsáid na n-iontaobhaithe ar bhonn cuntasaíochta gnóthas leantach 
agus, bunaithe ar an bhfianaise iniúchta a fuarthas, an bhfuil éiginnteacht ábhartha ann a bhaineann le himeachtaí 
nó coinníollacha a d’fhéadfadh amhras suntasach a chaitheamh ar chumas na cuideachta leanúint ar aghaidh mar 
ghnóthas leantach. . Má chinneann muid go bhfuil éiginnteacht ábhartha ann, éilítear orainn aird a tharraingt i 
dTuarascáil ár nIniúchóra ar na nochtuithe gaolmhara sna ráitis airgeadais nó, mura bhfuil na nochtuithe sin 
leordhóthanach, chun ár dtuairim a mhodhnú. Tá ár gconclúidí bunaithe ar an bhfianaise iniúchta a fuarthas suas 
go dtí dáta Thuarascáil ár nIniúchóra. Mar sin féin, d’fhéadfadh imeachtaí nó coinníollacha sa todhchaí a chur faoi 
deara go scoirfidh an chuideachta de bheith ina gnóthas leantach. 

 
 

- Déan cur i láthair foriomlán, struchtúr agus ábhar na ráiteas airgeadais, lena n-áirítear na nochtuithe, a mheas agus 
cibé an léiríonn na ráitis airgeadais na hidirbhearta agus na himeachtaí bunúsacha ar bhealach a bhaintear amach 
go cóir. 

 
 

Déanaimid cumarsáid leo siúd atá freagrach as rialachas maidir le, i measc nithe eile, raon feidhme pleanáilte agus 
uainiú an iniúchta agus torthaí suntasacha iniúchta, lena n-áirítear aon easnaimh shuntasacha sa rialú inmheánach a 
shainaithnímid le linn ár n-iniúchta. 
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don bhliain airgeadais dar críoch 31 Lúnasa 2020 
        
  Cistí  Cistí Iomlán Cistí Cistí Iomlán 
  Neamhshria

nta 
Srianta  Neamhshria

nta 
Srianta  

  2020   2020   2020   2019   2019   2019   
 Nótaí €   €   €   €   €   €   
        
Ioncam 
        
Gníomhaíochtaí carthanúla        
Ioncam ó ghníomhaíochtaí 
carthanúla 

5.1 740,155   1,489,844   2,229,999   386,505   1,397,934   1,784,439   

Infheistíochtaí 5.2 4,220   -   4,220   4,968   -   4,968   
Ioncam Eile 5.3 23,382   2,500   25,882   246   -   246   
  ───────   ───────   ───────   ───────   ───────   ───────   
Ioncam Iomlán  767,757   1,492,344   2,260,101   391,719   1,397,934   1,789,653   
  ───────   ───────   ───────   ───────   ───────   ───────   
 

Caiteachas 
        
Gníomhaíochtaí carthanúla 6.1 480,410   1,490,361   1,970,771   629,966   979,195   1,609,161   
  ───────   ───────   ───────   ───────   ───────   ───────   
 

Glanghnóthachain / 
(caillteanais) ar 
infheistíochtaí 

 -   (32,791) (32,791) -   (3,570) (3,570) 

  ───────   ───────   ───────   ───────   ───────   ───────   
Glanioncam / (caiteachas)  287,347   (30,808) 256,539   (238,247) 415,169   176,922   
Aistrithe idir cistí  -   -   -   -   -   -   
  ───────   ───────   ───────   ───────   ───────   ───────   
 

Glanghluaiseacht i gcistí 
don bhliain airgeadais 

 287,347   (30,808) 256,539   (238,247) 415,169   176,922   

 

        
Cistí a réiteach 
Iarmhéideanna a tugadh ar 
aghaidh ar an 1 Meán 
Fómhair 2019 

15 139,993   2,042,472   2,182,465   378,240   1,627,303   2,005,543   

  ───────   ───────   ───────   ───────   ───────   ───────   
Iarmhéideanna tugtha ar 
aghaidh ar an 31 Lúnasa 
2020 

 427,340   2,011,664   2,439,004   139,993   2,042,472   2,182,465   

  ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   
        
        
Cuimsíonn an Ráiteas Gníomhaíochtaí Airgeadais gach gnóthachan agus caillteanas a aithnítear sa bhliain airgeadais. 
Baineann an t-ioncam agus an caiteachas go léir le gníomhaíochtaí leanúnacha. 
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ACHOIMRE AR CHUN CUNTAS IONCAIM AGUS TAISPEÁNTAS 
don bhliain airgeadais dar críoch 31 Lúnasa 2020 
     
     
     
 Ráiteas faoi  2020   2019   
 Gníomhaíochtaí 

Airgeadais 
 €   €   

     
     
Ollioncam Cistí neamhshrianta 767,757     
 Cistí srianta 1,492,344     
  ───────     
   2,260,101   1,789,653   
Glanghnóthachain / (caillteanais) ó dhiúscairtí 
sócmhainní seasta 

Cistí neamhshrianta -     

 Cistí srianta (32,791)   
  ───────     
   (32,791) (3,570) 
   ───────   ───────   
Ioncam iomlán   2,227,310   1,786,083   
Caiteachas iomlán   (1,970,771) (1,609,161) 
   ───────   ───────   
Glanioncam / (caiteachas)   256,539   176,922   
   ═══════   ═══════   
     
Níl aon ghnóthachain nó caillteanais aitheanta ag an gcuideachta seachas an barrachas don bhliain airgeadais. 
Rinneadh na torthaí don bhliain airgeadais a ríomh ar bhonn costas stairiúil. 
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   2020    2019   

  Nótaí €    €   
      
Sócmhainní Seasta 
Sócmhainní inláimhsithe  11 939    -   
Infheistíochtaí  12 35,937    68,728   
   ───────    ───────   
   36,876    68,728   
   ───────    ───────   
      
Current Assets 
Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh   2,406,847    2,118,456   
   ───────    ───────   
Creidiúnaithe: Suimeanna atá dlite laistigh de 
bhliain 

 13 (4,719)  (4,719) 

   ───────    ───────   
Glansócmhainní Reatha   2,402,128    2,113,737   
   ───────    ───────   
Iomlán na Sócmhainní lúide Dliteanais Reatha   2,439,004    2,182,465   
   ═══════    ═══════   
Cistí 
Cistí iontaobhais srianta   2,011,664    2,042,472   
Ciste ginearálta (neamhshrianta)   427,340    139,993   
   ───────    ───────   
Total funds  15 2,439,004    2,182,465   
   ═══════    ═══════   
 

      
      
Ceadaithe ag Bord na nIontaobhaithe ar ____________________ agus sínithe thar a cheann ag: 
      
      
      
________________________________   ________________________________ 
Jim Gahan   Noel O'Connor 
Iontaobhaí   Iontaobhaí 
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  2020   2019   
 Nótaí €   €   

   70 

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 
Glanghluaiseacht i gcistí  252,430   172,039   
Coigeartuithe le haghaidh: 
Méid na n-infheistíochtaí díscríofa  32,791   3,570   
Dímheas  494   -   
Ús infhaighte agus ioncam dá samhail  (111) (85) 
  ───────   ───────   
  285,604   175,524   
Gluaiseachtaí i gcaipiteal oibre: 
Gluaiseacht creidiúnaithe  -   (890) 
  ───────   ───────   
Airgead tirim a ghintear ó oibríochtaí  285,604   174,634   
  ───────   ───────   
 

Sreafaí airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta 
Ús a fuarthas  111   85   
Díbhinní a fuarthas  4,109   4,883   
Íocaíochtaí chun sócmhainní inláimhsithe a fháil  (1,433) -   
  ───────   ───────   
Glan-airgead tirim a ghintear ó ghníomhaíochtaí infheistíochta  2,787   4,968   
  ───────   ───────   
 

    
Glanmhéadú ar airgead tirim agus ar choibhéisí airgid  288,391   179,602   
Airgead tirim agus coibhéisí airgid an 1 Meán Fómhair 2019  2,118,456   1,938,854   
  ───────   ───────   
Airgead tirim agus coibhéisí airgid an 31 Lúnasa 2020 18 2,406,847   2,118,456   
  ═══════   ═══════   
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1. GENERAL INFORMATION 
  
 Is cuideachta faoi theorainn ráthaíochta é Fondúireacht OT Baile Átha Cliath (cláraithe faoi Chuid 18 d’Acht na 

gCuideachtaí 2014) atá corpraithe i bPoblacht na hÉireann (uimhir CRO: 343001). Is í oifig chláraithe na 
cuideachta Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, An Túr Cloig, Gráinseach Ghormáin, Baile Átha Cliath 
7 atá mar phríomháit ghnó na cuideachta freisin. Cuireadh na ráitis airgeadais i láthair in Euro (€) arb é 
airgeadra feidhmiúil na cuideachta é freisin. 

 

    
2. ACHOIMRE AR PHOLASAITHE CUNTASAÍOCHTA SÍNIÚCHÁIN 
  
 Cuireadh na beartais chuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go comhsheasmhach agus iad ag déileáil le 

míreanna a mheastar a bheith ábhartha i ndáil le ráitis airgeadais an charthanais. 
  
 Bunús an ullmhúcháin 
 Ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir an Ráitis um Chleachtas Molta (SORP Carthanas de réir FRS 102, le 

héifeacht ó Eanáir 2015) agus le prionsabail chuntasaíochta a nglactar leo go ginearálta in reacht na hÉireann 
agus na hÉireann a chuimsíonn Acht na gCuideachtaí 2014. Comhlíonann siad an tuairisciú airgeadais 
caighdeáin an Bhoird um Chaighdeáin Chuntasaíochta. Cuireadh na beartais chuntasaíochta seo a leanas i 
bhfeidhm go comhsheasmhach agus iad ag déileáil le míreanna a mheastar a bheith ábhartha i ndáil le ráitis 
airgeadais na cuideachta carthanúla. 

  
 Ráiteas comhlíonta 
 Ullmhaíodh ráitis airgeadais na cuideachta don bhliain dar críoch 31 Lúnasa 2020 ar bhonn an ghnóthais 

leantaigh agus i gcomhréir leis an Ráiteas um Chleachtas Molta (SORP) "Cuntasaíocht agus Tuairisciú ag 
Carthanais a ullmhaíonn a gcuntais de réir an Chaighdeáin Tuairiscithe Airgeadais is infheidhme sa Ríocht 
Aontaithe agus i bPoblacht na hÉireann (FRS 102) (le héifeacht ón 1 Eanáir 2015) "agus FRS 102" An 
Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais is infheidhme sa RA agus i bPoblacht na hÉireann ". 

 

    

  
 Ioncam 
 Ní aithnítear ioncam trí chuimsiú sa Ráiteas ar Ghníomhaíochtaí Airgeadais ach amháin nuair a bhíonn an 

carthanas i dteideal an ioncaim go dlíthiúil, gur comhlíonadh na coinníollacha feidhmíochta a ghabhann leis an 
mír (í) ioncaim, is féidir na méideanna atá i gceist a thomhas le hiontaofacht leordhóthanach agus is dócha go 
bhfaighidh an carthanas an t-ioncam. 

  
 Ioncam ó ghníomhaíochtaí carthanúla 
 Cuimsíonn ioncam ó ghníomhaíochtaí carthanúla ioncam a thuilltear ó sholáthar seirbhísí faoi shocruithe 

conarthacha agus ó dheontais a bhaineann le feidhmíocht a bhfuil coinníollacha acu a shonraíonn soláthar 
seirbhísí áirithe atá le soláthar ag an gcarthanas. Aithnítear ioncam ón rialtas agus ó chomh-mhaoinitheoirí eile 
nuair a bhíonn an carthanas i dteideal an ioncaim go dlíthiúil toisc go bhfuil sé ag comhlíonadh na 
gcoinníollacha atá sna comhaontuithe maoinithe gaolmhara. Nuair a fhaightear deontas roimh ré, déantar a 
aitheantas a chur siar agus a áireamh i gcreidiúnaithe. Nuair a tharlaíonn teidlíocht sula bhfaightear ioncam, 
fabhraítear é i bhféichiúnaithe. 
 
Is gnách go mbíonn ceann de na cineálacha coinníollacha seo a leanas i ndeontais ó rialtais agus ó chomh-
mhaoinitheoirí eile: 
 
- Coinníollacha bunaithe ar fheidhmíocht: trína mbíonn an carthanas i dteideal conarthach ar mhaoiniú a mhéid 
a bhaintear amach croíchuspóirí an chomhaontaithe deontais. Sa chás go bhfuil croí-chuspóirí comhaontaithe 
deontais á gcomhlíonadh ag an gcarthanas, aithníonn sé an caiteachas gaolmhar, sa mhéid go bhfuil sé in-
aisíoctha ag an deontóir, mar ioncam. 
 
- Coinníollacha bunaithe ar am: trína mbíonn an carthanas i dteideal conarthach ar mhaoiniú ar an gcoinníoll 
go n-úsáidtear é i dtréimhse áirithe. Sna cásanna seo, aithníonn an carthanas an t-ioncam a mhéid a úsáidtear 
é laistigh den tréimhse a shonraítear sa chomhaontú. 
 
Cheal coinníollacha den sórt sin, ag glacadh leis go bhfuil admháil dóchúil, agus gur féidir an méid a thomhas 
go hiontaofa, aithnítear ioncam deontais a luaithe a chuirtear an carthanas ar an eolas faoi theidlíocht. 
 
Cuirtear deontais a fhaightear i leith caiteachais chaipitiúil chun sochair don Ráiteas Gníomhaíochtaí 
Airgeadais nuair a fhaightear iad nó nuair is infhaighte iad, cibé acu is luaithe. 

 

    

  
 Cistí 
 Cuirtear cistí neamhshrianta i bhfeidhm de réir rogha na n-iontaobhaithe chun aon cheann de chuspóirí an 

charthanais a chur chun cinn. Cuireann an deontóir srian ar chistí srianta chun críche áirithe agus ar aon dul 
le hachomhairc agus tionscadail na gcarthanas 
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 Sócmhainní seasta inláimhsithe agus dímheas 
 Luaitear sócmhainní seasta inláimhsithe ag a gcostas nó ag a luacháil, lúide dímheas carntha. Ríomhtar an 

muirear ar dhímheas chun an bunchostas nó an luacháil ar shócmhainní seasta inláimhsithe a dhíscríobh, lúide 
a luach iarmharach measta, thar a saolré úsáideach a bhfuil súil leis mar a leanas: 

  
 Daingneáin, feistis agus trealamh - 25%  
 

    

  
 Infheistíochtaí 
 Luaitear infheistíochtaí a choinnítear mar shócmhainní seasta ag luach cóir. Aithnítear ioncam ó infheistíochtaí 

sócmhainní seasta airgeadais eile mar aon le haon cháin iarchoimeádta ghaolmhar sa chuntas ioncaim agus 
caiteachais sa bhliain ina bhfuil sé infhaighte. 

 

    

  
 Creidiúnaithe 
 Aithnítear creidiúnaithe i dtosach ag luach cóir agus ina dhiaidh sin luaitear iad ag costas amúchta ag baint 

úsáide as an modh éifeachtach ráta úis, mura mbeadh éifeacht an lascainithe neamhábhartha, agus sa chás 
sin luaitear iad ar a gcostas. 

  
 Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh 
 Cuimsíonn airgead tirim sa bhanc agus ar láimh airgead tirim i dtaisce ag bainc a éilíonn fógra aistarraingthe 

níos lú ná trí mhí. 
 

    

  
 Cánachas 
 Ní thagann aon chánachas reatha nó iarchurtha chun cinn toisc gur deonaíodh díolúine charthanúil don 

charthanas. Gearrtar cáin bhreisluacha neamh-inghnóthaithe de réir mar a thabhaítear í. 
 
Mar charthanas cláraithe, thug na Coimisinéirí Ioncaim díolúine carthanachta d’Fhondúireacht OT Baile Átha 
Cliath. 

 

    

  
 Ionstraimí Airgeadais 
  
 Ionstraimí Airgeadais 
 Déantar ionstraimí fiachais (seachas iad siúd atá go hiomlán inaisíoctha nó infhaighte laistigh de bhliain), lena 

n-áirítear iasachtaí agus cuntais eile infhaighte agus iníoctha, a thomhas ar dtús ag luach reatha na sreafaí 
airgid amach anseo agus ina dhiaidh sin ar chostas amúchta ag baint úsáide as an modh úis éifeachtach. 
Déantar ionstraimí fiachais atá iníoctha nó infhaighte laistigh de bhliain, féichiúnaithe agus creidiúnaithe de 
ghnáth, a thomhas, i dtosach agus ina dhiaidh sin, ar mhéid neamh-lascainithe an airgid thirim nó ar chomaoin 
eile a mheastar a íocfar nó a gheofar. Mar sin féin, más idirbheart maoinithe atá i socruithe ionstraime 
gearrthéarmach, cosúil le fiachas a iarchur thar ghnáththéarmaí gnó nó a mhaoinítear ag ráta úis nach ráta 
margaidh é nó i gcás gearra lasmuigh den cheart - iasacht téarma nach bhfuil ag ráta an mhargaidh, déantar 
an tsócmhainn airgeadais nó an dliteanas a thomhas, i dtosach, ag luach reatha an tsreafa airgid amach anseo 
arna lascainiú ag ráta úis margaidh d’ionstraim fiachais chomhchosúil agus ina dhiaidh sin ar chostas amúchta. 
 
Déantar sócmhainní airgeadais a thomhaistear ag costas agus costas amúchta a mheas ag deireadh gach 
tréimhse tuairiscithe le haghaidh fianaise oibiachtúil ar bhearnú. Má aimsítear fianaise oibiachtúil ar bhearnú, 
aithnítear caillteanas lagaithe sa Ráiteas ar Ghníomhaíochtaí Airgeadais. 
 
Maidir le sócmhainní airgeadais arna dtomhas ag costas amúchta, tomhaistear an caillteanas lagaithe mar an 
difríocht idir méid carraeireachta sócmhainne agus luach reatha na sreafaí airgid measta lascainithe ag ráta 
úis éifeachtach bunaidh na sócmhainne. Má tá ráta úis athraitheach ag sócmhainn airgeadais, is é an ráta 
lascaine chun aon chaillteanas lagaithe a thomhas an ráta úis éifeachtach reatha arna chinneadh faoin 
gconradh. 
 
Maidir le sócmhainní airgeadais arna dtomhas ar chostas lúide lagaithe, tomhaistear an caillteanas lagaithe 
mar an difríocht idir méid carraeireachta sócmhainne agus an meastachán is fearr ar an méid inghnóthaithe, 
ar comhfhogasú é ar an méid a gheobhadh an carthanas don tsócmhainn dá mbeadh sé a dhíoltar ar dháta an 
chláir chomhardaithe. 
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3. BREITHIÚNAS CUNTASAÍOCHTA SÍNIÚCHÁIN AGUS PRÍOMH-FOINSÍ INNIÚLACHTA MAIDIR 
  
 Éilíonn ullmhú na ráiteas airgeadais seo ar an mbainistíocht breithiúnais, meastacháin agus toimhdí a 

dhéanamh a théann i bhfeidhm ar bheartais agus méideanna tuairiscithe sócmhainní agus dliteanas, ioncaim 
agus caiteachais. 
 
Déantar breithiúnais agus meastacháin a mheas go leanúnach agus tá siad bunaithe ar eispéiris stairiúla agus 
ar fhachtóirí eile, lena n-áirítear ionchais d’imeachtaí sa todhchaí a chreidtear a bheith réasúnach faoi na cúinsí.  
 
Gnóthas Leantach 
D'ullmhaigh an bhainistíocht buiséid ar feadh tréimhse dhá mhí dhéag ar a laghad ó dháta formheasa na ráiteas 
airgeadais a léiríonn nach bhfuil aon éiginnteacht ábhartha ann maidir le cumas an charthanais a dhliteanais a 
chomhlíonadh de réir mar a bhíonn siad dlite, mar ghnóthas leantach. Ar an mbonn seo measann na 
hIontaobhaithe gur iomchuí na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh. Dá réir sin, ní chuimsíonn 
na ráitis airgeadais seo aon athruithe ar na méideanna carraeireachta agus ar aicmiú na sócmhainní agus na 
ndliteanas a d’fhéadfadh teacht chun cinn mura mbeadh an carthanas in ann leanúint ar aghaidh mar ghnóthas 
leantach. 
 
Cuntasaíocht ar dhímheas 
Déanann an chuideachta foráil maidir le dímheas ar a sócmhainní seasta inláimhsithe. Luaitear sócmhainní 
seasta inláimhsithe ag a gcostas nó ag a luacháil, lúide dímheas carntha. Ríomhtar an muirear ar dhímheas 
chun bunchostas nó luacháil sócmhainní seasta inláimhsithe a dhíscríobh, lúide a luach iarmharach measta, 
thar a saolré úsáideach a bhfuil súil leis. Déanann na hiontaobhaithe athbhreithniú ar bhonn leanúnach ar an 
muirear ar dhímheas chun a chinntiú go bhfuil sé ag teacht leis an luach iarmharach a bhfuil súil leis is 
infheidhme maidir leis na catagóirí éagsúla inláimhsithe. Is é méid iomlán na sócmhainní atá faoi réir dímheasa 
ná € 1,433 (2019: € 0). 
 
 

 

  
4. FORÁLACHA AR FÁIL DO INIÚCHTAÍ IONTRÁLA BHEAG 
  
 Cosúil le go leor cuideachtaí carthanúla eile ar mhéid agus nádúr, úsáidimid ár n-iniúchóirí chun cabhrú le 

hullmhú na ráiteas airgeadais. 
 
 
 

 

      
5. IONCAM 
5.1 GNÍOMHAÍOCHTAÍ INMHARTHA Cistí Cistí 2020   2019   
  Neamhshria

nta 
Srianta   

  €   €   €   €   
 

      
 Tacaíocht Cláir 245,011   409,808   654,819   854,066   
 Caipiteal 236,320   898,100   1,134,420   550,282   
 Tacaíocht do Mhic Léinn 258,824   181,936   440,760   380,091   
  ───────   ───────   ───────   ───────   
  740,155   1,489,844   2,229,999   1,784,439   
  ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   
 

      
5.2 INFHEISTÍOCHTAÍ Cistí Cistí 2020   2019   
  Neamhshria

nta 
Srianta   

  €   €   €   €   
  
 Infheistíochtaí 4,220   -   4,220   4,968   
  ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   
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5.3 IONCAM EILE Cistí Cistí 2020   2019   
  Neamhshria

nta 
Srianta   

  €   €   €   €   
  
 Ioncam eile 23,382   2,500   25,882   246   
 
 
 

 ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   

 

       
6. CAITEACHAS 
6.1 GNÍOMHAÍOCHTAÍ INMHARTHA Costais Costais Costais 2020   2019   
  Dhíreacha Eile Tacaíochtaí   
  €   €   €   €   €   
 

       
 Tacaíocht Cláir -   442,382   670   443,052   865,175   
 Caipiteal -   856,886   273   857,159   293,602   
 Tacaíocht do Mhic Léinn -   659,594   119   659,713   444,213   
 Costais Rialachais (Nóta 6.2) -   10,847   -   10,847   6,171   
  ───────   ───────   ───────   ───────   ───────   
  -   1,969,709   1,062   1,970,771   1,609,161   
  ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   
 

       
6.2 COSTAIS RIALTAIS Costais Costais Costais 2020   2019   
  Dhíreacha Eile Tacaíochta   
  €   €   €   €   €   
  
 Seirbhísí dlí agus cuntasaíochta -   10,847   -   10,847   6,171   
  ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   
 

     
6.3 COSTAIS TACAÍOCHTA Gníomhaíoc

htaí 
2020   2019   

  Carthanúla   
  €   €   €   
  
 Costais oifige 1,062   1,062   1,273   
  ═══════   ═══════   ═══════   
 

    
7. ANAILÍS AR CHOSTAIS TACAÍOCHTA 
  2020   2019   
  €   €   
  
 Costais oifige 1,062   1,273   
  ═══════   ═══════   
 

    
8. IONCAM GLAN 2020   2019   
  €   €   
 Luaitear Glanioncam tar éis muirearú ((creidiúnú): 
 Dímheas sócmhainní inláimhsithe 494   -   
  ═══════   ═══════   
 

    
9. CEISTEANNA LUACH IN AISCE INFHEISTÍOCHTAÍ 2020   2019   
  €   €   
  
 Coigeartuithe luacha maidir le hinfheistíochtaí i mblianta airgeadais roimhe seo a scríobhadh ar ais: 
 - sócmhainní reatha 32,791   3,570   
  ═══════   ═══════   
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10. FOSTAÍOCHTAÍ AGUS ATHCHÓIRIÚ 
  
 Líon na bhfostaithe 
 Seo a leanas meánlíon na ndaoine a bhí fostaithe (lena n-áirítear iontaobhaithe feidhmiúcháin) i rith na bliana 

airgeadais: 
  
  Líon  Líon 
  2020 2019 
  
 Riarachán 6   4   
  ═══════   ═══════   
  
 Cuimsíonn na costais foirne: 2020   2019   
  €   €   
  
 Pá agus tuarastail 406,790   325,068   
  ═══════   ═══════   
  
 Bhí 3 fhostaí (2019: 1) a raibh a sochar iomlán fostaithe (gan costais phinsin fostóra san áireamh) don bhliain 

faoi chatagóir: 
 
€100,000-€110,000 
€ 70,000-€ 80,000 
€ 60,000-€ 70,000 

 

   
11. SÓCMHAINNÍ SEASTA INLÁIMHSITHE 
  Daingneáin, 
  Feistis agus 
  Trealamh 
  €   
 Costas 
 Ar 1 Meán Fómhair 2019 2,625   
 Breiseanna 1,433   
  ───────   
 Ar 31 Lúnasa 2020 4,058   
  ───────   
 Depreciation 
 Amhail 1 Meán Fómhair 2019 2,625   
 Muirear don bhliain airgeadais 494   
  ───────   
 Ar 31 Lúnasa 2020 3,119   
  ───────   
 Glanluach leabhair 
 Ar 31 Lúnasa 2020 939   
  ═══════   
 

   
12. INFHEISTÍOCHTAÍ 
  
  Infheistíocht

aí 
  Eile 
   
 Investments €   
 Costas 
 Ar 1 Meán Fómhair 2019 68,728   
 Athluachálacha (32,791) 
  ───────   
 Ar 31 Lúnasa 2020 35,937   
  ───────   
 Glanluach leabhair 
 Ar 31 Lúnasa 2020 35,937   
  ═══════   
 Ar 31 Lúnasa 2019 68,728   
  ═══════   
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13. CREIDMHEASA 2020   2019   
 Méideanna ag titim laistigh de bhliain atá le híoc €   €   
  
 Fabhruithe 4,719   4,719   
  ═══════   ═══════   
 

    
14. RESERVES 
    
  2020   2019   
  €   €   
  
 Ar 1 Meán Fómhair 2019 2,182,465   2,005,543   
 Barrachas don bhliain airgeadais 256,539   176,922   
  ───────   ───────   
 Ar 31 Lúnasa 2020 2,439,004   2,182,465   
  ═══════   ═══════   
 

     
15. CISTÍ 
15.1 ATHCHÓIRIÚ MAIDIR LE CISTÍ Cistí Cistí Cistí 
  Neamhshria

nta 
Srianta san Iomlán 

  €   €   €   
  
 Ar 1 Meán Fómhair 2018 378,240   1,627,303   2,005,543   
 Gluaiseacht i rith na bliana airgeadais (238,247) 415,169   176,922   
  ───────   ───────   ───────   
 Ar 31 Lúnasa 2019 139,993   2,042,472   2,182,465   
 Gluaiseacht i rith na bliana airgeadais 287,347   (30,808) 256,539   
  ───────   ───────   ───────   
 Ar 31 Lúnasa 2020 427,340   2,011,664   2,439,004   
  ═══════   ═══════   ═══════   
 

       
15.2 ANAILÍS AR FHORBAIRTÍ MAIDIR LE CISTÍ 
  Iarmhéid Ioncam Caiteachas Aistrithe Iarmhéid 
  1 Meán 

Fómhair 
  Idir 31 Lúnasa   

  2019   Cistí 2020   
  €   €   €   €   €   
       
 Ioncam srianta 
 Cistí srianta 2,042,472   1,492,344   1,523,152   -   2,011,664   
  ───────   ───────   ───────   ───────   ───────   
 Ioncam neamhshrianta 
 Ginearálta Neamhshrianta 139,993   767,757   480,410   -   427,340   
  ───────   ───────   ───────   ───────   ───────   
 Iomlán na gcistí 2,182,465   2,260,101   2,003,562   -   2,439,004   
  ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   
 

       
15.3 ANAILÍS AR SÓCMHAINNÍ NÍOS AG CISTE 
  Sócmhainní Sócmhainní Sócmhainní Dliteanais Iomlán 
  Seasta Seasta reatha reatha  
  - úsáid 

carthanais 
Airgeadais    

  €   €   €   €   €   
 Cistí iontaobhais srianta -   35,937   1,975,727   -   2,011,664   
  ───────   ───────   ───────   ───────   ───────   
  
 Cistí ginearálta neamhshrianta 939   -   431,120   (4,719)       427,340  
  ───────   ───────   ───────   ───────   ───────   
  939   35,937   2,406,847   (4,719) 2,439,004   
  ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   ═══════   
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16. STÁDAS 
  
 Tá an chuideachta teoranta trí ráthaíocht nach bhfuil scairchaipiteal aici. 
  
 Tá dliteanas na mball teoranta. 

 
Gabhann gach ball den chuideachta air féin rannchuidiú le sócmhainní na cuideachta i gcás go ndúnfar í agus 
iad ina mbaill, nó laistigh de bhliain ina dhiaidh sin, chun fiacha agus dliteanais na cuideachta a bhí ar conradh 
a íoc sula scoir siad de bheith comhaltaí, agus na costais, na muirir agus na costais a bhaineann le 
foirceannadh, agus chun cearta na ranníocóirí a choigeartú eatarthu féin, cibé méid is gá, nach mó ná € 1. 

 

      
17. IDIRBHEARTA PÁIRTÍ GAOLMHARA 
 

      

  
 Cuireadh Fondúireacht OT Baile Átha Cliath ar bun mar charthanas cláraithe agus Comhlacht Teoranta le 

Ráthaíocht chun tacú le OT Baile Átha Cliath trí ghníomhaíochtaí tiomsaithe airgid. Déantar an párolla le 
haghaidh Fhondúireacht OT Baile Átha Cliath a fhoinsiú allamuigh chuig Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha 
Cliath ar bhonn gan aon táille. Ligeann OT Baile Átha Cliath d’Fhondúireacht OT Baile Átha Cliath a n-áitribh 
a úsáid saor in aisce. Tá comhaontú leibhéal seirbhíse idir OT Baile Átha Cliath agus Fondúireacht OT Baile 
Átha Cliath i bhfeidhm chun na socruithe seo a léiriú. 

 

    
18. TREALAMH AIRGEAD AGUS AIRGEAD 2020   2019   
  €   €   
  
 Iarmhéideanna airgid agus bainc 2,406,847   2,118,456   
  ═══════   ═══════   
 

  
19. IMEACHTAÍ BILEOG IARSCRÍBHINN 
  
 Le linn na bliana airgeadais scaipeadh an víreas Covid-19 ar fud an domhain. Cosúil le go leor tíortha eile, 

d’eisigh rialtas na hÉireann treoir agus srianta ar ghluaiseacht daoine atá deartha chun scaipeadh an víris seo 
a mhoilliú. Go luath i mí an Mhárta 2020, dhún go leor gnólachtaí agus saoráidí oideachais go deonach agus i 
rith na míosa cuireadh níos mó srianta ar dhaoine agus ar ghnólachtaí. Ordaíodh do gach gnóthas 
“neamhriachtanach” dúnadh go sealadach an 28 Márta. Cuireadh isteach go mór ar obair Fhondúireacht OT 
Baile Átha Cliath agus táthar ag súil go leanfaidh sé seo ar aghaidh go ceann tamaill. Ní mór a lua, áfach, go 
bhfuair an Foras tacaíocht agus spreagadh nach beag ó dheontóirí don Ollscoil agus go bhfuil siad dóchasach 
faoin todhchaí i gcónaí. 
 
Agus na ráitis airgeadais á gceadú, bhí éiginnteacht ann maidir leis an gcaoi a bhféadfadh na himeachtaí seo 
dul i bhfeidhm go airgeadais ar an bhfondúireacht ó dheireadh na bliana airgeadais. Dá bharr sin, ní féidir leis 
na hiontaobhaithe meastachán a dhéanamh ar na héifeachtaí airgeadais a d’fhéadfadh a bheith ag Covid-19 
ar an gcuideachta ach creideann siad go bhfuil an dúshraith i riocht láidir cúlchistí. 

 

  
20. RÁITIS AIRGEADAIS A CHUR CHUN CINN 
  
 Cheadaigh Bord na nIontaobhaithe na ráitis airgeadais agus údaraíodh iad lena n-eisiúint ar an 

................................ 
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FAISNÉIS FORLÍONTACH A BHAINEANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 
RÁITEAS OIBRÍOCHTA 
don bhliain airgeadais dar críoch 31 Lúnasa 2020 
     
     
  2020    2019   
 Sceideal €    €   
     
Ioncam  2,229,999    1,784,439   
     
Gníomhaíochtaí carthanúla agus costais eile 1 (1,970,771)  (1,609,161) 
  ───────    ───────   
  259,228    175,278   
     
Ioncam ilghnéitheach agus athruithe ar 
infheistíochtaí 

2 (2,689)  1,644   

  ───────    ───────   
Barrachas glan  256,539    176,922   
  ═══════    ═══════   
 

 



Fondúireacht OT Baile Átha Cliath 

Níl an fhaisnéis fhorlíontach mar chuid de na ráitis airgeadais iniúchta    80 

FAISNÉIS FORLÍONTACH A BHAINEANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 
SCEIDEAL 1: GNÍOMHAÍOCHTAÍ INMHARTHA AGUS COSTAIS EILE 
don bhliain airgeadais dar críoch 31 Lúnasa 2020 
     
     
  2020    2019   
  €    €   
 

Costais 
     
Mac Léinn         
Scoláireacht Mont Kavanagh  13,625    24,083   
Tionscadal Bliantúil Cistí   60,500    68,500   
Scoláireacht Marriot  -    31,934   
Scoláireacht Taitstil  5,000    5,000   
Scoláireacht Musgrave  24,000    24,000   
Scoláireacht Wallace   6,000    6,000   
Scoláireacht Panelto   18,000    18,000   
ICubed  6,000    35,000   
Scoláireacht Chiste   6,000    6,000   
Scoláireacht SIRUS   6,000    6,000   
Sparánacht Eileen Fitzpatrick  3,050    4,135   
Scoláireacht Green REIT   11,000    12,000   
Scoláireacht Intel   21,000    24,500   
Gradaim DCT   -    1,000   
Scoláireacht Ardscoil  1,000    1,000   
Scoláireacht Morrisson  -    16,000   
Gradaim Jones                    18,350             - 
Scoláireacht George Moore                     8,000             - 
Tionscadail Eile  38,799    132,217   
Costais Iomlán na Mac Léinn  246,324    415,369   
         
Capiteal         
TopCon  62,500    62,500   
Intel Robotics                  276,300             - 
Manor Farm  25,092    -   
CBS Cookery Demo                   81,250             - 
Ciste Oideachais AIB                  200,000             - 
Musgrave Market Place                   41,666             - 
Iomlán na gCostas Caipitil  686,808    62,500   
         
Clár          
Access to Apprenticeship  234,718    468,521   
Basis Point  86,606    32,389   
Costais Iomlán an Chláir  321,324    500,910   
        
Costais Bainistíochta & Riaracháin         
Tuarastail  406,790    312,158   
Costais Pinsin Ranníocaíochta Sainithe Foirne  -    12,910   
Tiomsú Airgid CCS                  199,875      176,813 
Bronnadh Céime  75,900    80,661   
Imeachtaí Alumni  7,700    14,018   
Priontáil, Postas agus Stáiseanóireacht  2,140    4,417   
Taisteal agus Siamsaíocht  5,159    10,556   
Costais Ríomhaireachta                      596             - 
Fógraíocht                      303          148 
Dlí agus Gairmiúil                      444        7,807 
Luach Saothair Iniúchóirí                   10,403        6,171 
Táillí Bainc                    2,002        1,273 
Síntiúis  3,900    3,450   
Costais Ghinearálta                      609             - 
Dímheas  494    -   
Costais Iomlán Bainistíochta & Riaracháin  716,315      630,382 
  ───────    ───────   
Costais Iomlán  1,970,771    1,609,161   
 

  ═══════    ═══════   
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FAISNÉIS FORLÍONTACH A BHAINEANN LEIS NA RÁITIS AIRGEADAIS 
SCEIDEAL 2: IONCAM ILGHNÉITHEACH AGUS ATHRUITHE I INFHEISTÍOCHTAÍ 
don bhliain airgeadais dar críoch 31 Lúnasa 2020 
     
     
  2020    2019   
  €    €   
Ioncam Ilghnéitheach agus Athruithe ar Infheistíochtaí 
Ioncam iolrach  25,882    246   
Ús Bainc  111    85   
Ioncam ó infheistíochtaí liostaithe  4,109    4,883   
Méideanna díscríofa infheistíochtaí  (32,791)  (3,570) 
  ───────    ───────   
  (2,689)  1,644   
  ═══════    ═══════   
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