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   Iniúchta don bhliain dar críoch 30    
   Meán Fómhair 2005

Cuimsíonn sí seo, an chéad Tuarascáil Bhliantúil 
fhoirmiúil arna fhoilsiú ag Coláiste na Tríonóide, Baile 
Átha Cliath, don bhliain acadúil 2004/05, in éineacht le 
Ráitis Airgeadais an Choláiste don tréimhse sin. Leagann 
an Tuarascáil staid an Choláiste amach agus tugann sé 
ár ngnóthachtáil le linn na bliana sin chun suntais. 

Tríd an Tuarascáil a chur i láthair, is pléisiúr dom é 
buíochas a ghabháil le baill foirne an Choláiste go léir, an 
fhoireann acadúil, riaracháin agus tacaíochta, as a bpáirt 
inár ngnóthachtáil – ní bhainfí amach an ghnóthachtáil 
seo gan a dtacaíocht fhlaithiúil agus neamhleitheach.

Chuir céad Bhord tofa an Choláiste a théarma ceithre 
bliana i gcrích i mí Mheán Fómhair 2005 agus ba 
mhaith liom buíochas a ghabháil leis na comhaltaí as a 
dtacaíocht agus a gcomhairle bhithdhílis.

Bliain chorraitheach agus thábhachtach a bhí sa 
bhliain 2004/5 i stair fhada an Choláiste. Ba bhliain í 
ina cuireadh tús le mórathrú, a chur i bhfeidhm iomlán 
a fhorbróidh thar na blianta le teacht. Baineadh a lán 
amach. Tharla an ghnóthachtáil seo i gcoinne cúlra de 
ghéire airgeadais agus buairt faoinár gcumas i bpleanáil, 
i dtéarmaí fioscacha, do na leibhéil teagaisc agus taighde 
a dhaingneoidh áit an Choláiste ar an gcaogadú ollscoil 
is fearr sa domhan. In éineacht leis na hollscoileanna uile 
san earnáil cuireadh dianbhrú ar mhaoiniú an Choláiste 
de bharr an fhíorlaghdaithe i maoiniú ón Rialtas le 
blianta beaga anuas, chomh maith le méadú i gcostais 
a eascaraíonn as ceanglais reachtaíochta cosúil leis an 
Acht  um Chosaint Fostaithe (Obair Téarma Shocraithe) 
2003. Is ábhar buartha é fosta na torthaí fadtéarmacha a 
eascróidh as dliteanais phinsin sa todhchaí.

D’aineoinn seo, tá muinín ag an gColáiste seo sa 
todhchaí. Tá an Coláiste ar an gcéad rogha ag foriomlán 
na mac léinn ardghnóthaithe ó earnáil an dara leibhéil. Tá 
an timpeallacht tacaíochta do thaighde dea-gheallúnach 
agus leanann an Coláiste de chur go hinchiallaithe le 
beatha Chathair Bhaile Átha Cliath agus an náisiún.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Taoiseach, 
an tAire Oideachais agus Eolaíochta agus na hAirí 
Rialtais go léir as a dtacaíocht fhíorluachmhara. Tá an 
Coláiste an-bhuíoch as Bord agus Feidhmeannacht 
Fhondúireacht na Tríonóide, an tÚdarás um Ard-
Oideachais, Fondúireacht Eolaíochta Éireann, an Bord 
um Thaighde Sláinte agus a lán gníomhaireachtaí agus 
daoine eile, poiblí agus príobháideach.

Tugaim cuireadh duit an Tuarascáil seo a léamh agus tá 
súil agam go mbeidh sí suimiúil do gach uile dhuine.

John Hegarty
Propast
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1. Réamhrá 

Bliain rathúil eile a bhí sa Bhliain Acadúil 2004/5 do 
Choláiste na Tríonóide:

• Bhí an Coláiste ar an t-aon ollscoil sa Stát a 
sonraíodh sa 200 ollscoil is fearr i rangú ollscoileanna 
an domhain an Times Higher Education Supplement, 
sa 87ú háit;

• Fuair taighdeoirí na Tríonóide ar fud na disciplíní 
ar fad aitheantas idirnáisiúnta agus náisiúnta dá 
ngnóthachtáil;

• Mhéadaigh maoiniú do thaighde go dtí iomlán buaice 
de €61m; 

• Lean an Coláiste de na gnóthachtálaithe is fearr san 
Ardteistiméireacht agus scrúduithe ar chomhchéim 
léi a tharraingt;

• rinneadh struchtúr úr acadúil a fhorbairt a bhí i 
bhfeidhm don bhliain acadúil 2005/06;

• tionóladh an Fhéile Eolaíochta BA a bhí an-rathúil i 
gColáiste na Tríonóide i mí Mheán Fómhair 2005;

• rinneadh deich gceapachán ollúnta, trí cheann acu 
do Chathaoirligh úra;

• tugadh isteach 11 clár úr iarchéime (ag leibhéal 
Dochtúireachta, Máistreachta agus Dioplóma);

• bronnadh a gcéimeanna ar 3,900 mac léinn; 

• rinneadh os cionn 30 nochtadh maoine intleachtúla.

2. Athstruchturú an Choláiste

Mórthionscnaimh don Coláiste le linn na bliana acadúla 
2004/5 a bhí san fhorbairt de struchtúr úr acadúil ‘Clár 
Oibre maidir le hAthrú’, a forbraíodh lena chinntiú go 
ndéanfar ardstádas an Choláiste mar institiúid taighde 
agus teagaisc a threisiú i gcoinne brúnna seachtracha 
agus inmheánacha atá ag méadú. Ag deireadh Théarma 
na Tríonóide in 2005, bhí struchtúr úr de chúig Dhámh 
ina bhfuil 17 Scoil agus trí Leas-Déanacht bunaithe. 

Dámh na nEalaíon agus Daonnachtaí

•  Scoil na nDaonnachtaí agus Staire

•  Scoil na Staidéar Teangeolaíoch, Urlabhra agus 
Cumarsáide

•  Leas-Déanacht, Dámh na nEalaíon agus Daonnachtaí

 

Dámh na nEolaíochtaí Sóisialta agus Daonna

• Scoil na hEolaíochta Sóisialta agus Fealsúnachta

• Scoil na hOibre Sóisialta agus an Pholasaí Shóisialta

• Scoil an Ghnó

• Scoil na Síceolaíochta 

• Leas-Déanacht, Dámh na nEolaíochtaí Sóisialta agus 
Daonna

Dámh na hInnealtóireachta & Eolaíochtaí Córas

• Scoil na hInnealtóireachta

• Scoil Eolaíocht Ríomhaireachta agus Staitisticí

Dámh na nEolaíochtaí Sláinte

• Scoil an Leighis

• Scoil na hEolaíochta Déadaí

• Scoil an Altranais agus an Chnáimhseachais

• Scoil Cógaisíochta agus Eolaíochtaí Cógaseolaíocha

Dámh na hEolaíochta

• Scoil na Matamaitice

• Scoil na nEolaíochtaí Nádúrtha 

• Scoil na Fisice

• Scoil na Ceimice

• Scoil na Bithcheimice agus na hImdhíoneolaíochta

• An Leas-Déanacht ar Ghéineolaíocht agus 
Micribhitheolaíocht

Cumasóidh an struchtúr acadúil seo déabhlóid a 
chuirfidh ar chumas aonad acadúil:

• ceannas a ghlacadh ar phleanáil agus bainistíocht  
 acadúil agus acmhainne;

• a bheith freagrach as thorthaí oideachasúla agus taighde;

• naisc níos dírí a bheith acu le lárphróisis  
 chinnteoireachta an Choláiste;

• sochar a bhaint as tacaíocht riaracháin níos doimhne;

• acadóirí a scaoileadh le fócas a chur ar theagasc  
 agus taighde;

• ligean do dhisciplíní agus Scoileanna a fhorbairt agus  
 a nuáil trí acmhainní a nascadh le gníomhaíocht; 

• nochtadh speisialtóirí úra acadúla a chothú;

• cinnteoireacht a shimpliú trí bhuiséid chineachta.
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Bhí comhchomhairle fhorleathan ann roimh na struchtúir 
chomhaonaithe ar fud phobal an Choláiste. Leanfar le 
tuilleadh gnéithe athstruchtúrtha sa bhliain le teacht.

Lena chois sin, mar thoradh ar an gcéad 
mhórathbhreithniú maidir le dáileadh acmhainní sa 
Choláiste, tugadh isteach córas úr, bunaithe ar chritéir 
theagaisc agus thaighde. Tá an córas úr, an tSamhail um 
Leithdháileadh Acmhainní Acadúla (ARAM) bunaithe ar 
thrí bhunphrionsabal, (cothromas, cothromaíocht agus 
trédhearcacht), trína ndéantar acmhainní a dháileadh 
d’fhonn gníomhaíocht agus gnóthachtáil acadúil a 
spreagadh agus cinnteoireacht a chineachadh an méid is 
mó ag is féidir chuig aonaid acadúla.

3. Rangú Ollscoileanna an Domhain THES 

Ag teacht isteach san ochtó is a seachtú háit, ba é 
Coláiste na Tríonóide an t-aon ollscoil sa Stát a sonraíodh 
sa dá chéad ollscoil is fearr i rangú ollscoileanna an 
domhain 2004 an Times Higher Education Supplement a 
foilsíodh i mí Dheireadh Fómhair 2004.

Liostaíonn rangú ollscoileanna THES na 200 ollscoil is 
fearr a thomhastar ar phiarathbhreithniú, roinnt insintí 
sa chomhalta dáimhe, cóimheas mac léinn le foireann 
agus an líon mac léinn agus foirne idirnáisiúnta. Bhí 
Coláiste na Tríonóide ar an t-aon Choláiste Éireannach 
a sonraíodh ar an 100 institiúid innealtóireachta agus 
teicneolaíocht faisnéise is fearr sa domhan an THES.

4. Cúrsaí Acadúla 

4.1 Comhlacht Mac Léinn

Ionadaíonn an Coláiste gach contae in Éirinn agus níos 
mó ná 80 tír, agus mar sin tá daonra na mac léinn éagsúil 
i náisiúnacht, aicme shóisialta agus aois.

Go hiomlán, bhí 15,264 mac léinn cláraithe in 2004/05. 
Astu seo, bhí 7% ó thíortha AE seachas Éire, 3% ó 
Thuaisceart Éireann, 3% ó Meiriceá Thuaidh nó Meiriceá 
Láir, agus 3% ó áiteanna eile sa domhan.

Tá an Coláiste tiomanta do mhéadú a dhéanamh ar 
líon na mac léinn neamh-thraidisiúnta a thagann isteach 
ar chláir fhochéimithe, lena n-áirítear iad siúd ó chúlra 
socheacnamaíoch faoi mhíbhuntáiste, iad siúd le 
mícumas agus mic léinn aibí. In 2004/5 rinne an Coláiste 
tuilleadh dul chun cinn trí chomhlíonadh leis an bpolasaí 
maidir le 15% de chuótaí Lár-Oifig Iontrála (LOI) ó mhic 
léinn neamh-thraidisiúnta a fhorchoimeád nuair in 2004, 
líon mic léinn neamh-thraidisiúnta 11% d’áiteanna uile 
LOI, suas ó 7% in 2003.

4.2 Staitisticí Iontrálacha /Mic Léinn Scoláireachta Iontrála

In 2004, tharraing Coláiste na Tríonóide céadatán 
suntasach (12%) d’iarratais chéad rogha sa chóras LOI.

Leanann an Coláiste den líon is airde de mhic léinn a 
bhfuil éirim acadúil acu a tharraingt. Bronnadh iomlán de 
536 mac léinn na chéad bhliana le ‘Gradaim Taispeánta 
Iontrála’ speisialta. Bhain na mic léinn a fuair na gradaim 
seo 545 pointe nó níos airde (os cionn 6 ghrad A2) 
ina scrúdú Ardteistéimireachta nó scrúdú dara leibhéil 
ar chomhchéim léi. Tháinig na mic léinn as 280 scoil 
ó na 32 contae ar fad in Éirinn le cois scoileanna i 
Sasana, in Albain, sa Bhreatain Bheag, sa Fhrainc agus 
sa tSualainn. Bhain thart ar 4% de bhreis is 57,000 
iarratasóir LOI do chúrsaí céime an ghnóthachtáil seo 
amach: roghnaigh 25% den grúpa éirmiúil seo Coláiste 
na Tríonóide chun leanúint dá n-oideachas tríú leibhéal.

4.3 Scoláireachtaí

Tá Scoláireachtaí Fhondúireacht na Tríonóide agus 
Scoláireachtaí Neamhfhondúireacht mar thomhas ar 
ghnóthachtáil acadúil le fada. Déanann fochéimithe, ag 
deireadh a dara bliana (an tríú bliain i gcás mhic léinn 
leighis), scrúdú speisialta agus ní bhronntar scoláireacht 
ach orthu siúd a bhaineann céadonóracha amach do 
thréimhse suas go dtí cúig bliana. In 2004/05, bronnadh 
na scoláireachtaí ardcháiliúla ar ochtú mac léinn – líon 
buaice – ar Luan na Tríonóide 2005. 

Bhí buaiteoirí na scoláireachtaí as gach dámh: Dámh na 
nEalaíon (7); Dámh na nEalaíon (Litreacha) (2); Dámh na 
Staidéar Gnó, Eacnamaíoch agus Sóisialta (10); Dámh 
na hInnealtóireachta agus Córas Eolaíochta (7); Dámh na 
nEolaíochtaí Sláinte (18); Dámh na hEolaíochta (18); agus 
cúrsaí Ildáimhe

4.4 An Curaclam – Cúrsaí úra fochéime agus iarchéime

D’fhreagair an Coláiste ar fhorbairt d’eolas úr, treoracha 
úra laistigh de dhisciplíní agus nuálaíocht churaclaim 
chomh maith le riachtanais mac léinn atá ag athrú agus 
deiseanna atá ag teacht chun cinn trí na cúrsaí iarchéime 
a leanas a thabhairt isteach in 2004:
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Eile (3%)
Meiriceá Thuaidh & Láir (3%)
An Eoraip (AE) (7%)
Tuaisceart Éireann (3%)
Poblacht Éireann (84%)
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Céim

M.Sc./Ph.D i Néareolaíocht
M.Phil in Aistriúchán Liteartha
M.Sc. in Eolaíocht Eacnamaíochta
M.Sc. i Staidéar ar Urlabhra & Teanga Chliniciúil (Diosfaige)
M.Sc./Ph.D i Míochaine Mhóilíneach
M.Sc. i dTeicneolaíocht i nDéantúsaíocht Cógasaíochta

Dioplóma

Diop. P.G. i Maoirseacht Chliniciúil (Síceolaíocht)
Diop. P.G. i Staidéar ar Urlabhra & Teanga Chliniciúil (Diosfaige)
Diop. P.G. i Staidéar Altranais Ghairmiúil
Diop. P.G. i Staidéar Cnáimhseachais Ghairmiúil 
Diop. P.G. i Míochaine Mhóilíneach

Leanadh ar aghaidh go rathúil leis an tionscnamh um 
Churaclam Forleathan, a gcuirtear béim air sa Phlean 
Straitéiseach 2003-08, in 2004/05, agus rinneadh 
athbhreithniú meántéarma air mar chuid den chomhaontú 
maoinithe do na cúrsaí tras-dáimhe agus scoláireachtaí 
do theagasc iarchéime. Dhearbhaigh seo rath an 
Choláiste maidir le spriocanna pholasaí an Churaclaim 
Fhorleathain maidir le na cáilíochtaí a bheifí ag iarraidh i 
gcéimí Choláiste na Tríonóide, a neadú agus a léiriú ina 
ghníomhaíochtaí. 

Lean Coláiste na Tríonóide lena bhainteacht le próiseas 
Bologna trí úsáid an Chórais um Aistriú agus Carnadh 
Creidmheasanna na hEorpa (CACCE) i gcláir chéime 
d’fhochéimithe, an tionscnamh píolótach d’Fhorlíon 
Dioplóma agus an dáileadh de dheontais saolmhaoinithe 
chun tacú le tionscnaimh Bologna-bainteachta i 
Rannóga agus Scoileanna.

4.5 Gradaim Tosuithe, Chéadonóracha agus Bonn Óir 

Bronnadh iomlán de 3,900 céim (2,795 bunchéim agus 
1,105 ardchéim) in 20 searmanas Tosaithe aonair in 
2004.

Fuair 340 mac léinn céadonóracha ag na scrúduithe 
céime in 2005 agus, astu seo, bronnadh Boinn Óir ar 50. 

Tionóladh bronnadh Onórach i searmanais Tosaithe 
an 17 Nollaig 2004 agus 8 Iúil 2005. Ag Tosuithe an 
Gheimhridh, tugadh onóir don Iníon Judith Chavasse, 
Iníon Judith Evelyn Glennie, Iníon Judith Christina Noble, 
an tOllamh John Sutton, an tUasal Michael Viney agus 
an tOllamh Ahmed H Zewail. Ba iad buaiteoirí na céime 
onóraithe ag tosuithe an tSamhraidh ná an tUasal 
Michael Bogdanov, an tOllamh Alan Heeger, an tOllamh 
Cecilia Jarlskog, an tUasal John O’Conor, an tOllamh 
Tim Shallice agus an tUasal William Walsh.

Tionóladh bronnadh Onórach speisialta le linn na Féile 
Eolaíochta BA i mí Mheán Fómhair 2005. Ba iad na daoine 
a fuair céim onórach ná an Tiarna Alec Broers, an Iníon 
Frances Cairncross, an tOllamh Dianne Edwards, Brendan 
Parsons Iarla Rosse agus an tOllamh Robert Lord Winston.

4.6 Cláir Rochtana na Tríonóide

Is éard atá i gCláir Rochtana na Tríonóide (CRT) ná raon de 
thionscnaimh chun dul i ngleic le míbhuntáiste oideachais. 
D’fhorbair CRT raon de thacaí iar-iontrála  mar fhreagairt 
ar eispéireas na mac léinn. Áirítear orthu seo raon de 
chláir réamhollscoile, tacaíocht airgeadais agus pearsanta, 
breis theagaisc, Ionad Achmainní Scríbhneoireachta, 
seomra Cuidithe do Mhatamaitic, an Stiúideo (ionad 
acmhainní foghlama), scéim tacaithe cóiríochta agus 
ceardlanna athbhreithnithe do dheireadh téarma. Oibríonn 
CRT go dlúth le seirbhísí tacaíochta eile sa Choláiste 
chomh maith, lena n-áirítear an Leabharlann, an tSeirbhís 
Comhairleoireachta do Mhic Léinn, an tSeirbhís do Mhic 
Léinn faoi Mhíchumas, an tSeirbhís Sláinte, an tSeirbhís 
Chóiríochta agus Seirbhís Teagaisc an Choláiste.

Tá cúig thionscamh iontrála ag CRT, agus tá siad go léir 
páirt-mhaoinithe ag an Údarás um Ard-Oideachas tríd an 
Scéim um Thionscnaimh Straitéiseacha:

4.6.1 Cláir do Bhunscoileanna agus don Dara leibhéal

Nascann Clár Dara Leibhéal Choláiste na Tríonóide le 
19 scoil dara leibhéal i gceantair faoi mhíbhuntáiste 
agus lorgaíonn sé, trí éagsúlacht de thacaí, líon na 
ndaltaí sna scoileanna a théann ar aghaidh go dtí an 
tríú leibhéal a mhéadú. Tá dhá phríomhthionscnamh i 
gceist i gClár na mBunscoileanna: clár Matamaitice agus 
Eolaíochta do dhaltaí rang a sé agus ‘Take the Lead’ do 
dhaltaí rang a cúig a bhfuil sé mar aidhm acu feabhas a 
chur ar éifeachtacht aonair na bpáistí rannpháirteacha 
agus bainteacht agus tuiscint oideachasúil a mhéadú 
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Buaiteoirí na Céime Onóraithe i searmanais tosaithe an 
Gheimhridh, 2004.

i measc a dtuismitheoirí. Tá 19 bunscoil nasctha agus 
19 iarbhunscoil nasctha óna bhfuil thart ar 4,000 dalta 
rannpháirteach i ngníomhaíochtaí ar champas.

4.6.2 Bunchúrsa d’Ard-Oideachas – Mic Léinn Aibí

Bhí 25 mac léinn cláraithe ar an mbunchúrsa bliana seo 
in 2004/05 agus astu sin chuir 23 an cúrsa i gcrích go 
rathúil, ag fáil Teastais i mBunstaidéir d’Ard-Oideachas. 
Chuaigh dhá dhuine is fiche de na mic léinn seo ar 
aghaidh go dtí cláir fhochéimithe i gColáiste na Tríonóide 
agus d’iarchuir mac léinn amháin áit ag Ollscoil na 
hÉireann, Maigh Nuad. 

4.6.3 Bunchúrsa d’Ard-Oideachas – Aosaigh Óga 

In 2004/05 chláraigh 25 mac léinn ar an gcúrsa seo 
a fhreastalaíonn ar aosaigh óga (17-20 bliain d’aois) 
ag a bhfuil araíocht acadúil ach a bhfuil bliain bhreise 
d’oideachas de dhíth orthu d’fhonn ullmhú don tríú 
leibhéal. Chuir an 25 acu go léir an cúrsa i gcrích go 
rathúil agus chuaigh 24 acu ar aghaidh go dtí cláir 
fhochéimithe i gColáiste na Tríonóide agus chuaigh mac 
léinn amháin ar aghaidh go dtí coláiste breisoideachais.

4.6.4 Deonú ar Phointí

Tá daltaí atá faoi mhíbhuntáiste socheacnamaíoch 
agus a bhfuil a scoil nasctha le Cláir Rochtana na 
Tríonóide (CRT), nó do chlár rochtana ag ollscoil eile, nó 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath, i dteideal 
deonaithe ar phointí le haghaidh iontrála ar chlár céime 
d’fhochéimithe. Ní mór go gcomhlíonann na daltaí seo 
na híoscheanglais mháithreánaigh d’iontráil ar an gcúrsa 
a roghnaíonn siad. Féadfaidh céimithe ó Bhunchúrsa 
Choláiste na Tríonóide – Aosaigh Óga agus daltaí ó 
scoileanna CRT nasctha atá i dteideal deonú a fháil ar 
phointí dul san iomaíocht d’áiteanna ag ollscoileanna eile 
trí scéim chomhoibrithe ar a dtugtar Bealach Rochtana 
ar Ard-Oideachas (BRAO). In 2004 d’iontráil líon buaice 
de dhaltaí (86) Coláiste ar an mbealach seo.

4.6.5 Bunchúrsa Chomhpháirtíochta

Chuaigh trí Choláiste de chuid Choiste Gairmoideachais 
Chathair Bhaile Átha Cliath (CGCBÁC) i gcomhpháirtíocht 
le Coláiste na Tríonóide chun bunchúrsa maidir le rochtain 
ar raon leathan de chúrsaí fochéime a fhorbairt agus 
a chomhsheachadadh. Is iad na coláistí CGCBÁC atá 
bainteach ná Coláiste an Phiarsaigh, Coláiste Phluincéid 
agus Coláiste na Saoirsí. Reáchtáladh an cúrsa ar 
bhonn píolótach i 2004/5 agus idirbheartaigh na coláistí 
CGCBÁC, tacaithe ag Coláiste na Tríonóide, go rathúil 
le Comhairle na nDámhachtainí Breisoideachais agus 
Oiliúna (CDBO) do chreidiúnú laistigh den Chreat Náisiúnta 
Cáilíochtaí. Chuaigh trí dhalta déag ón scéim seo ar 
aghaidh go dtí cúrsaí fochéime i gColáiste na Tríonóide.

4.7 Gradaim Teagaisc an Phropaist

Is príomhbhealach do Choláiste atá i gGradaim Teagaisc 
an Phropaist chun aitheantas a thabairt don fhoireann 
acadúil a bhfuil mhéid suntasach déanta acu maidir le 
barrfheabhas teagaisc i gColáiste na Tríonóide. Ba iad 
buaiteoirí na ngradam in 2005 ná an Dr Ciaran Brady, 
Rannóg na Staire Comhaimseartha, an Iníon Helen 
Coughlan, Rannóg na Staidéar Sóisialta, an Dr Neville 
Cox, Scoil an Dlí, agus an Iníon Fiona Timmins, Scoil an 
Altranais agus an Chnámhseachais, ar tugadh aitheantas 
dóibh go léir as ucht a ndílseachta agus a dtiomantais 
do bharrfheabhas teagaisc agus foghlama. Lena chois 
sin, bronnadh Gradam Luath-Ghairme ar an Iníon 
Ellen Rowley, Rannóg na Staire agus na hEalaíne, do 
bharrfheabhas sa teagasc.

4.8 Ceapacháin acadúla

Rinneadh deich gceapachán do Chathaoirligh Ollúnta in 
2004/5:

Cathaoirligh Nua-Bhunaithe

Ollamh AIB ar Thaigde Páistí (an tOllamh Sheila Greene)

Ollamh ar Mhíochaine Gheiriatrach (an tOllamh Rose 
Anne Kenny)

Ollamh ar Chnáimhseachas (an tOllamh Deirdre Murphy)

Cathaoirligh Bhunaithe

Ollamh Joseph W Bigger ar Bhitheolaíocht Chliniciúil  
(an tOllamh Thomas Rogers)

Ollamh ar Shíciatracht (an tOllamh Michael Gill)

Ollamh ar Chógaseolaíocht (an tOllamh Marek Radomski)

Ollamh ar Eolaíocht Ríomhaireachta (an tOllamh Khurshid 
Ahmad)

Buaiteoirí na ngradam in 2005.

Cuid 1: Gníomhaíochtaí an Choláiste
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Cathaoirleach Pearsanta

Ollamh ar Mhaicreacnamaíocht Idirnáisiúnta (an tOllamh 
Philip Lane)

Ollúnachtaí Taighde FEÉ

Ollúnacht Taighde FEÉ ar Eolaíocht Ríomhaireachta  
(an tOllamh William Harrison)

Ollúnacht Taighde FEÉ ar Cheimic Orgánach (an tOllamh 
Mathias Senge)

Ceapadh dhá Léachtóir Shinsearacha agus caoga a 
ceathair Léachtóir chomh maith.

5. Cáilíocht  

5.1 Athbhreithniú an Údaráis um Ard-Oideachas ar 
Dhearbhú Cáilíochta in Ollscoileanna Éireannacha

In 2004, rinne Cumman Ollscoileanna na hEorpa (COE) 
athbhreithniú cáilíochta ar ollscoileanna in Éirinn, Coláiste 
na Tríonóide san áireamh. Chomhchoimisiúnaigh an 
tÚdarás um Ard-Oideachas agus Bord Cáilíochta 
Ollscoileanna na hÉireann an t-athbhreithniú le 
comhaontú ó na seacht ollscoil a bhí rannpháirteach. 
Ba í foireann de shaineolaithe idirnáisiúnta ar dhearbhú 
cáilíochta a thug faoin athbhreithniú, agus ba í an aidhm 
ná feabhas a chur ar bhainistíocht cháilíochta agus 
acmhainne an choláiste maidir le hathrú a chur chun cinn.

Nótáil tuarascáil na n-athbhreithnitheoirí ar ghnáthaimh 
Dhearbhaithe Cáilíochta ag Coláiste na Tríonóide: “go 
bhfuil ainm brandála bunaithe ag Coláiste na Tríonóide 
bunaithe ar chlú idirnáisiúnta do bharrfheabhas, 
ceannsaíocht spridiúil le fís don todhchaí, bród 
institiúideach, agus mar tarraingteoir na mac léinn is 
cliste, tairgeann sé méid ard de nuálaíocht acadúil agus 
cúrsaí idirdhisciplíneacha.”

5.2 Athbhreithnithe ar Rannóga Acadúla

Cuireadh críoch leis an gcéad timthriall chúig bliana 
d’athbhreithnithe ar rannóga acadúla i mí na Nollag 2004 
leis an athbhreithniú ar an Rannóg d’Innealtóireacht 
Shibhialta, Struchtúrtha agus Chomhsaoil. In 2004, 
d’fhaomh Comhairle na hOllscoile timthriall sheacht 
mbliana d’athbhreithnithe le tosú in 2005/06. Ní dhéanfar 
na gnáthaimh d’Athbhreithniú Acadúil a leasú le linn 
2005/06, áfach, de bharr cur i bhfeidhm struchtúir úra 
an Choláiste, agus meastar nach dtosóidh an timthriall úr 
d’athbhreithnithe go dtí an bhliain acadúil 2006/07.

5.3 Athbhreithnithe ar Rannóga Seirbhíse

Rinneadh athbhreithniú ar thrí cheann de rannóga 
seirbhísí an Choláiste le linn 2004/05: ba iad 
sin, an tSeirbhís Comhairleoireachta do Mhic 
Léinn, an tSeirbhís Gairmchomhairle agus an 
tSeirbhís do Mhic Léinn faoi Mhíchumas.

6. An Fhéile Eolaíochta BA 2005

Thionóil Coláiste na Tríonóide, ceann de 
phríomhchruinnithe eolaíochta an domhain An Fhéile 
Eolaíochta BA, ón 5 go 10 Meán Fómhair 2005.

Tá an Fhéile BA á reáchtáil ó bhí 1831 ann, ag tabhairt 
cuairte ar chathair dhifriúil agus ollscoil dhifriúil gach 
bliain, trí chuireadh. Tá bainteacht fhada ag Éirinn, agus 
go deimhin ag Coláiste na Tríonóide leis an BA. In 1835, 
thionóil sé a chúigiú cruinniú i mBaile Átha Cliath faoi 
Uachtaránacht an Phropaist Bartholomew Lloyd as 
Coláiste na Tríonóide. Ar an ócáid seo, chuir an duine 
uasal William Rowan Hamilton a theoiric a bhfuil clú uirthi 
anois maidir le hathraonadh cónach i láthair. Mar gurb 
in 1957 a tionóladh í go deireanach i mBaile Átha Cliath, 
bhí sé an-chuí go dtionólfadh Baile Átha Cliath an Fhéile 
arís in 2005. Chun lá breithe Hamilton a chéiliúradh, 
d’ainmnigh Rialtas na hÉireann 2005 mar Bhliain 
Hamilton d’Eolaíocht na hÉireann. D’fhonn tacaíocht 
a thabhairt don cheiliúradh eolaíochta seo, sholáthair 
Rialtas na hÉireann maoiniú flaithiúil don Fhéile.

Ba é téarma na Féile in 2005 ná Ag Leagan Síos Clár 
Oibre d’Eolaíocht.

Bhí cathair Bhaile Átha Cliath bríomhar le heolaíocht nuair 
a d’fhreastail os cionn 1,000 duine ar an bhFéile chun sult 
a bhaint as cainteanna agus díospóireachtaí poiblí, páirt a 

ghlacadh i ngníomhaíochtaí teagmhálacha, taispeántais a 
bhreathnú, páirt a ghlacadh i dturais allamuigh, bualadh le 
heolaithe agus spórt a bheith acu go ginearálta, bunaithe 
thart ar eolaíocht. Arna eagrú ag Cumann na Breataine 
do Chur ar Aghaidh Eolaíochta (BA), i gcónasc le Déan na 
hEolaíochta, an Dr. Joe Carroll agus Dámh na hEolaíochta 
agus foireann eile, chuimsigh an Fhéile Clár Acadúil, Clár 
Scoileanna, agus Eolaíocht BA i gClár na Cathrach.

7. Gníomhaíochtaí Taighde

7.1 Téamaí Taighde Straitéisí

Faoi Phlean Straitéiseach an Choláiste 2003-2008, 
rinneadh ceithre phríomhthéama taighde a shainaithint:

• eolas úr a bhunú agus a chur i bhfeidhm in  
 eolaíochtaí sláinte agus bainistíocht sláinte;

• dúshláin na Sochaí Faisnéise a bhaint amach;

• cuidiú le forbairt pholasaí sóisialta poiblí agus dinimic  
 domhandaithe a thusicint;

• cur le tuiscint níos doimhne ar chultúir agus na  
 healaíona cruthaitheacha in Éirinn agus sa Domhan.

Chuimsigh dul chun cinn i dtreo gnóthaithe na gcuspóirí 
seo le linn 2004/05 athbhreithniú idirnáisiúnta a 
bhí an-rathúil ar Eolaíochtaí na Beatha, cruthúchán 
comhlacht úr dea-gheallúnach seachthairbhe, Opsona 
Therapeutics, cuireadh tús le hobair ar oscailt d’Institiúid 
Néareolaíochta Choláiste na Tríonóide, Ionad na 
Tríonóide do Bhithinnealtóireacht. Thosaigh obair 
thógála ar Institiúid Naughton, an baile amach anseo 
don Ionad Taighde ar Nanastruchtúir agus Nanaghairis 
Oiriúnaitheacha (ITNNO), agus cuireadh tús le pleanáil 
d’fhorbairt ar an Éigse an tSeomra Fhada do Thaighde i 
réimsí na nEalaíon agus na nDaonnachtaí.

7.2 Maoiniú Taighde 

In 2004/05, bhí Coláiste na Tríonóide an-rathúil maidir le 
maoiniú a dhaingniú do ghníomhaíochtaí taighde. Leanann 
ioncam chun tacú leis na gníomhaíochtaí taighde uile ag 
forbairt ag baint leibhéal de €61m amach don bhliain, 
méadú de €8m i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin. 
Tá líon na gcuntas taighde ag 1,451 anois, méadú de os 
cionn 50 i gcomparáid leis an mbliain roimhe sin.

Thar chúpla bliana anuas, tharla athrú i bhfoinsí de chistí 
taighde ar shiúl ó fhoinsí AE/eachtrannacha go dtí foinsí 
Éireannacha curtha ar aghaidh go mór ag Fondúireacht 
Eolaíochta Éireann agus tionscnaimh CTITL ÚAO-
mhaoinithe. Thacaigh gníomhaíocht taighde 1,399 fostaí 

in 2004/05, arís 50 níos mó ná an bhliain roimhe sin.

Foinse an Mhaoinithe do Ghníomhaíocht Taighde  
An bhliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2005 

Fondúireacht Eolaíochta Éireann  37 %

Fiontraíocht Éireann/Bith-Thaighde Éireann/PATS  8 %

An tÚdarás um Ard-Oideachas   18 %

Coimisiún na gComhphobal Eorpach   8 %

Eile 29 %

 
I gcomhthéacs méadaithe ar chaiteachas ar thaighde, 
tá aisghabháil iomlán ar chostais indíreacha ag éirí níos 
tábhachtaí don Choláiste.

7.3 Rath Scoláireachtaí agus Gradam do Thaighdeoirí 
Choláiste na Tríonóide

Lean foireann Choláiste na Tríonóide de bharrfheabhas 
a bhaint amach i ngnóthachtáil taighde agus fuair said 
gradam náisiúnta agus idirnáisiúnta. 

Toghadh an tOllamh Michael Coey, Rannóg na Fisice, ar 
bhallraíocht Acadamh Náisiúnta Eolaíochtaí na SA i mí 
na Bealtaine 2005 mar chomhpháirtí eachtrannach, in 
aitheantas ar a ghnóthachtáil chéimiúil agus leanúnach 
i dtaighde bunaidh. Is é an tOllamh Coey an t-aon eolaí 
bunaithe in Éirinn san Acadamh.

Bronnadh céad Bhonn Óir Acadamh Ríoga na hÉireann sna 
heolaíochtaí fisiceacha ar an Ollamh Coey chomh maith, 
agus bronnadh an chéad Bhonn Óir sna Daonnachtaí ar an 
Ollamh John Dillon, Ollamh Regius na Gréigise.

I mí na Bealtaine 2005, d’fhógair Fondúireacht Eolaíochta 
Éireann (FEÉ) maoiniú le bronnadh ar 29 moladh taighde 
do Choláiste na Tríonóide faoin gClár um Theorainneacha 
Taighde 2005. D’éirigh le Coláiste na Tríonóide in iarratas ar 
scéim Chuairteoirí Walton FEÉ in 2004.

Thug Comhairle Taighde na hÉireann san Eolaíocht, 
Innealtóireacht agus Teicneolaíocht (CTÉEIT) maoiniú 
do 19 dTaighdeoir de chuid Choláiste na Tríonóide 
faoina scéim scoláireachta do thaighde iarchéimithe um 
Thionscamh Embark.  

Fuair an Dr Joe Keane, comhairleach i míochaine 
riosparáide i Rannóg na Míochaine Cliniciúla ag Ospidéal 
Naomh Séamas, Baile Átha Cliath, agus an Príomh-
Imscrúdaitheoir ag Institiúid na Míochaine Riospráide agus 
Ionad na Míochaine Móilíní, Baile Átha Cliath, ceann de na 
chéad ghradaim de Ghradaim Eolaithe Cliniciúla úra an 
Bhoird um Thaighde Sláinte (HRB) i mí na Bealtaine 2005.

8

An tAire Oideachais agus Eolaíochta Mary Hanafin T.D., ag 
oscailt na Féile Eolaíochta BA.
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Toghadh cúig bhaill foirne de chuid Choláiste na 
Tríonóide ar Acadamh Ríoga na hÉireann in 2005: 
Charles Dorman, an tOllamh ar Mhicribhitheolaíocht; 
John Fitzpatrick, an tOllamh ar Innealtóireacht Mheicniúil 
agus Déantúsaíochta;John Horne, an tOllamh ar Stair 
Chomhaimseartha na hEorpa; Dennis Kennedy, Samuel 
Beckett an tOllamh ar Staidéar Drámaíochta agus 
Amharclainne; agus Malcolm MacLachlan, an tOllamh 
Comhlach ar Shíceolaíocht. 

Bronnadh gradam príomha Acadamh Ríoga na hÉireann, 
Bonn Cunningham ar an Ollamh  Denis Weaire, Rannóg 
na Fisice. Ba é buaicphointe a thaighde ná fionnachtain an 
struchtúir Weaire-Phelan: struchtúr idéalach le sobal cúráin 
den mhéid céanna leis an achar dromchla is lú agus is féidir.

Bronnadh Gradam Taighdeora Óig Uachtarán na hÉireann 
ar an Dr Aoife McLysaght, Rannóg na Géineolaíochta. 
Deonóidh Fondúireacht Eolaíochta Éireann maoiniú 
uirthi le haghaidh tréimhse cúig bliana dá taighde ar 
ghnóthachain, cailliúintí agus athshuíomh géinte le linn 
éabhlóid veirteabrach. 

8. Nuálaíocht agus Comhoibriú le Tionscail

8.1 Gníomhaíochtaí Seachthairbhe 

I dtús 2005, tháinig trí phríomhthaighdeoir de Choláiste 
na Tríonóide in imdhíoneolaíocht – na hOllaimh Kingston 
Mills, Luke O’Neill agus Dermot Kelleher le chéile chun 
cuideachta champais a bhunú – Opsona Therapeutics 
Ltd. Faoi bhainistíocht an Phríomhfheidhmeannaigh, 
an Dr. Mark Heffernan, thiomsaigh an chuideachta 
€6.4m i gcaipiteal fiontair don chéad bhabhta dá 
chlár ardaidhmeannach. Tacaíodh an maoiniú seo trí  
chomhcheangal de chomhlachtaí fiontair bunaithe in 
Éirinn, san Eilvéis agus sna SA agus trí infheistíocht 
ó Fhiontraíocht Éireann. Rinne Opsona ceadúnas a 
idirbheartú le Coláiste na Tríonóide chun obair ar fhorbairt 
táirgí a dhéanamh in Institiúid Bhith-theicneolaíochta 
Choláiste na Tríonóide agus tá roghanna aige fionnachtainí 
atá déanta cheana i saotharlanna na mbunaitheoirí, a 
bhfuil a dtaighde tacaithe ag Fondúireacht Eolaíochta 
Éireann, An Bord um Thaighde Sláinte agus Clár CTITL an 
Údaráis um Ard-Oideachas a cheadúnú.

Tairgtear clár fiontraíoachta do chuideachtaí 
seachthairbhe féideartha a reáchtálann Seirbhísí Taighde 
agus Nuálaíochta Choláiste na Tríonóide (R&IS) agus 
tairgtear an deis dóibh páirt a ghlacadh sa Chlár Saothair 
MBA eagraithe in Ionad Fiontraíochta Choláiste na 
Tríonóide. Tugann an clár seo fiontraithe eolas-dhírithe 
le chéile chun oibriú le bainisteoirí gnó a bhfuil taithí acu 
agus atá ag déanamh MBA Choláiste na Tríonóide.

8.2 Maoin Intleachtúil

Tá Seirbhísí Taighde agus Nuálaíochta Choláiste na 
Tríonóide (ST&N) ag forbairt agus ag cur feabhais go 
leanúnach ar phróisis maidir le maoin intleachtúil (MI) a 
shainaithint agus a thaifeadadh sa Choláiste do thráchtálú 
féideartha. Rinneadh níos mó ná 30 nochtadh de MI úra 
don ST&N sa bhliain acadúil 2004/05. Bhí an Coláiste 
ábalta tacú le paitinniú de nochtadh suntasach ó chiste 
úr d’Fhiontraíocht Éireann. Dá bharr seo, beidh níos mó 
deiseanna incheadúnaithe ann do thionscal, tuilleadh 
seachthairbhí agus níos mó muiníne go bhfuil Éire ag 
aistriú go gasta isteach sa gheilleagar eolas-spreagtha.

Le linn 2005, ghlac agus nuashonraigh Bord an 
Choláiste Polasaí Maoine Intleachtúla agus rialacháin 
bhainteacha d’fhonn an Coláiste a bheith ag teacht le 
dea-chleachtas idirnáisiúnta.

8.3 Fiontraíocht agus Nuálaíocht

Tugadh tacaíocht d’obair Choláiste na Tríonóide maidir 
le cultúr nuálaíochta a chothú ó ghrúpaí cosúil le Fourth 
Level Ventures, Seroba, an tIonad  um Nuálaíocht Gnó 
Bhaile Átha Cliath, agus Growcrop, ag cur ar chumas 
an Choláiste acmhainn na bhfiontraithe a fheabhsú agus 
caipiteal fiontair agus síolchaipiteal a dhaingniú. 

Le linn 2005, lean líonra dar teideal SRLNF (Ag Soláthar 
Rochtana ar Líonrú de Naisc Fhiontraíochta) de 
phacáistí a sholáthar ar Mhaoiniú sna Túschéimeanna 
d’fhiontraithe. Dhear foireann SRLNF Bhaile Átha Cliath, 
le sainchuidiú ó Fhiontraíocht Éireann, coincheap do 
thairseach úr a mhíníonn an tarraingteacht atá ag Réigiún 
Bhaile Átha Cliath d’fhiontraithe ag teacht isteach. 

8.4 Ríomhairiú Ardfheidhmiúcháin

Thug an tIonad d’Ollríomhairiú in Éirinn, (IOÉ), comhoibriú 
uile-oileáin a bhunaigh Coláiste na Tríonóide in 1997, 
(maoinithe ag Daonnachtúlachtaí Atlantacha), an pobal 
ríomhaireachta ardfheidhmiúcháin ó Choláiste na 
Tríonóide, Coláiste na Banríona, Béal Feirste, Institiúid 
Ardléinn Bhaile Átha Cliath agus Ollscoil na hÉireann, 
Gaillimh le chéile. Rinne rath an IOÉ Fondúireacht 
Éireann a spreagadh chun maoiniú a sholáthar do 
Lárionad Náisiúnta Ríomhaireachta Ardfheidhmiúcháin 
le seacht n-institiúid ardoideachais atá ina chomhpháirtí 
ar chlár ríomhaireachta ardfheidhmiúcháin IFTBR CTITL-
mhaoinithe Údaráis um Ard-Oideachas na Tríonóide 
agus an tionscadal Cosmogrid araon. Chuaigh an 
chéad chéim de shaoráid náisiúnta ríomhaireachta, 
le trealamh maoinithe ag clár IFTBR CTITL ÚAO na 
Tríonóide, beo i mí Iúil 2005. Ar shuiteáil i gColáiste 
na Tríonóide ba é seo an Braisle InfiniBand IBM is mó 
san Eoraip. Le cois tacaíocht a thabhairt do mhórchlár 

taighde ríomhaireachtúil agus shamhaltaithe i gColáiste 
na Tríonóide agus institiúidí eile, beidh an tsaoráid seo 
á húsáid ag cuideachtaí dúchasacha seachthairbhe 
cosúil le CREMe Software ltd, cuideachta anailíse 
rioscaí a bunaíodh ó thaighde Choláiste na Tríonóide in 
2005, tacaithe ag maoiniú ón AE agus ó Fhondúireacht 
Éireann. Bhuaigh mic léinn iarchéime bainteach le CREMe 
Software duaiseanna ag an gcomórtas Idirnáisiúnta Idea-
2-Product, in Austin, Texas i mí na Samhna 2005.

8.5 Comhoibriú Ollscoile agus Tionscail

Tá comhoibriú le hInstitiúidí Tríú Leibhéal eile ag dul ar 
aghaidh i mBaile Átha Cliath maidir le cúrsaí maoine 
intleachtúla agus polasaithe agus caidreamh le 
hilnáisiúnaigh móra, ag éascú cruthaithe de naisc idir-
institiúideacha straitéiseacha agus suntasacha réigiún 
Bhaile Átha Cliath le comhpháirtithe tionscalaíocha móra. 
Déanann an cruthú d’Ionad Taighde ar Nanastruchtúir 
agus Nanaghairis Oiriúnaitheacha (ITNNO) agus an 
tIonad do Thaighde ar Theileachumarsáid slabhra-
luacha spreagtha (ITTL), (dhá chuibhreannas Choláiste 
na Tríonóide -stiúrtha le Intel agus Lucent mar 
chomhpháirtithe faoi seach), na deiseanna úra agus 
corraitheacha do chomhpháirtíocht obair thaighde le 
tionscal a léiriú.

Le linn 2005, chuir Coláiste na Tríonóide agus Ollscoil 
na hÉireann, Baile Átha Cliath in éineacht le hOllscoile 
Chathair Bhaile Átha Cliath agus TF Shligigh, tús le 
cuibhreannas chun Institiúid Náisiúnta do Thaighde 
agus Oiliúint Bhith-Phróisis (INTOB), a sheachadadh, 
maoinithe ag GFT Éireann, le sainordú chun taighde 
agus oiliúint ábhartha thionscalaíoch a sheachadadh don 
earnáil bhithchógasaíochta.

Rinneadh goradáin úra bith-theicneolaíochta le deontais 
ó Fhiontraíocht Éireann ag an Ionad Fiontraíochta, Sráid 
an Phiarsaigh agus ag Ospidéal Naomh Séamas.

9. Clár Forbartha Caipitil

9.1 Tionscadail curtha i gcrích

I gcaitheamh na tréimhse 2004/05, lean clár forbartha 
caipitil an Choláiste ag fás agus cuireadh roinnt de 
thionscadail tógála i gcrích.

D’oscail an tAire Stáit ag an Roinn Sláinte agus Leanaí, 
an tUas. Brian Lenihan, T.D. Scoil an Altranais agus an 
Chnáimhseachais ag Sráid D’Olier i mí Mheán Fómhair 
2004.  Maoinithe ag an Roinn Sláinte agus Leanaí ag 
costas de €16.7m, tá léachtlanna, seomraí seimineáir agus 
ríomhaireachta agus oifigí foirne san fhoirgneamh athchóirithe 
Art Deco. Comhlánaítear é sna saotharlanna scileanna 

cliniciúla nua-aimseartha atá suite in Ionaid na Tríonóide ag 
Ospidéal Naomh Séamas agus i bhforbairt úr phleanáilte 
in Ospidéal Adelaide agus na Mí, Baile Átha Cliath ag 
Ionchorprú an Ospidéil Náisiúnta Leanaí, ag Tamhlacht.

D’oscail an tUas. Ivor Callely T.D., an tAire Stáit ag an 
Roinn Sláinte agus Leanaí, saoráid nua-aimseartha 
saintógtha €9m ag Ospidéal Naomh Séamas do 
scoileanna Teiripe Saothair, Fisiteiripe agus Teiripe 
Radaíochta i mí Mheán Fómhair 2004 chomh maith. 
Soláthraíonn na saoráidí úra deis uathúil d’oideachas 
agus taighde comhtháite idir na disciplíní go léir i 
nDámh na nEolaíochtaí Sláinte chomh maith le cuidiú 
a thabhairt do mhic léinn an tábhacht a bhaineann le 
cúram comhtháite othar ón raon iomlán de ghairmithe 
leighis/sláinte a thuiscint. Cuimsíonn an chóiríocht úr 
3,500 méadar cearnach de shainsaotharlanna, seomraí 
seimineáir agus léachta agus cóiríocht rannach.

Tá Institiúid Llyod, ainmnithe in onóir an Phropaist 
Humphrey Lloyd, a bhí i seilbh oifige ó 1867 go dtí 
1881, suite ar oirthuaisceart an champais agus tá 9,000 
méadar cearnach spáis ann do Rannóga na hEolaíochta 
Ríomhaire, Staitisticí, Ríomhaireachta Ardfheidhmiúcháin 
agus an Institiúid Néareolaíochta. Curtha i gcrích ag 
deireadh 2004 agus ag costas de thart ar €36m, bhí 
an foirgneamh i bhfeidhm go hiomlán ó mhí Dheireadh 
Fómhair 2005, ag cur méid suntasaigh leis an spás 
teagaisc agus taighde atá ar fáil do na disciplíní seo.

D’oscail an tAire Oideachais agus Eolaíochta, Mary 
Hanafin, T.D. an foirgneamh 1,100 méadar cearnach 
d’Ionad na Tríonóide do Bhithinnealtóireacht i mí na 
Bealtaine 2005. Lorgóidh na taighdeoirí atá bunaithe san 
Ionad réitigh d’fhadhbanna bith-mheicnice a thagann 
chun cinn i dteicneolaíochtaí do ghairis leighis. Is páirt í 
seo de mhórinfheistíocht taighde agus forbartha ag an 
gColáiste, i gcomhpháirtíocht leis an Rialtas, maoinithe 
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faoi Chlár an ÚAO do Thaighde in Institiúidí Tríú Leibhéal 
(CTITL) Sraith 3. Chosain an tIonad €5.2m.

Is í Institiúid Néareolaíochta Choláiste na Tríonóide 
an chéad Institiúid Taighde saintógtha in Éirinn chun 
teorainneacha néareolaíochta a chur chun tosaigh, 
ina ndéantar buneolaíocht na hinchinne a imscrúdú trí 
theorainneacha traidisiúnta tras-disciplíne a laghdú. 
Suite in Institiúid úr Lloyd, tá 3,500 méadar cearnach 
de chóiríocht do thaighde tiomanta néareolaíochta 
agus spás idirghníomh pleanáilte ann. Tá an seomra 
3-Tesla MRI daonna agus íomhú mionchró ardraona 
ann, in éineacht le seomraí tástálacha agus luachála 
cliniciúla. Arna oscailt ag an Tanáiste, Mary Harney, 
T.D. i mí Iúil 2005, tá léachlann 50 suíochána ann, 
EEG, ERP agus seomraí tástálacha néarshíceolaíocha 
daonna agus roinnt de shaotharlanna fliucha a dhíríonn 
ar néarbhitheolaíocht, néar-athlasadh, somhúnlaitheacht 
agus iompar Sionsapsach. Úsáidtear gnáthaimh cosúil 
le leitrifiseolaíocht in vivo, cultúr cealla agus teicníochtaí 
eile atá ábhartha do staidéar ar an néarchóras sna 
saotharlanna seo.

9.2 Tionscadail Tógála faoi Lán Seoil

I ndiaidh tréimhse fada de phleanáil agus obair 
ullmhúcháin, cuireadh tús le hobair thógála i mí Feabhra 
2005 ar cheann de na tionscadail tógála is mó, agus is 
cosúil is casta, a thug an Coláiste faoi go dáta. Tá dhá 
eilimint ag an tionscadal seo a chosain €56m – Institiúid 
Naughton agus an tIonad Spóirt.

9.2.1 Institiúid Naughton 

Beidh 150 eolaí, teicneoir agus mac léinn céime sa 
chéad institiúid taighde naineolaíochta saintógtha in 
Éirinn, ar a dtabharfar Institiúid Naughton, in aitheantas 
ar dheonachán flaithiúil ón Dr. Martin Naughton, 
Cathaoirleach Ghrúpa Glen Dimplex, i saoráid nua-
aimseartha agus soláthrófar na huirlisí a bheidh de dhíth 
orthu chun naineolaíocht a imscrúdú dóibh.

Beidh an tIonad Taighde ar Nanastruchtúir agus 
Nanaghairis Oiriúnaitheacha (ITTNO) istigh inti. Tá 
€21m tiomanta ag Fondúireacht Eolaíochta Éireann don 
tionscadal go dáta, €10m den mhéid beagnach á úsáid 
do thógáil sainsaoráidí neamhchreatha saotharlainne. 
Measta €29m a chosaint agus a bheith i gcrích faoi 
dheireadh 2006, beidh taighdeoirí agus eolaithe ag an 
Institiúid ábalta gléasra agus teicníochtaí a fhorbairt chun 
struchtúir agus gairis úra, adamh le hadamh a thógáil, 
le féidearthachtaí forleathana do bith-theicneolaíocht, 
teicneolaíochtaí faisnéise agus cumarsáide.

9.2.2 Ionad Spóirt

Beidh níos mó ná 6,500 méadar cearnach de spás 
san Ionad Spóirt úr, ina mbeidh linn snámha sé lána 
25m le seomra allais agus seomra gaile. Beidh urlár 
snámhach sa linn snámha sa dóigh go dtig doimhneacht 
na linne a choigeartú d’fhonn freastal ar raon leathan de 
ghníomhaíochtaí ó thúscheachta go dtí oiliúint scúba 
agus póló uisce.

Cuimseoidh saoráidí eile dhá mhór-Halla Spóirt, Ionad 
Corpacmhainne, Stiúideo Aeróbaice, cóiríocht do 
Chlubanna Spóirt, agus spásanna do Reifléacseolaíocht 
agus cóireáil iomlánaíoch eile. Beidh láithreacha 
ardchaighdeáin chun athraithe ann do spórt tirim agus 
fliuch. Mar ghné shonraíoch ar an bhfoirgneamh, beidh 
balla dreapadóireachta mórthaibhseach a bheidh 
feicéalach do bheagnach ard iomlán an fhoirgnimh ó Rae 
an Iarthair. Beidh sé seo ina fhoirgneamh íocónach ag 
mór-acomhal lár na cathrach.

10. Tiomsiú airgid

Tiomsaíonn Fondúireacht na Tríonóide airgead chun 
tacú le forbairt Choláiste na Tríonóide, Baile Átha 
Cliath, ag glacadh príomhróil i gcinntiú go bhfuil na 
hacmhainní ag an gColáiste d’fhonn leanúint de bheith 
ina phríomhollscoil atá aitheanta go hidirnáisiúnta. 
Sna cúig bliana dar críoch 30 Meán Fómhair 2005, 
bhí Fondúireacht na Tríonóide ina chúis le beagnach 
faoi €100m a thiomsú. Fuair Coláiste na Tríonóide an 
leibhéal flaithiúil maoinithe seo ó phátrúin a thugann 
tacaíocht do phleananna an Choláiste don todhchaí 
agus an bealach ina gcuireann sé le gnéithe acadúla, 
sóisialta, cultúrtha agus gnó in Éirinn agus go 
hidirnáisiúnta araon.

11. An Staid Airgeadais 

In éineacht le hinstitiúidí eile san earnáil, le blianta 
beaga anuas, tá athrú déanta ag an gColáiste maidir 
leis an mbealach a chuireann sé a chuntais i láthair. 
Ag teacht le dea-chleachtas, ullmhaítear na ráitis 
airgeadais anois de réir na bPrionsabal Cuntasaíochta 
a Ghlactar leo go Ginearálta (PCGG). Ciallaíonn sé seo 
go bhfuil gníomhaíochtaí uile an Choláiste (acadúil agus 
tacaíochta) comhdhlúite isteach i dtacar amháin de ráitis 
airgeadais. Leantar de Ráitis Mhaoinithe a ullmhú de 
réir fhormáid chomhaontaithe an ÚAO chun comparáid 
a éascú idir institiúidí ag leibhéal earnálach agus chun 
cuidiú leis an ÚAO cistí a leithdháileadh ar na hinstitiúidí.

Déantar na Ráitis Airgeadais Chomhdhlúite agus na 
Ráitis Mhaoinithe do 2004/05 a chur i láthair le chéile i 
dtuarascáil an Iniúchóra1 i gCuid 2 den Cháipéis seo. 

Tuairiscíonn an Coláiste easnamh comhdhlúite don 
bhliain 2004/05 de €9.4m i gcomparáid le farasbarr 
comhdhlúite de €5m in 2003/04. Ní mór breathnú ar 
an toradh i gcomhthéacs an bhuneasnaimh de €1.5m 
ar ‘chroí’ghníomhaíocht an Choláiste mar a tuairiscíodh 
sna Ráitis Mhaoinithe do 2004/05 i gcomparáid le staid 
iarbhír mheá ar mheá do 2003/04.

Tarlaíonn an toradh difriúil gach bliain go hiomlán de 
bharr rialacha cuntasaíochta difriúla a bhaineann leis 
na Ráitis Airgeadais Chomhdhlúite agus na Ráitis 
Mhaoinithe araon.

Rinneadh foráil sna Ráitis Airgeadais Chomhdhlúite 
do dhliteanais mheasta a thagann as oibleagáidí an 
Choláiste faoin Acht um Chosaint Fostaithe (Obair 
Téarma Shocraithe) 2003 agus dímheas luathaithe 
sócmhainní. Rinneadh an t-easnamh do 2004/05 a 
fheabhsú beagnach le foinsí ioncaim aon-uaire ar fáil don 
Choláiste agus scaoileadh de soláthairtí aon-uaire. Ní 
bhfuarthas breismhaoiniú poiblí ar bith go dtí seo chun 
an t-easnamh seo a bhaint amach.

Faoi mar a tuairiscíodh sna Ráitis Airgeadais 
Chomhdhlúite, tagann glansócmhainní an Choláiste 
go dtí €665m ag 30 Meán Fómhair 2005, méadú de  
€7m le hais 2003/04. Tá na cúlchistí carnacha ioncaim 
tuairiscithe do 2004/05 de €20.2m tiomanta go hiomlán.

Rinneadh luacháil ar Scéim Phinsin an Choláiste ar 31 
Márta 2005 chun athbhreithniú a dhéanamh ar an staid 
fhadthéarmach do mhaoiniú maidir le dliteanais reatha 
agus sa todhchaí. Shocraigh an luacháil nár leor na 
sócmhainní carnacha seo do dhliteanais fhabhraithe 
na Scéime ag dáta na luachála. Nochtaigh an luacháil 
méadú suntasach sa ráta maoinithe atá de dhíth chun 
sochair a mhaoiniú faoin Scéim chomh maith. Tá an 
gá seo do mhéadú ar mhaoiniú comhsheasmach le 
scéimeanna pinsin eile in earnáil na hollscoile agus le 
scéimeanna pinsin go ginearálta. Eascraíonn an gá do 
mhéadú ar mhaoiniú comhsheasmach as feabhas ar 
fhadsaoil, rátaí laghdaithe, tréimhse de dhrochthorthaí 
infheistíochta agus ardmhéadú ar mheántuarastail. 

De dheasca na mbrúnna seo, bhunaigh an tÚdarás 
um Ard-Oideachas grúpa oibre chun athbhreithniú a 
dhéanamh ar na socruithe maoinithe do scéimeanna 
pinsin ollscoile go ginearálta. Tá aitheantas tugtha ag an 
Iontaobhas agus an Coláiste do mholtaí an achtúire agus 
chomhaontaigh siad tuilleadh breathnaithe maidir leis na 
riachtanais mhaoinithe a iarchur ar feitheamh toradh an 
athbhreithnithe seo.

Leanann an Coláiste de leibhéil shuntasacha 
d’infheistíocht chaipitil a bheith aige a eascraíonn go 
sonrach ó chláir CTITL ÚAO-urraithe agus cláir FEÉ. Tá 
an staid maidir leis an gclár caipitil an-dearfach agus 
cuireadh líon suntasach de mhórthionscadail i gcrích 
go rathúil, cuid is mó acu in am agus le toradh sásúil 
airgeadais i dtéarmaí foriomlána. (Féach Mír 9). Tá an 
Coláiste buartha, áfach, nár leor an leibhéal de mhaoiniú 
atá ar fáil chun dul i ngleic le riaráiste agus cothabháil 
leanúnach in éineacht le ceanglais Sláinte agus 
Sábháilteachta chuig na caighdéain riachtanacha.

Nuair a shínigh Iniúchóirí an Choláiste na cuntais seo, 
thuairisc siad don Bhord go mbeadh sé dúshlánach don 
Choláiste farasbarr a dhaingniú amach anseo.

Cuirtear isteach ar an gcumas pleanáil a dhéanamh 
do leibhéil mhéaduithe gníomhaíochta i dteagasc agus 
taighde araon mar gheall ar an easpa de mhaoiniú 
ilbhliantúil, an bonneasnamh mar a tuairiscítear sna Ráitis 
Mhaoinithe do ‘chroí’-ghníomhaíochtaí an Choláiste agus 
an easpa de sholúbacht airgeadais a eascraíonn nuair 
a bhíonn formhór na gcostas de bharr dámhachtainí 
íocaíochtaí Stát-faofa agus comhlíonadh reachtúil nach 
dtagann i gcónaí leis na méaduithe i dtáille teagaisc agus 
deontas na Roinne Oideachais agus Eolaíochta.  

Tá sé ag éirí níos deacra, agus an-neamhchosúil, cistí 
atarlaithe a fháil ó fhoinsí daonnachtúla ag leibhéil imleor 
le cur in ionad fíorlaghduithe i leibhéil mhaoinithe Stáit. I 
ndiaidh blianta d’fhíorlaghduithe leibhéil mhaoinithe Stáit 
dá ‘chroí’-ghníomhaíocht atarlaithe, níl an acmhainn 
ag an gColáiste níos mó, laistigh dá fhoinsí féin, chun 
freagairt ar ghéarchéim agus pleanáil le cinnteacht.

1. Bhí ar na hiniúchóirí tuairim cháilithe a eisiúint don bhliain 2004/05 de bharr neamhábaltacht an Choláiste comhlíonadh le SSAP 24: Cuntasaíocht do 

Chostais Phinsin. Tá scéim an Choláiste in easnamh agus, mar sin, bheadh gá le breischostas suntasach pinsin a ghearradh ar an gCuntas Ioncaim agus 

Caiteachais, chun comhlíonadh le SSAP 24. Mar go bhfuil an Coláiste teoranta ag an ÚAO, áfach, maidir leis an leibhéal ranníocaíochtaí a thig leis a dhéanamh 

ní thig leis comhlíonadh le SSAP 24. Dá reir sin, níor cuireadh SSAP 24 i bhfeidhm in ullmhú na ráiteas airgeadais seo agus, mar a bhí sna blianta roimhe seo, 

leanann an Coláiste de phinsin a chur san áireamh agus faisnéis phinsin a nochtadh mar atá leagtha amach sna Ráitis Mhaoinithe. 
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12. Conclúid

Bhí bliain mhaith ag Coláiste na Tríonóide in 2004/5, 
d’ainneoin brúnna a bhí ann de bharr deacrachtaí maoinithe.

Spreagtar bonnchostas an Choláiste go mór trí 
cheisteanna nach bhfuil ach smacht teoranta aige orthu. 
Cosúil le heispéireas ollscoileanna na hÉireann go léir, 
tharla fíorlaghduithe i leibhéil mhaoinithe Stáit do 
chroíghníomhaíochtaí dá bharr seo. Is é seo an dúshlán 
a chaithfidh an Coláiste, i gcomhpháirtíocht leis an Stát 
dul i ngleic leis.

D’ainneoin na ndeacrachtaí maoinithe seo, caithfidh an 
Coláiste leanúint de phleanáil don todhchaí. Táthar i 
mbun athbhreithnithe agus nuashonraithe ar ár bPlean 
Straitéiseach 2003-2008 faoi láthair. Léireoidh sé gur 
baineadh amach a lán de na spriocanna a leagadh 
síos cheana agus i roinnt cásanna go bhfuarthas thar 
na spriocanna. Leagfaidh an Coláiste spriocanna úra 
amach dó féin. Tá sé muiníneach, leis an tacaíocht 
chuí, go mbainfidh a fhoireann bharrfheabhais na 
spriocanna seo amach. Sainaithneoidh athbhreithniú an 
phlean straitéisigh na piléir de ghníomhaíocht taighde 
ar a ndéanfar cáil idirnáisiúnta an Choláiste a chothú 
tuilleadh. Athneartóidh sé a straitéisí maidir lena chinntiú 
go leanfaidh a fhochéimithe agus a iarchéimithe ag 
fáil oideachais den scoth i ngach réimse acadúil a 
thairgeann an Coláiste, agus leanfaidh sé de chur le 
hEispéireas na Tríonóide agus é a roinnt.

Is iad seo aidhmeanna an Choláiste.

Ollscoil Bhaile Átha Cliath
Coláiste na Tríonóide

Ráiteas Airgeadais
(Ráiteas Comhdhlúite Airgeadais & Ráiteas  
Cistiúcháin Ionchorpraithe)
Don bhliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2005
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Funded under PRTLI
Administered by the HEA

Funded under PRTLI
Administered by the HEA

Tá gnéithe den chaiteachas Caipitiúil agus Reatha araon arna dtuairisciú 
sna Ráitis Airgeadais seo maointhe faoi cheann amháin nó nios mó de na 
cláir seo a leanas arna riaradh ag an ÚAO.

Elements of both Capital and Recurrent expenditure reported in these 
Financial Statements, have been funded under one or more of the 
following programmes administered by the HEA.

Clár 
Leathanaigh: 

 1.   Ráiteas maidir le Freagrachtaí

 2.  Tuairisc Iniúchóra Neamhspleách chuig  
Bord Ollscoile Bhaile Átha Cliath,   
Coláiste na Tríonóide 

Ráiteas Comhdhlúite Airgeadais:

 5.  Ráiteas maidir le Polasaithe  
Cuntasaíochta

 8.   Cuntas Comhdhlúite Ioncaim agus  
Caiteachais  

 9.  Ráiteas Comhdhlúite maidir le Barrachais 
agus Easnaimh Costais Stairiúil

 9.  Ráiteas Comhdhlúite ar Ghnóthachan agus  
Caillteanas Iomlán Aitheanta 

 10.  Clár Comhardaithe Comhdhlúite

 11.  Ráiteas Comhdhlúite Sreafa Airgid  
Thirim

 12.  Nótaí maidir leis na Ráitis  
Comhdhlúite Airgeadais 

Ráiteas Cistiúcháin:

 33.   Ráiteas maidir le Polasaithe Cuntasaíochta

 36.  Ioncam agus Caiteachas

 37.  Clár Comhardaithe

 38.  Nótaí maidir leis na Ráitis Cistiúcháin

45.  Réiteach na Ráiteas Comhdhlúite  
Airgeadais le Ráitis Cistiúcháin an ÚAO

Ráiteas Airgeadais
(Ráiteas Comhdhlúite Airgeadais & 
Ráiteas Cistiúcháin Ionchorpraithe)
Don bhliain dar críoch 30 Meán 
Fómhair 2005



Tuarascáil na nIniúchóirí Neamhspleácha chuig Bord 
Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide

Rinneamar iniúchadh ar ráitis airgeadais an Choláiste 
don bhliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2005 mar atá 
leagtha amach ar leathanaigh 5-30. Ullmhaíodh na 
ráitis airgeadais seo de réir na polasaithe cuntasaíochta 
leagtha amach ansin.

Déantar an tuarascáil seo chuig an mBord amháin de 
réir Reacht an Choláiste. Tugadh faoinár n-obair iniúchta 
sa dóigh go bhféadfaimis na cúrsaí sin a bhfuil sé de 
cheangal orainn a mhaíomh le comhaltaí an Bhoird, a 
mhaíomh leo i dtuarascáil iniúchóra agus ní chun críche 
ar bith eile. Ní ghlacaimid nó ní ghabaimid orainn féin 
freagracht do dhuine ar bith eile ach amháin an Bord dár 
n-obair iniúchta, don tuarascáil seo agus do na tuairimí atá 
curtha in iúl againn, chomh fada is a cheadaíonn an dlí é

Freagrachtaí an Choláiste agus na nIniúchóirí faoi seach

Tá an choláiste freagrach as an tuarascáil bhliantúil agus 
na ráitis airgeadais a ullmhú de réir dhlí infheidhmithe 
na hÉireann agus caighdeán cuntasaíochta arna n-
eisiúint ag Bord na gCaighdeán Cuntasaíochta agus 
arna bhfógairt ag Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn 
(Cleachtas Cuntasaíochta a Ghlactar go Ginearálta leis 
in Éirinn), mar a chuirtear síos ar leathanach 1.

Tá sé mar fhreagracht orainne na ráitis airgeadais a 
iniúchadh de réir na gceanglas ábhartha dlíthiúil agus 
rialaithe agus de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta ar 
Iniúchtóireacht (RA agus Éire).

Tuairiscimid ár dtuairimí chugatsa faoi an dtugann na 
ráitis airgeadais dearcadh atá fíor agus cothrom agus 
an ullmhaítear iad mar is gceart de réir na gCeanglas 
Cuntasaíochta.

Léimid an tuarascáil bhliantúil agus breathnaimid ar na 
himpleachtaí dár dtuarascáil má thagaimid ar mhíráitis 
dhéalraitheacha ar bith.

Bunús na tuairime

Rinneamar ár n-iniúchadh de réir an Chaighdeáin 
Idirnáisiúnta ar Iniúchtóireacht (RA agus Éire) arna 
eisiúint ag an mBord um Chleachtais Iniúchtóireachta.  
Cuimsíonn iniúchadh scrúdú, ar bhonn trialach, ar 
fhianaise a bhaineann le méideanna agus nochtadh 
sna ráitis airgeadais. Cuimsíonn sé measúnú ar na 
meastacháin agus breithiúnais shuntasacha atá déanta 
ag an gColáiste in ullmhú na ráiteas airgeadais, agus 
measúnú ar an bhfuil na polasaithe cuntasaíochta 

oiriúnach do thosca an Choláiste, an gcuirtear i bhfeidhm 
go comhsheasmhach iad, agus an ndéantar iad a 
nochtadh go himleor.

Rinneamar ár n-iniúchadh a pheanáil agus a chur i 
bhfeidhm sa dóigh go bhfaighimid an fhaisnéis agus na 
míniúcháin uile a mheasaimid cuí d’fhonn go leor fianaise 
a chur ar fáil dúinn maidir le dearbhú réasúnta a thabhairt 
go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas ábhair ar 
bith, cé acu trí chalaois nó mírialtacht nó earráid ar bith 
eile a tharlaíonn sé. Trínár dtuairim a chur in iúl rinneamar 
luacháil ar leorgacht fhoriomlán maidir le hullmhú cuir i 
láthair na faisnéise sna ráitis airgeadais. 
 
Tuairim cháilithe arna heascair ó neamhchomhlíonadh le 
caighdeáin chuntasaíochta 

Mar atá leagtha amach sa tuarascáil bhliantúil in Alt 
11, ní chuirtear costas pinsin an Choláiste san áireamh 
de réir Ráiteas an Chleachtais um Chaighdeáin 
Cuntasaíochta 24: Ní chuirtear costais phinsin mar 
easnaimh a eascraíonn san áireamh thar an gcuid eile do 
shaolta seirbhíse na bhfostaithe.

Seachas costas pinsin nach gcuirtear san áireamh de réir 
Ráiteas an Chleachtais um Chaighdeáin Cuntasaíochta: 
Inár dtuairim, tugann na Costais Phinsin sna ráitis 
airgeadais dearcadh atá fíor agus cothrom, de réir an 
Chleachtais Chuntasaíochta a Ghlactar leis go Ginearálta 
in Éirinn, maidir le staid an Choláiste agus a fhoghnóthaí 
amhail an 30 Meán Fómhair 2005 agus dá easnamh don 
bhliain sin dar críoch.

Fuaireamar an fhaisnéis agus na míniúcháin uile a 
mheasaimid a bheith cuí chun críche ár n-iniúchta. Inár 
dtuairim, choinnigh an Coláiste leabhair chuntais chuí. Tá 
clár comhardaithe an Choláiste de réir na leabhar cuntais.

Inár dtuairim, tá an fhaisnéis a tugadh sa tuarascáil 
bhliantúil comhsheasmhach leis na ráitis airgeadais.

Ar 1 Feabhra 2006 thuairiscíomar go ndearnadh na ráitis 
mhaoinithe atá leagtha amach ar leathanaigh 33-44 a 
ullmhú i gceart de réir an chomhaonaithe is déanaí maidir 
le Comhchuibhiú Cuntas.

Cuntasóirí Cairte             17 Iúil  2006
Iniúchóirí Cláraithe

Cuntasóirí Cairte
Plás an Stócaigh
Faiche Stiabhna
Baile Átha Cliath 2
Éire
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Ráiteas Maidir le Freagrachtaí

Ní mór don Choláiste géilleadh do Acht na n-
Ollscoileanna 1997, agus an gnáthchuntais chearta 
a choinneáil ar an t-airgead a fhaigheann agus a 
chaitheann sé i bhfoirm a bheadh formheasta ag an 
Údarás um Ard-Oideachas.

Agus na cuntais seo á n-ullmhú, ní mór don Choláiste:

• polasaithe cuí cuntasaíochta a roghnú agus iad a 
chur i bhfeidhm go comhsheasmhach;

• breithiúnais agus measúnaithe a dhéanamh atá 
réasúnach agus stuama;

• aon eisceacht ábhartha i leith caighdeáin 
infheidhmithe cuntasaíochta a nochtadh agus a 
mhíniú; agus

• ráitis airgeadais a ullmhú ar an ngnóthas leantach 
murach go bhfuil sé neamhfhóirsteanach glacadh leis 
go leanfaidh an Coláiste ag feidhmiú.

Tá an Coláiste freagrach as leabhair chearta cuntais 
a choinneáil ina nochtfaí go réasúnta cruinn ag am ar 
bith riocht airgeadais an Choláiste agus a ligeann don 
Choláiste a dhearbhú go bhfuil a chuid ráiteas airgeadais 
ag géilleadh do Acht na n-Ollscoileanna 1997, Ráiteas 
um Cleachtais Inmholta – Cuntasaíocht do Institiúid 
Ardoideachais agus Breisoideachais agus gur ullmhaíodh 
iad faoi réir ag caighdeáin cuntasaíochta a nglactar leo 
go ginearálta in Éirinn.

Tá an Coláiste freagrach as a dhearbhú go gcuirtear 
gnó an Choláiste i gcrích ar bhealach ceart agus rialta 
agus as aire a thabhairt do na sócmhainní ar fad faoina 
smacht oibríochta agus as sin as céimeanna cuí a 
ghlacadh le calaois agus mírialtachtaí eile a sheachaint 
agus a aimsiú.
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Is iad seo a leanas na mórpholasaithe cuntasaíochta 
atá glactha ag Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste 
na Tríonóide (ar a ghlaofar “an Coláiste” air as seo ar 
aghaidh): 

Bunús ullmhúcháin

Ullmhaíodh an ráiteas airgeadais faoi réir ag 
caighdeáin cuntasaíochta a nglactar go ginearálta 
leo in Éirinn agus ag an Ráiteas um Cleachtais 
Inmholta – Cuntasaíocht do Institiúid Ardoideachais 
agus Breisoideachais. Ullmhaítear ráitis airgeadais 
a thugann léiriú fírinneach agus cóir faoi réir ag 
na Caighdeáin Cuntasaíochta a nGlactar go 
Ginearálta leo in Éirinn, a chuimsíonn na caighdeáin 
cuntasaíochta bainteacha a eisíonn an Bord um 
Chaighdeáin Cuntasaíochta faoi mar a fhógraíonn an 
t-Institiúid Cuntasóirí Cairte in Éirinn iad. 

Gnás cuntasaíochta

Ullmhaíodh na cuntais faoin gcoinbhinsiún costais 
stairiúil, mionathraithe ag athluacháil thailte agus 
fhoirgnimh ar leith. 

Bunús comhdhlúite

San áireamh sa Ráiteas Comhdhlúite Airgeadais 
tá an Coláiste agus Ghala Teoranta ; níor 
comhdhlúthaíodh gealltanais eile a bhfuil leas 
airgeadais ag an Ollscoil iontu, faoi mar a sonraítear 
i nóta 29, ar an mbonn nach mbaineann siad 
le hábhar. Glantar ioncam agus caiteachas Idir-
Choláiste go hiomlán ar a chomhdhlúthú.

Faoi réir ag FRS 2, níl ráitis airgeadais Fhondúireachta 
na Tríonóide, an Chiste Pinsin, na gCistí Iontaobhais 
ná na gComhlachas Caipitíochta san áireamh toisc 
nach bhfuil siad faoi smacht na hOllscoile. 

Aithint ioncaim

Aithnítear deontais athfhillteacha ón Údarás um 
Ardoideachas agus ó chomhlachais eile sa tréimhse 
ina mbíonn siad infhála. 

Pléitear le deontais neamh-athfhillteacha ón Údarás 
um Ardoideachas agus ó chomhlachais eile i leith 
fála nó tógála bunsócmhainní mar dheontais caipitil 
iarchurtha agus amúchtar iad i líne le dímheas thar 
saolré na sócmhainní.

Tá ioncam ó dheontais agus ó chonarthaí taighde agus 
ó sheirbhísí eile a cuirtear ar fáil curtha san áireamh go 

dtí pointe comhlánaithe an chonartha nó na seirbhíse 
sin. Tá sé seo go ginearálta coibhéiseach le iomlán 
an chaiteachais a rinneadh i rith na bliana agus aon 
ranníocaíocht ghaolmhar ar fhorchostais. 

Déantar gach ioncam ó thaiscí gearrthéarmacha a 
chreidiúint leis an gcuntas ioncaim agus caiteachais 
sa tréimhse inar tuilleadh é.

Tá ioncam ó dhearlaicí agus ó shíntiúis sonrúla san 
áireamh go suim an chaiteachais ábhartha a bhí i 
gceist i rith na bliana, maraon le aon ranníocaíocht 
ghaolmhar ar fhorchostais. 

Aistriú airgeadra eachtrannach

Déantar idirbhearta in airgeadraí eachtrannacha a 
thaifead ag an ráta malairte a bhain ar dhátaí na 
n-idirbhearta. Aistrítear go euro sócmhainní agus 
fiachais airgid atá in airgeadraí eachtrannacha ag 
rátaí dheireadh na bliana nó, nuair a bhaineann 
siad le conarthaí malairte eachtrannacha, ag rátaí 
chonartha. Pléitear leis na difríochtaí malairte a 
eascraíonn as agus ioncam agus caiteachas na 
bliana airgeadais á socrú. 

Bunsócmhainní Inbhraite

(a)  Talamh agus foirgnimh

Luacháiltear foirgnimh an Choláiste ar bhonn úsáide 
reatha. Luacháladh talamh ag €126,974 an acra 
agus luacháladh foirgnimh ag costas caighdeánach 
€2,413 an méadar cearnach. Athluacháil Bord an 
Choláiste tailte agus foirgnimh an Choláiste i 1998.

Faoi réir ag FRS 15 “Bunsócmhainní Inbhraite”, 
choinnigh an Coláiste luach leabhair na dtailte 
agus na bhfoirgneamh ar athluacháladh iad i 
1998. Coinnítear na luachanna seo faoi réir ag an 
riachtanas sócmhainní a thástáil maidir le milleadh 
i gcomhar le FRS 11. Tá tailte agus foirgnimh a 
fuarthas ón luacháil i leith curtha san áireamh sa 
chlár comhardaithe ag a gcostas (seachas iad siúd 
a coinnítear mar infheistíocht). Ní dímheastar talamh 
bithdhílse. Dímheastar foirgnimh bithdhílse thar a 
saolré úsáideach eacnamaíoch don Choláiste thar 
50 bliain. 

I gcásanna ina faightear tailte agus foirgnimh le 
cúnamh deontais sonrúla déantar iad a chaipitliú 
agus a dímheas mar atá thuas. Creidiúnaítear 
na deontais ábhartha le cuntas deontais caipitil 
iarchurtha agus scaoiltear iad leis an gcuntas ioncaim 
agus caiteachais thar thréimhse úsáideach 
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eacnamaíoch na sócmhainne ábhartha ar bhonn atá 
ag teacht leis an bpolasaí dímheasa.

Déantar costais airgeadais atá inchurtha go díreach 
le tógáil tailte agus foirgnimh a chaipitliú mar chuid de 
chostas na sócmhainní sin.

Cuirtear athbhreithniú i gcrích i leith milleadh 
bunsócmhainne má léiríonn eachtraí nó athrú 
sna cúinsí go bhféadfadh nach mbeadh suim 
charraeireachta na bunsócmhainne inghnóthaithe.

Cuirtear foirgnimh atá á dtógáil sa chuntas ag a 
gcostas, bunaithe ar luach theastas na n-ailtirí agus 
ar chostais dhíreacha eile a bhí i gceist suas go 
deireadh na bliana airgeadais. Ní déantar dímheas 
orthu go mbíonn siad in úsáid. 

Tá cur i bhfeidhm FRS 5: “Tuairisciú ar Ábhar 
Idirbhearta” machnaithe ag an gColáiste maidir le 
sócmhainní ar leith a úsáideann an Coláiste áit a 
léireodh foirm dhlíthiúil an idirbhearta nach bhfuil cuid 
de na sócmhainní nó iad ar fad i seilbh an Choláiste. 
Léiríodh substaint airgeadais an idirbhearta sa 
ráiteas comhdhlúite airgeadais ach sa chaoi seo tá 
luach iomlán na sócmhainní seo san áireamh sna 
bunsócmhainní inbhraite. 

 (b) Trealamh

Díscríobhtar trealamh a chosnaíonn níos lú ná 
€1,270 an aonad chuig an gcuntas ioncaim agus 
caiteachais sa bhliain ina bhfuarthas é. Déantar gach 
trealamh eile a chaipitliú ag a chostas. Dímheastar 
trealamh caipitil thar a thréimhse úsáideach 
eacnamaíoch mar a leanas:

Sócmhainní léasaithe
20 bliain nó tréimhse  
príomha an léas más 
giorra sin

Trealamh ríomhaireachta 3 bliana

Troscán 10 mbliana

Trealamh 5 bliana

I rith na bliana laghdaíodh an polasaí dímheasa ar 
threalamh ó 10 mbliana go 5 bliana.

I gcásanna ina faightear trealamh le cúnamh 
deontais sonrúla déantar é a chaipitliú agus a 
dhímheas mar atá sa pholasaí thuas, agus an 

deontas ábhartha á chreidiúnú le cuntas deontais 
caipitil iarchurtha agus scaoiltear é leis an gcuntas 
ioncaim agus caiteachais thar thréimhse úsáideach 
eacnamaíoch an trealaimh ábhartha. 

(c)  Deonacháin

Ó am go ham faigheann an Coláiste sochair 
chomhchineála ar nós bronntanais trealaimh. 
Déantar rudaí a bhfuil luach suntasach acu a 
bronntar ar an gColáiste agus, dá mba rud é go 
raibh siad á gceannach, go mbeadh siad ag plé 
leo mar bhunsócmhainní inbhraite, a chaipitliú ag a 
luach reatha agus dímheastar iad i gcomhar leis an 
bpolasaí thuas. Pléitear le luach an deontais mar 
dheontas caipitil iarchurtha agus amúchtar é sa 
chuntas ioncaim agus caiteachais thar shaolré na 
sócmhainne ábharaí. 

Sócmhainní ar léas

Pléitear le comhaontais léasa a aistríonn go 
substaintiúil chuig an gColáiste sochair agus rioscaí 
uile úinéireachta sócmhainne amhail is gur ceannaíodh 
an sócmhainn go hiomlán. Cuirtear san áireamh le 
bunsócmhainní na sócmhainní agus léirítear gné 
caipitil an cheangaltais mar oibleagáid faoi léasanna 
airgeadais. Pléitear le cíos léasa faoi mar a bheadh sé 
comhdhéanta de ghnéithe caipitil agus úis. Cuirtear i 
bhfeidhm an ghné chaipitil leis an oibleagáid gan íoc 
a laghdú agus gearrtar an ghné úis ar an gcuntas 
ioncaim agus caiteachais i gcomhréir leis an ngné 
laghdaithe caipitil gan íoc. Dímheastar sócmhainní 
a coinnítear faoi léasanna airgeadais faoi pé ceann 
is gaire – téarma an léasa nó saolré úsáideach 
eacnamaíoch sócmhainní coibhéiseacha sealbhaithe.

Gearrtar costais cíosa faoi léasanna oibríocha ar 
chaiteachas i suimeanna cothroma bliantúla thar 
thréimhse an léasa.  

Sócmhainní airgeadais

Coinnítear infheistíochtaí bunsócmhainne ag costas 
stairiúil lúide aon soláthar le haghaidh milleadh ar a luach.

Cuirtear infheistíochtaí sócmhainne reatha san 
áireamh sa chlár comhardaithe ag pé ceann is ísle – a 
mbunchostas nó luach réadaithe glan. 
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Stoic

Luaitear stoic ag pé ceann is ísle – a gcostas nó 
a luach réadaithe. Nuair is gá, déantar soláthar le 
haghaidh stoc atá seanchaite, mall agus lochtach. 
Gearrtar caiteachas a bhíonn ar an gColáiste ar 
leabhair agus ar stoc inchaite maoinithe trí dheontais 
athfhillteacha ar an gcuntas Ioncaim agus Caiteachais. 

Cáin

Ó tá stádas díolmhaithe ó cháin ag an gColáiste, níl 
dliteanas Cánach Corparáide nó Cánach Ioncam ar 
aon chuid dá ghníomhaíochtaí carthanachta. 

Tá dliteanas Cánach Corparáide ar ghníomhaíochtaí 
an Choláiste a riartar trína chuid fochuideachtaí. 

Soláthar

Aithnítear soláthar nuair a bhíonn oibleagáid dlíthiúil 
nó inchiallaithe reatha ar an gColáiste mar thoradh ar 
eachtra a tharla, go bhfuil dóchúlacht ann go mbeidh 
aistriú sochair eacnamaíoch ag teastáil leis an 
oibleagáid a shocrú agus gur féidir measúnú iontaofa 
a dhéanamh ar mhéid na hoibleagáide. 

Sochair Scoir

Maoiníonn an Coláiste scéim pinsean sochair 
shonraithe agus scéim ioncaim míchumais 
faidréisigh. Maoiníonn an Coláiste costais pinsin ag 
an dáta scoir ar an mbonn go ngearrtar an costas 
ábhartha a bhaineann le pinsin a sholáthar thar 
an tréimhse ina raibh an Coláiste ag baint leasa 
as seirbhísí an fhostaí suas go uasranníocaíocht 
formheasta ag an Údarás um Ardoideachas. 
Maoiníonn an Coláiste ardaithe pinsin tar éis scoir an 
bhonn ‘íoc-mar-a-tharlaíonn’ agus gearrtar iad ar an 
gCuntas Ioncaim agus Caiteachais. 

Cothabháil Áitribh

Gearrtar costas gnáthchothabhála cheartaithe at an 
gcuntas ioncaim agus caiteachais sa tréimhse inar 
tharla sé.

8
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Cuntas Comhdhlúite Ioncaim Agus Caiteachais
Don bhliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2005

Nótaí

Coláiste & 
Comhdhlúite 

2005
€’000

Coláiste & 
Comhdhlúite 

2004
€’000

Ioncam

Deontais Stáit  1 84,891 82,399

Táillí acadúla  2 72,756 66,611

Deontais agus conarthaí taighde  3 58,139 47,791

Amúchadh dheontais caipitil iarchurtha  19 10,472 12,786

Ioncam eile oibríochta  4 37,078 35,715

Ioncam úis  5  2,217 1,776           

Ioncam iomlán 265,553 247,078

Caiteachas

Costais foirne  6 183,330 168,337

Costais eile oibríochta  7 58,871 48,824      

Ús iníoctha  8 3,207   3,146

Dímheas  12 29,558 24,585

(Brabús)/Caillteanas ar dhiúscairt bhunsócmhainní 9 - (2,783)

Caiteachas iomlán  274,966  242,109

(Easnamh)/barrachas don bhliain roimh cáin  (9,413)  4,969

Cáin 10 - - 

(Easnamh)/barrachas don bhliain tar éis cáin    11 (9,413) 4,969

Baineann an cuntas ioncaim agus caiteachais le gníomhaíochtaí leanúnacha. Ní ann do aon ghnóthachain ná 
caillteanais seachas iad siúd a bpléitear leo thuas.
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Ráiteas Comhdhlúite Maidir le Barrachais agus Easnaimh Costais Stairiúla

Don bhliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2005

2005
€’000

2004
€’000

(Easnamh)/barrachas ar oibríocht leanúnach tar éis cáin  (9,413)  4,969

Difríocht idir dímheas costais stairiúil agus an muirear iarbhír don 
tréimhse ríofa ar an suim athluacháilte

5,729  14,481

(Easnamh)/barrachas costais stairiúil don tréimhse roimh cáin (3,684) 19,450

(Easnamh)/barrachas costais stairiúil don tréimhse tar éis cáin  (3,684)   19,450

Ráiteas Comhdhlúite ar Ghnóthachan agus Caillteanas Iomlán Aitheanta 

Don bhliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2005

2005
€’000

2004
€’000

(Easnamh)/barrachas don bhliain tar éis dímheas sócmhainní ar a
luacháil, diúscairt sócmhainní agus cáin

   
(9,413)

      
4,969

Barrachas neamhréadaithe ar athluacháil a bhunsócmhainní - -

(Caillteanas)/gnóthachan iomlán aitheanta a bhaineann leis an tréimhse (9,413)    4,969

Clár Comhardaithe Comhdhlúite

Don bhliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2005

            Comhdhlúite             Coláiste

Nótaí
2005

 €’000
2004

 €’000
2005

 €’000
2004

 €’000

Bunsócmhainní

Sócmhainní inbhraite 12 683,398 676,466 639,749 645,320

Sócmhainní airgeadais 13   98  131   98  131

683,496 676,597 639,847 645,451

Sócmhainní reatha

Airgead tirim sa bhanc 7,316 19,279 7,140 18,179

Fiachóirí 14 43,185 59,028 85,049 90,679

Stoic 15 402 427 402 427

Taiscí gearrthéarmacha 114,576  63,760 114,576    63,760

165,479 142,494 207,167 173,045

Creidiúnaithe: Suimeanna dlite laistigh de bhliain 16 (130,786) (108,852)  (128,825)  (108,257)

Sócmhainní/(fiachais) reatha glan 34,693 33,642 78,342 64,788

Sócmhainní iomlán lúide fiachais reatha  718,189 710,239 718,189 710,239

Creidiúnaithe: Suimeanna dlite tar éis bliana 17 (52,615) (51,888) (52,615) (51,888)

Sócmhainní glan 665,574 658,351 665,574 658,351

Deontais caipitil iarchurtha 19 307,984 291,348   307,984 291,348

Cúlchiste athluachála 20 337,387 341,648 337,387 341,648

Cúlchiste ioncaim 21  20,203 25,355 20,203 25,355

21 357,590 367,003 357,590 367,003

Iomlán 665,574 658,351 665,574 658,351

Rinne Bord an Choláiste na ráitis airgeadais ar leathanaigh 5 go 30 a fhormheas ar  5 Iúil 2006 agus tá siad sínithe 
thar a gceann ag: 

 John Hegarty Grace Dempsey
    Propast Cisteoir



Cuid 2: Ráiteas Comhdhlúite Airgeadais
 Don bhliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2005

Ráiteas Comhdhlúite Sreafa Airgid Thirim 
Don bhliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2005

Notes
2005

 €’000
2004

€’000

Sreabhadh isteach glan airgid thirim ó ghníomhaíochtaí oibríochta 24 43,415 23,800

Toradh ar infheistíochtaí agus fónamh airgeadais 25 193 (438)

Caiteachas caipitil agus infheistíocht airgeadais 26 453 (3,162)

Sreabhadh isteach glan airgid thirim roimh úsáide acmhainní 
leachtacha agus maoiniú

44,061 20,200

Bainistíocht acmhainní leachtacha 27 (50,816) (15,015)

(Laghdú)/méadú in airgead tirim sa tréimhse (6,755) 5,185

Réiteach sreafa glan airgid thirim le gluaiseacht i gcistí glana

(Laghdú)/méadú in airgead tirim sa tréimhse 28 (6,755)  5,185

Méadú i dtaiscí gearrthéarmacha 50,816 15,015

Léas airgeadais (821) (23,975)

Gluaiseacht i dtaiscí glana sa tréimhse 43,240 (3,775)

Taiscí glana ag 1 Deireadh Fómhair 28 23,491 27,266

Taiscí glana ag 30 Meán Fómhair 28 66,731 23,491
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Nótaí Leis an Ráiteas Comdhlúite Airgeadais             

1 Deontais Stát
2005

€’000
 2004
 €’000

 Deontais Stát a riartar ar chúiseanna athfhillteacha
 

 84,891
 

 
 82,399
 

 Fuarthas an t-ioncam deontais thuas ó na foinsí a leanas:  €’000  €’000

       Údarás um Ardoideachais 81,863 79,956

       Roinn Sláinte agus Leanaí 3,028 2,443

 84,891 82,399

 Réiteach deontais Stát a fuarthas le hioncam a aithnítear
 2005
 €’000

 2004
 €’000

 Deontas Stát a fuarthas don bhliain reatha 89,053 86,398

 Deontas Stát iarchurtha ón mbliain cuntasaíochta roimhe (nóta 16) 13,554 9,555

 Deontas Stát iarchurtha chuig blianta cuntasaíochta ina dhiaidh (nóta 16)   (17,716)   (13,554)

 
 

 84,891
 

 
 82,399
 

 Faightear maoiniú Stáit ar bhonn bliana féilire. Tá bliain airgeadais na hollscoile bunaithe ar an mbliain acadúil 
ó Dheireadh Fómhair go Meán Fómhair. Faoi réir ag polasaithe cuntasaíochta na hollscoile, aithnítear deontais 
athfhillteacha ar bhonn fabhraithe. Mar sin, in aon bhliain cuntasaíochta, iarchuirtear gné den mhaoiniú chuig 
tréimhsí cuntasaíochta ina dhiaidh sin leis an maoiniú a chomhoiriúnú leis an gcaiteachas gaolmhar.

 D’íoc an tÚdarás um Ardoideachas go díreach suim iomlán €30,629,490 den airgead luaite sna táillí acadúla

       Anailísítear an t-ioncam ó tháillí acadúla mar seo a leanas:
2005

€’000
2004

€’000

       Lán-aimseartha AE
 Lán-aimseartha neamh-AE
 Páirtaimseartha AE
 Páirtaimseartha neamh-AE
 Cúrsaí gearra

47,576
14,638

9,283
344

8

43,521
12,050

9,860
400

8

 71,849 65,839

 2 Táillí acadúla
  2005
€’000

2004
€’000

 Ioncam ó tháillí acadúla 71,849 65,839

 Ioncam ilghnéitheach ó tháillí 907 772

 Táillí iomlána íoctha ag nó ar son mic léinn aonaracha 72,756 66,611

Cuid 2: Ráiteas Comhdhlúite Airgeadais
 Don bhliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2005
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13

Nótaí Leis an Ráiteas Comdhlúite Airgeadais   
- ar lean.

          
Muirear Seirbhíse Mac Léinn

Tá ioncam muirir seirbhíse mac léinn san áireamh le hioncam táillí acadúla mar a leagtar amach thíos maraon 
leis an gcaiteachas lena mbaineann sé.
 

2005
€’000

2004
€’000

 IIoncam ó mhuirear seirbhíse mac léinn 6,351 5,266

 Caiteachas
 

 
 

 

 Costas seirbhíse mac léinn (3,751)   (3,569)

 Costas scrúduithe (1,081)  (1,029)

 Costas spáis a bhaineann le háiseanna mac léinn (1,230)  (1,063)

 Costais a bhaineann le clárú, táillí, iontrálacha agus taifid (1,284)   (1,116)

 Caiteachas iomlán (7,346) (6,777)

 Gannchion (995) (1,511)

 3 Deontais agus conarthaí taighde
   2005      
€’000

   2004
 €’000

 Stát agus leath-stát 43,032         36,799

 Aontas Eorpach 4,303           3,384

 Tionscal 1,076           1,510

 Eile 5,379     6,098

 Forchostais SFI   4,349             -

 58,139 47,791

Nótaí Leis an Ráiteas Comdhlúite Airgeadais   
- ar lean.

4 Ioncam eile oibríochta
2005

€’000
2004

€’000

Dámha agus ranna acadúla 4,977 4,336

Réimsí seirbhíse 1,025 1,150

Seirbhísí coimhdeacha 720 708

Lónadóireacht 4,155 4,120

Iostais 9,483 6,914

Ioncam eile cíosa 4,119 4,336

Ioncam postais maoinithe 2,230 2,866

Leabharlann 6,241 6,293

Ioncam eile 4,128 4,992

37,078 35,715

5    Ioncam úis
         2005

€’000
2004

€’000

 IIoncam úis 2,217 1,776  

6    Costais foirne

Ba é an meán-líon daoine (agus postanna sinsearacha san áireamh) fostaithe ag an gColáiste sa tréimhse, léirithe 
mar choibhéiseach lán-aimseartha, ná:

2005
Líon

2004
Líon

 Múineadh agus taighde 1,071        1,018

 Teicniúil 942           960

 Seirbhísí tacaíochta 737           719

 Eile    714    666

3,464 3,363  

2005
€’000

€2004
€’000

       Tuarastal agus pá 155,474 146,094

       Costais leasa shóisialaigh 9,980 8,814

       Costais eile pinsin 17,876 13,429

183,330 168,337
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Nótaí Leis an Ráiteas Comdhlúite Airgeadais              
- ar lean.

7 Speansas eile oibríochta
2005

€’000
 2004

€’000

 Muirir fóin agus gaolmhara 869 737

 Táillí comhdhála 460 660

 Tomhaltáin 9,484 7,292

 Bogearraí agus crua-earraí ríomhaire 5,066 4,127

 Teas, solas, uisce agus cumhacht 4,677 3,320

 Leabhair agus tréimhseacháin 3,442 3,354

 Deisiúchán agus gnáthchothabháil 9,952 6,760

 Árachas 1,779 2,312

 Iniúchadh agus proifisiúnta 1,675 2,075

 Cíos agus rátaí 2,594 1,812

 Cló agus stáiseanóireacht 2,634 2,091

 Taisteal agus cóir mhaireachtála 4,235 3,383

 Aíocht agus siamsaíocht 1,149 1,013

 Earcaíocht  1,067 839

 Speansas eile   9,788  9,049

58,871 48,824

 I measc an speansais eile tá:
 
 

 Luach saothair iniúchóirí:
 

  - Iniúchadh seachtrach 66  63

 Seirbhísí eile ó iniúchadh seachtrach -  2

   Fostaíonn Ollscoil Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide iniúchóir inmheánach agus tá na costais seo san  
 áireamh mar chuid den chostas foirne don bhliain.

8 Ús iníoctha
2005

€’000
 2004
 €’000

 Ar léasanna airgeadais 3,199  3,138

 Ar rótharraingt bainc 8                  8

       Iomlán 3,207 3,146

15

Nótaí Leis an Ráiteas Comdhlúite Airgeadais          
- ar lean.

9 Diúscairt bhunsócmhainní

       Níorbh ann do aon bhrabús ná caillteanas ar dhiúscairt sócmhainní sa bhliain reatha. 

10 Cáin

    
Dlitear cáin chorparáide ar ghníomhaíochtaí an Choláiste a riartar trína fhochuideachtaí. Níl aon mhuirear             
cánach corparáide ar an gColáiste agus a fhochuideachtaí sa bhliain reatha.

11  (Easnamh)/barrachas don bhliain tar éis cáin
2005

€’000
 2004
 €’000

 Tá (an t-easnamh)/barrachas ar oibríochtaí leanúnacha sa tréimhse      
 comhdhéanta mar seo a leanas:

 (Easnamh)/barrachas an Choláiste sa tréimhse          (9,413)               4,969

 (Easnamh)/barrachas ginte ag gealltanais fochuideachtaí agus aistrithe  
 chuig an gColáiste

 
 - -

 Iomlán (9,413) 4,969

1615
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Nótaí Leis an Ráiteas Comdhlúite Airgeadais              
- ar lean.

12 Bunsócmhainní inbhraite
Tailte agus

foirgnimh
€’000

Trealamh
ríomhairí

€’000
Trealamh

€’000

Sócmhainní 
ádtógáil faoi

láthair
€’000

Iomlan
€’000

 Comhdhlúite

 Costas nó luacháil

 Ag 1 Deireadh Fómhair 2004 675,934 19,859 85,167 31,146 812,106

 Breiseanna 
 

 505
 

 2,542
 

12,620
 

21,001
 

 36,668

 Diúscairtí  -  (1,080) (1,295)   - (2,375)

 Aistriú ó fhoirngníocht 8,498 -   - (8,498)     -

 Ag 30 Meán Fómhair 2005 684,937 21,321 96,492 43,649 846,399

 Dímheas

 Ag 1 Deireadh Fómhair 2004 63,284 15,413 56,943 - 135,640

 Dímheas don bhliain 16,406 2,668 10,484  -  29,558

 Diúscairtí -  (1,060) (1,137)        - (2,197)

 Ag 30 Meán Fómhair 2005 79,690 17,021 66,290 - 163,001

 Luach glan leabhar 

 Ag 1 Deireadh Fómhair 2004 612,650 4,446 28,224 31,146 676,466

 Ag 30 Meán Fómhair 2005 605,247  4,300 30,202 43,649 683,398

17

San áireamh le tailte agus foirgnimh tá sócmhainní luacháilte ag Bord an Choláiste i 1998, agus costas stairiúil 
sócmhainní ar aghaidh ag athluacháil, a thugann suim de €346,648,000.

Luacháladh tailte ar bhonn úsáide reatha ag luacháil €126,974 an acra. Luacháladh foirgnimh ar bhonn úsáide 
reatha ag costas caighdeánach €2,413 an méadar cearnach.
Tá líon mór saothar ealaíona ag an gColáiste, pictiúir, airgead, deilbh agus lámhscríbhinní ríluachmhara ina 
measc. Níl na saothair ealaíona seo sa ráiteas Airgeadais toisc, cé go bhfuil árachas orthu ar shuimeanna arda, 
meastar nach féidir aon luach ceart a lua leo.

Agus FRS 5 ‘Tuairisciú ar Ábhar Idirbhearta’ á chur i bhfeidhm, tá sealúchais curtha san áireamh ag an 
gColáiste le Tailte agus Foirgnimh agus na fiachais gaolmhara €52,615,000 (2003/04: €51,888,000) curtha le 
creidiúnaithe dlite tar éis bliana agus €2,451,000 (2003/04: €2,357,000) le creidiúnaithe faoi bhliain amháin. 
€69,120,000 an luach glan leabhar a bhaineann leis na sealúchais seo (2003/04: €70,560,000).

Maraon leis seo tá sócmhainní le luach glan leabhair €73,665,765 san áireamh le tailte agus foirgnimh le 
tuairisciú a dhéanamh ar shubstaint an tsocraithe atá ann seachas an fhoirm dhlíthiúil. 

Ní féidir nochtach a thabhairt maidir le costas tailte agus foirgnimh comharbais toisc nach eol a luach sular 
athluacháladh iad i 1997/98.

Nótaí Leis an Ráiteas Comdhlúite Airgeadais              
- ar lean.

12 Bunsócmhainní inbhraite 
       – ar leanúint

Tailte agus
foirgnimh

€’000

Trealamh
ríomhairí

€’000
Trealamh

€’000
Iomlan
€’000

 Coláiste

 Costas

 Ag 1 Deireadh Fómhair 2004 675,934 19,859 85,167 780,960

 Breiseanna 9,003 2,542 12,620 24,165

 Diúscairtí   -  (1,080) (1,295) (2,375)

 Ag 30 Meán Fómhair 2005 684,937 21,321 96,492 802,750

 Dímheas

 Ag 1 Deireadh Fómhair 2004 63,284 15,413 56,943 135,640

 Muirear don bhliain 16,406 2,668 10,484  29,558

 Diúscairtí -  (1,060) (1,137) (2,197)

 Ag 30 Meán Fómhair 2005 79,690 17,021 66,290 163,001

 Luach glan leabhar 

 Ag 1 Deireadh Fómhair 2004 612,650 4,446 28,224 645,320

 Ag 30 Meán Fómhair 2005 605,247  4,300 30,202 639,749
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Nótaí Leis an Ráiteas Comdhlúite Airgeadais              
- ar lean.

13 Sócmhainní airgeadais

           Comhdhlúite            Coláiste

2005
€’000

2004
€’000

2005
€’000

2004
€’000

Sealbhaíodh infheistíochtaí ag deireadh na bliana mar 
seo a leanas:

 
Infheistíochtaí luaite  

 
 25

                   
30

                
25

                   
30

       Infheistíochtaí neamhluaite            73          101           73      101

  98
 

 131
 

 98
 

 131

 Léiríonn an ghluaiseacht €28,000 i luach infheistíochtaí neamhluaite sa bhliain leabhar soláthar le haghaidh laige. 

 Bhí leas ag an Ollscoil sna gealltanais fhochuideachta agus sna gealltanais ghaolmhara seo a leanas, nialas atá i      
 luach carraeireachta na n-infheistíochtaí seo:

 Gealltanais fhochuideachta Príomhghníomhaíocht Leas % Oifig/ionad cláraithe gnó

 Ghala Limited 
 

Bonneagar oideachasúil 
agus forbairt 

100 30 Sr. Herbert, BÁC 2

 Gealltanais ghaolmhara
  
  Institiúid Haughton

       Lárionad Liachta Móilíneach Bhaile 
Átha Cliath

Oiliúint/Oideachas 

Oideachas agus taighde

33.33

33.33

Ospidéal San Séamus,
BÁC 8 

Belfield, BÁC 4

19

Nótaí Leis an Ráiteas Comdhlúite Airgeadais              
- ar lean.

14 Fiachóirí 

              Comhdhlúite               Coláiste

2005
 €’000

2004
 €’000

2005
 €’000

2004
 €’000

 Fiachóirí trádála 4,720   3,738 4,720              3,738

 Deontais agus conarthaí taighde infhála 13,132  12,859 13,132            12,859

 Deontais caipitiúla stát infhála 16,263      26,987 16,263            26,987

 Maoiniú caipitiúil neamh-Stát infhála 2,188         8,140 2,188            8,140

 Réamhíocaíochtaí agus fiachóirí eile 6,882       7,304 6,667              6,854

 Suim dlite ó ghealltanais fhochuideachta  -              - 42,079           32,101

43,185 59,028     85,049 90,679

15 Stoic 

 Comhdhlúite agus Coláiste

2005
 €’000

2004
 €’000

 Amhábhar agus tomhaltáin 250 221

 Earraí críochnaithe lena n-athdhíol 152 206

 
 402

 
 427

Níl aon difríocht ábhartha idir suim an chláir chomhardaithe stoic agus costas a athsholáthar.

20

Cuid 2: Ráiteas Comhdhlúite Airgeadais
 Don bhliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2005

Cuid 2: Ráiteas Comhdhlúite Airgeadais
 Don bhliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2005



Cuid 2: Ráiteas Comhdhlúite Airgeadais
 Don bhliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2005

Nótaí Leis an Ráiteas Comdhlúite Airgeadais              
- ar lean.

16 Creidiúnaithe: Suimeanna dlite laistigh de 
bhliain 

            Comhdhlúite             Coláiste

2005
 €’000

2004
 €’000

2005
 €’000

2004
 €’000

 Creidiúnaithe trádála 5,195  5,705 5,195  5,705

 Deontais agus conarthaí taighde roimh ré 20,970  21,117 20,970  21,117

 Táillí acadúla faighte roimh ré 33,443 17,811 33,443  17,811

 Deontais athfhillte stát faighte roimh ré 17,716 13,554  17,716 13,554

 Maoiniú caipitil faighte roimh ré  6,218 13,059 6,218 13,059

 Fabhrú 31,689 19,487 29,728 18,892

 Iasachtaí bainc agus rótharraingtí (nóta 18) 95 5,303 95 5,303

 Oibleagáidí faoi léasanna airgeadais (nóta 18) 2,451 2,357 2,451  2,357

 IMAT/ÁSPC 3,675 3,343 3,675  3,343

 Creidiúnaithe eile 9,334 7,116 9,334 7,116

130,786 108,852 128,825
 

108,257

17 Creidiúnaithe: Suimeanna dlite tar éis bliana 

            Comhdhlúite             Coláiste

2005
 €’000

2004
€’000

2005
 €’000

2004
 €’000

 Oibleagáidí faoi léasanna airgeadais (nóta 18) 52,615  51,888 52,615  51,888

52,615 51,888 52,615 51,888

18 Iasachtaí

            Comhdhlúite             Coláiste

2005
€’000

2004
€’000

2005
€’000

2004
€’000

 (a) Iasachtaí bainc agus rótharraingtí

 Tá iasachtaí bainc agus rótharraingtí le 
haisíoc mar a leanas:

 Suimeanna dlite laistigh de bhliain 95 5,303 95 5,303

       Iomlán 95 5,303 95
 

 5,303

 Léiríonn na hiarmhéideanna thuas rótharraingtí bainc neamhurraithe ag 4.25%. 
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Nótaí Leis an Ráiteas Comdhlúite Airgeadais 

- ar lean.

 Iasachtaí – ar leanúint

 (b)  Léasanna airgeadais

 Is iad na hoibleagáidí léasa airgeadais glana a bhfuiltear tiomanta leo ná:

            Comhdhlúite            Coláiste

2005
€’000

2004
€’000

2005
€’000

2004
€’000

         Bliain nó níos lú 2,451             2,357 2,451             2,357

         Idir dhá bhliain agus cúig bliana 10,826           10,410 10,826           10,410

         Os cionn cúig bliana 41,789 41,478 41,789     41,478

         Iomlán 55,066 54,245 55,066 54,245

19 Deontais caipitiúla iarchurtha
 Comhdhlúite agus Coláiste

 Stát
 €’000

Deontais agus 
bronntóirí eile 

 €’000

 Iomlán
 €’000

 Ag 1 Deireadh Fómhair 2004

 Foirgnimh* 117,168 102,112 219,280

 Trealamh* 36,942 35,126 72,068

 Iomlán      154,110 137,238 291,348

 Suim faighte/infhála

 Foirgnimh  24 15,358 15,382

 Trealamh 11,484  242
11,726

  

 Iomlán 11,508 15,600 27,108

 Scaoilte chuig ioncam agus caiteachas

 Foirgnimh 4,769 4,870  9,639

 Trealamh  358 475 833

 Iomlán 5,127 5,345 10,472

 Ag 30 Meán Fómhair 2005

 Foirgnimh 112,423 112,600 225,023

       Trealamh 48,068 34,893 82,961

 Iomlán  160,491  147,493  307,984

* Tá figiúir tosaigh ón mbliain roimhe athaicmithe idir Stát agus eile.
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Nótaí Leis an Ráiteas Comdhlúite Airgeadais              
- ar lean.

23 Ceangaltais agus rátha caipitil

               Comhdhlúite               Coláiste

2005
 €’000

2004
 €’000

2005
€’000

2004
 €’000

 Conraithe agus gan soláthar 40,670 6,464 40,670 6,464

 Údaraithe gan a bheith conraithe amach 11,726 51,949 11,726 51,949

       52,396 58,413 52,396 58,413

24 Réiteach ar bharrachas/(fiachas) comhdhlúite oibríochta le sreabhadh isteach 
glan ó ghníomhaíochtaí oibríochta

2005
€’000

2004
€’000

 (Easnamh)/barrachas ar oibríochtaí leanúnacha tar éis dímheas sócmhainní ar luacháil (9,413) 4,969  

 Dímheas 29,558 24,585 

 Amúchadh ar dheontais caipitil iarchurtha (10,472) (12,786)

 Brabús ar dhiúscairt bhunsócmhainní inbhraite - (2,783)

 Laghdú/(méadú) i stoic 25 (32)

 Méadú i bhfiachóirí (1,196) (155)

 Méadú i gcreidiúnaithe 33,890 8,624

 Ús iníoctha 3,207 3,146

 Ús infhála (2,217) (1,776)

 Easnamh neamhréadaithe ar infheistíochtaí 33  8

 Sreabhadh isteach glan airgid thirim ó ghníomhaíochtaí oibríochta 43,415 23,800

25 Toradh ar infheistíochtaí agus seirbhísiú airgeadais
2005

€’000
2004

€’000

 Ús eile faighte 2,217 1,776

 Ús íoctha (2,024) (2,214)

 Sreabhadh isteach/(amach) glan airgid thirim ó thorthaí ar infheistíochtaí agus 
seirbhísiú airgeadais

193 (438)
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Nótaí Leis an Ráiteas Comdhlúite Airgeadais              
- ar lean.

20 Cúlchiste athluachála
       Grúpa agus Coláiste

 2005
 €’000

 2004
 €’000

 Ag 1 Deireadh Fómhair   341,648   341,648

 Aistriú go cúlchiste ioncaim (Nóta 21)   (4,261)   -

 Ag 30 Meán Fómhair 337,387     341,648

21 Réiteach ar ghluaiseacht cúlchistí

 
Cúlchiste 

ioncaim
€’000

 
Cúlchiste

athluachála
€’000

Iomlán
€’000

 Comhdhlúite

 Ag 1 Deireadh Fómhair 2004 25,355 341,648 367,003

 Barrachas don bhliain airgeadais (9,413) - (9,413)

 Aistriú go cúlchiste ioncaim 4,261 (4,261) -

 Ag 30 Meán Fómhair 2005 20,203 337,387
 

357,590

 Coláiste
 

 
 

 

 Ag 1 Deireadh Fómhair 2004 25,355 341,648 367,003

 Barrachas don bhliain airgeadais (9,413) - (9,413)

  Aistriú go cúlchiste ioncaim 4,261 (4,261) -

 Ag 30 Meán Fómhair 2005 20,203 337,387 357,590
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 I rith na bliana aistríodh €4,261,000 ón gcúlchiste athluachála go dtí an cúlchiste ioncaim, faoi réir ag FRS 15 
“Bunsócmhainní Inbhraite” ó scartáladh an sócmhainn ábhartha le Áras Lloyd a éascú.

22 Fiachais teagmhasacha

 Tá slánaíochtaí tugtha ag an gColáiste i leith cáilíochta caiteachais áirithe ar chúiseanna liúntais caipitiúla i maoiniú 
Leabharlanna James Ussher, Lárionad Liachta Móilíneach Bhaile Átha Cliath, Bá Luibheolaíochta Áras Lloyd agus 
Iostais Mac Léinn Halla na Tríonóide

 Mar riachtanas de chuid an chead pleanála le haghaidh Iostais Mac Léinn Halla na Tríonóide, lóisteáil an Coláiste 
banna le Bardas Átha Cliath á ráthú go n-íocfaí €444,400 leis an mBardas dá dtarlódh nach gcríochnófaí na 
hoibreacha molta tírdhreacha ar bhealach sásúil.c

 Tá an Coláiste gníomhach i líon caingean dlí a éiríonn ina ghnáthchúrsaí gnó. Níltear ag súil go n-eascróidh  aon 
tionchar ábhartha codarsnach ar riocht airgeadais an Choláiste as réiteach deiridh na gcaingean dlí seo.
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Nótaí Leis an Ráiteas Comdhlúite Airgeadais              
- ar lean.

26 Caiteachas caipitil agus infheistíocht airgeadais
2005

€’000
2004

€’000

 Ceannach bunsócmhainní inbhraite (36,490) (37,421)

 Deontais caipitiúla iarchurtha faighte 36,943 34,259

 Sreabhadh isteach/(amach) glan airgid thirim ó chaiteachas caipitil agus 
infheistíocht airgeadais

453 (3,162)

27 Bainistíocht ar acmhainní leachtacha
2005

€’000
2004

€’000

 Gluaiseacht i dtaiscí gearrthéarmacha (50,816) (15,015)

28 Anailís ar athraithe i gcistí glan

Ag 1  
D. Fómhair

2004
€’000

Sreabhadh 
Airgid Thirim

€’000

Athraithe 
eile

€’000

Ag 30  
M. Fómhair

2005
€’000

 Airgead tirim ar láimh agus sa bhanc 19,279 (11,963) - 7,316

 Rótharraingtí (5,303) 5,208 - (95)

13,976 (6,755) - 7,221

 Léasanna Airgeadais (54,245) - (821) (55,066)

 Taiscí gearrthéarmacha 63,760 50,816 - 114,576

 Iomlán 23,491 44,061 (821) 66,731

25

Nótaí Leis an Ráiteas Comdhlúite Airgeadais              
- ar lean.
 

29 Páirtithe gaolmhara

  Rinneadh idirbhearta an Choláiste le fochuideachtaí a dhíothú ar chomhdhlúthú agus mar sin níor tugadh aon 
nochtadh maidir leis na hidirbhearta seo.  

  Tá sonraí faoi nochtadh páirtithe gaolmhara agus idirbhearta an Choláiste le páirtithe gaolmhara anseo thíos:

  Cuideachta gaolmhar is ea Institiúid Haughton teoranta ag rátha. Is iad príomhspriocanna na hInstitiúide 
forbairt a éascú, ar bhonn comhoibrithe le hospidéil, ar oideachas agus ar oiliúint iarchéime liachta agus 
bainistíocht agus maoiniú taighde. Tá leas 33.3% ag an gColáiste in Institiúid Haughton. I rith na tréimhse rinne 
an Coláiste íocaíochtaí €177,714 (2003/04: €95,548) le hInstitiúid Haughton agus ghnóthaigh sé €30,745 
(2003/04: €52,714) ar sheirbhísí a soláthraíodh d’Institiúid Haughton. Ag 30 Meán Fómhair 2005, bhí suim 
€167,151 (2003/04: €3,126) ag dul don Choláiste ó Institiúid Haughton. B’fhiú €336,628 (2003/04: €377,337) 
sócmhainní glana Institiúide Haughton de réir Ráiteas Airgeadais iniúchta ag 31 Nollaig 2004 agus ba €40,710 
(2003: €151,960) an barrachas don bhliain.

  Cuideachta gaolmhar is ea Lárionad Liachta Móilíneach Bhaile Átha Cliath (Dublin Molecular Medicine Centre nó 
DMMC) teoranta ag rátha. Corpraíodh an cuideachta 26 Márta 2003 agus is iad a phríomhghníomhaíochtaí ná 
taighde ar bhoinn móilíneacha ghalair agus oideachas, oiliúint, taighde agus saothar comhairliúcháin iarchéime 
sna bitheolaíochtaí. Ar 25 Aibreán 2005, laghdaíodh leas Ollscoile Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide sa 
DMMC ó 50% go 33.3% ó ceannaíodh isteach mar chomhpháirtí cothrom leis an gColáiste agus le UCD Coláiste 
Ríoga na Máinlianna in Éirinn. I rith na tréimhse bhí caiteachas €239,097 (2003/04: €486,086) ) ar an gColáiste 
ina thacaíocht do ghníomhaíochtaí an DMMC. Ag 30 Meán Fómhair 2004 bhí suim €78,206 (2003/04: €38,173) 
ag dul don Choláiste ó DMMC. B’fhiú €Nialas (2004: €Nialas) sócmhainní glana an DMMC de réir Ráiteas 
Airgeadais iniúchta ag 30 Meán Fómhair 2005 agus ba €Nialas (2004: €Nialas) an barrachas don bhliain.
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Nótaí Leis an Ráiteas Comdhlúite Airgeadais              
- ar lean.

30  Sochair scoir

Faisnéisiú SSAP 24

Tá scéim pinsin sochair shonraithe ar leith ag an gColáiste a fheidhmíonn faoi Ghníomhas Iontaobhais agus a 
bhfuil seacht Iontaobhaí aige, agus ina measc siúd Iontaobhas Pinsin na hÉireann mar Iontaobhaí Corparáideach 
agus Cathaoirleach na n-Iontaobhaithe. Stiúrtar luachála iniúchta ar an scéim gach trí bliana agus an luacháil 
iniúchta foirmeálta deiridh faighte ar mhaithe le maoiniú déanta ar 30 Márta 2005 ag baint úsáide as an modh 
aonaid fortheilgthe le luacháil a dhéanamh. Léirigh an luacháil seo gurbh fhiú €251,827,000 sócmhainní na 
scéime, rud ar leor é le 72% de dhliteanais fhabhraithe a chlúdach. Ar an mbonn seo €348,999,000 a bhí sna 
dliteanais a d’éirigh.

Cuntasaíocht SSAP 24

Tá teideal pinsin fhostaithe ar leith faoin scéim sonraithe sochar bunaithe ar phá deiridh inphinsin agus urraítear 
iad trí ranníocaíochtaí de chuid an Choláiste agus na bhfostaithe. Tá ranníocaíocht an Choláiste teoranta go 
15% den tuarastal inphinsin ag srian de chuid an HEA ar leibhéal ráta ranníocaíochta an Choláiste. Is é an ráta 
ranníocaíochta a mhol achtúire na scéime ag éirí as an measúnú foirmeálta is déanaí ná 26.4%. Mar thoradh 
ar an srian ar ráta ranníocaíochta an Choláiste a luaitear thuas, ní acmhainn don Choláiste teacht leis an ráta 
ranníocaíochta a mholann an achtúire, ná ní féidir leis cloí le SSAP 24. Maoiníonn an Coláiste méadaithe pinsin 
iar-scoir a íoctar le pinsinéirí agus gearrtar iad ar an gcuntas Ioncaim agus Caiteachais ar bhonn ‘íoc agus tú ag 
dul ar aghaidh’. 

Nochtadh FRS 17

Géilleann an nochtadh thíos leo siúd atá riachtanach faoi FRS 17: Sochair Scoir. Déanann FRS 17 coinníoll maidir 
le foshuíomhanna cruinne atá le húsáid agus fiachais na scéime á ríomhadh. D’fhéadfadh siad seo a bheith difriúil 
ag amanna ar leith uathu siúd a úsáidtear sa luacháil trí-bhliantúil a luaitear thuas. Chomh maith leis seo, toisc go 
n-éilíonn FRS 17 nochtadh ar fhiachas iomlán pinsin an Choláiste, ní mór fiachas na n-íocaíochtaí forthórmacha 
pinsin iar-scoir le pinsinéirí a dhearbhú agus a chur san áireamh le fiachas na scéime pinsin sochair shonraithe. 

Ba cheart a nótáil go gcuirfear i bhfeidhm go hiomlán FRS 17 don bhliain airgeadais dar críoch 30 Meán Fómhair 
2006. Mar a éilíonn an caighdeán, caithfear easnamh na scéime go dtí an dáta sin a léiriú i gclár comhardaithe an 
Choláiste, agus easnamh na scéime ag 30 Meán Fómhair 2005 a léiriú ar chlár comhardaithe an Choláiste mar 
choigeartú don bhliain roimhe.

Bunaíodh luacháil shochair na Scéime ar mhaithe le nochtadh FRS17 ar an luacháil iniúchta is déanaí ag 31 Márta 
2005 uasdhátaithe le luach margaidh sócmhainní na scéime ag 30 Meán Fómhair 2005 a léiriú. Mionathraíodh, 
chomh maith, na foshuíomhanna airgeadais le riachtanais FRS17 a chur san áireamh.

Tá na foshuíomhanna airgeadais a úsáideadh le fiachais scoir a ríomhadh maidir leis an scéim phinsin sochair 
iarchurtha faoi FRS17 ag 30 Meán Fómhair 2005, ag 30 Meán Fómhair 2004 agus ag 30 Meán Fómhair 2003 
mar a leanas:

 Foshuíomhanna airgeadais

  30 Meán Fómhair 
2005

 30 Meán Fómhair 
2004

 30 Meán Fómhair 
2003

Modh luachála  Aonad Fortheilgthe  Aonad Fortheilgthe  Aonad Fortheilgthe

Ráta lascaine 4.25% 5.00% 5.50%

Ráta boilscithe 2.25% 2.50% 2.50%

Méadaithe tuarastail 4.50% 4.50%  4.50%

Forlíonadh pinsin 3.50% 3.50%  3.50%
  

Nótaí Leis an Ráiteas Comdhlúite Airgeadais              
- ar lean.

Cuirtear sócmhainní san áireamh ag a luacháil meánráta margaidh ar dháta na cuntasaíochta. Baineadh sonraí na 
sócmhainní as ráitis airgeadais chiste pinsin iniúchta don bhliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2005. Mionathraíodh 
na sócmhainní le cuntas a dhéanamh ar shócmhainní glana na scéime, cé, ar mhaithe le FRS17, gur cheadaigh muid 
ranníocaíocht speisialta ón gColáiste de thart ar €3m. Le haghaidh cuntasaíochta scéime, seo thíos iad an ráta toraidh 
ionchais, agus fiachais na scéime ag 30 Meán Fómhair 2005, agus ar mhaithe le comparáid, ag 30 Meán Fómhair 
2004 agus 30 Meán Fómhair 2003:

 
Toradh 

Ionchais

Ag 30  
M. Fómhair  

2005 
€’000

Toradh 
Ionchais

Ag 30  
M. Fómhair 

2004 
€’000

Toradh 
Ionchais

Ag 30  
M. Fómhair 

2003 
€’000

 Gnáthscaireanna 6.60% 230,610 7.50% 175,887 7.50% 147,099

 Bannaí 3.10% 29,151 4.00%  22,220 4.00% 39,852

 Sealúchas 4.60% 24,533 6.50% 27,131 6.50% 16,066

 Airgead Tirim  2.00% 4,329 2.00% 8,654 1.60% 5,634

 Luach iomlán margaidh 
sócmhainní

 
288,623

 
233,892 208,651

 Luach iniúchta fiachais
 

(797,208)
 

(640,601) (491,572)

 Fiachas pinsin glan
 

(508,585)
 

(406,709) (282,921)

 Gluaiseacht san easnamh i rith na bliana
2005

€’000
2004

€’000

 Easnamh ag tús na bliana (406,709) (282,921)

 Costas reatha seirbhíse (23,754) (15,571)

 Ranníocaíochtaí 17,264 17,890

 Costais iarseirbhíse (2,174) (7,973)

 Costas glan úis (16,197) (13,401)

 Caillteanas iniúchta (77,015) (104,733)

 Easnamh ag deireadh na bliana (508,585) (406,709)
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Nótaí Leis an Ráiteas Comdhlúite Airgeadais              
- ar lean.

 2005
            €m

2004
           €m

2003
           €m

 Sócmhainní glana comhdhlúite Ollscoile Bhaile Átha Cliath, 
Coláiste na Tríonóide 666 658 632

 Fiachas pinsin glan (FRS17) (509) (407) (283)

 Sócmhainní glana comhdhlúite tar éis fiachas pinsin glan 157 251 349

 Cúlchiste ioncaim comhdhlúite Ollscoile Bhaile Átha Cliath, 
Coláiste na Tríonóide 

20 25 20

 Fiachas pinsin glan (FRS17) (509) (407) (283)

 Easnamh cúlchiste ioncaim tar éis fiachas pinsin glan (489) (382) (263)

 Stair gnóthachan agus caillteanais eispéiris

Bliain dar 
críoch 30 M. 

Fómhair  2005
€’000

Bliain dar 
críoch 30 M. 

Fómhair  2004
€’000

Bliain dar 
críoch 30 M. 

Fómhair  2003
€’000

 Difríocht idir toradh ionchais agus toradh iarbhír ar 
shócmhainní scéime 35,046

 
 5,855

 
  7,431

 Céatadán de shócmhainní scéime   12.1%    2.5%    3.6%

 Gnóthachain agus caillteanais eispéiris ar fhiachais 
scéime

(6,079) (4,385) (37,256)

 Céatadán de fhiachais scéime (0.1%)    (0.1%)  (7.6%)

 Méid iomlán aitheanta sa ráiteas gnóthachain agus 
caillteanais iomlána aitheanta (77,015)

 
(104,733)

 
(29,825)

 Céatadán de fhiachais scéime   (9.7%)   (16.3%)  (6.1%)
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Nótaí Leis an Ráiteas Comdhlúite Airgeadais              
- ar lean.

 

Bliain dar críoch 
30 M. Fómhair 

2005
€’000

Bliain dar críoch 
30 M. Fómhair 

2004
€’000

 Anailís ar an méid luaite le heasnamh oibríochta

 Costas seirbhíse reatha 23,754 15,571

 Costas seirbhíse atá thart 2,174 7,973

 Muirear iomlán oibríochta 25,928 23,544

 Anailís ar thoradh glan ar chiste pinsin

 Toradh ionchais ar shócmhainní pinsin 16,138   13,941

 Ús ar fhiachais pinsin (32,335) (27,342)

 Costas glan úis (16,197) (13,401)

 Anailís ar méid aitheanta sa Ráiteas Gnóthachain agus 
Caillteanais Iomlána Aitheanta (STRGL)

 Toradh iarbhír lúide toradh ionchais ar shócmhainní 35,046  5,855

 Gnóthachain agus (caillteanais) eispéiris ar fhiachais (6,079) (4,385)

 Athraithe i bhfoshuímh (105,982) (106,203)

 (Caillteanas) iniúchta aitheanta sa STRGL   (77,015) (104,733)

   Dá nglacfaí go hiomlán le FRS17 sa ráiteas airgeadais seo ba é a bheadh sa chostas pinsin don scéim sochair  
  shonraithe ná:
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  Tá an t-easnamh sa scéim ar an mbonn FRS 17 méadaithe trí €101.9m ó dheireadh na bliana deiridh. Léiríodh 
é seo trí mhéadú i sócmhainní iomlána €54.7m agus é frith-áirithe ag méadú i bhfiachais iniúchta de €156.6m.

  Is i ngeall go príomha ar fheabhsú luach margaidh na n-infheistíochtaí i seilbh an Choláiste mar thoradh ar 
choinníollacha an mhargadh an méadú i sócmhainní iomlána. Is i ngeall go príomha ar athruithe i bhfoshuímh 
iniúchta an méadú i bhfiachais

  Éiríonn teideal pinsin fhostaithe áirithe eile faoi scéim phinsin ranníocaíochta sonraithe agus tá siad urraithe ag  
ranníocaíocht ón gColáiste agus ó na fostaithe chuig ciste pinsin a riartar ar leith.

  €17.88m a bhí sa mhuirear pinsin don bhliain. As seo, baineann €164,974 le híocaíochtaí leis an scéim 
ranníocaíochta sonraithe.

  31  Formheas an Ráitis Comhdhlúite Airgeadais

Rinne Bord an Choláiste an Ráiteas Comhdhlúite Airgeadais a fhormheas ar 5 Iúil 2006. 
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Part 2: Funding Statements
     Year ended 30 September 2005

Financial Statements
(incorporating Consolidated Financial Statements & 
Funding Statements)
Year ended 30 September 2005

Ráiteas Maidir le Polasaithe Cuntasaíochta

Ráiteas Cistiúcháin 

Léiríonn an Ráiteas Cistiúcháin gníomhaíochtaí 
Ollscoile Bhaile Átha Cliath, Coláiste na Tríonóide, 
idir mhúineadh, taighde agus seirbhísí gaolmhara. 
Ullmhaítear go bliantúil Ráiteas Airgeadais do Chiste 
Pinsin na hOllscoile, do Chiste Iontaobhais na 
hOllscoile agus do ghníomhaíochtaí coimhdeacha atá 
neamhspleách ó thaobh airgid agus déantar iad a 
iniúchadh ar leith.

Coinbhinsiún Cuntasaíochta

Ullmhaítear an Ráiteas Cistiúcháin faoi choinbhinsiún 
chostais stairiúil, mionathraithe le athluacháil 
bhunsócmhainní a chur san áireamh. Cuirtear i láthair 
iad i gcomhar le comhaontú reatha Comhoiriúnaithe 
Cuntas mar atá glactha leis do gach ollscoil 
Éireannach.

Níl an comhaontú Comhoiriúnaithe Cuntas ag 
teacht leis na prionsabail cuntasaíochta a nglactar 
go ginearálta leo (GAAP). Tá athbhreithniú ar 
an gcomhaontú comhoiriúnaithe atá ar bun ag 
na hOllscoileanna i gcomhar leis an Údarás um 
Ardoideachais agus leis an Ard-Reachtaire Cuntas 
agus Ciste beagnach críochnaithe agus beidh 
formáid nua aontaithe comhoiriúnaithe mar thoradh 
ar sin. Ullmhófar Ráiteas Cistiúcháin don bhliain dar 
críoch 30 Meán Fómhair 2003 agus do na blianta 
a leanfaidh a ullmhú freisin sa bhformáid nua ar 
bhonn comhdhlúite agus faoi réir ag caighdeáin 
cuntasaíochta a nglactar go ginearálta leo in 
Éirinn agus ag an Ráiteas um Cleachtais Inmholta 
– Cuntasaíocht do Institiúid Ardoideachais agus 
Breisoideachais. Is iad na caighdeáin cuntasaíochta 
a nglactar go ginearálta leo in Éirinn agus ráiteas 
airgeadais á ullmhú a thugann íomhá fírinneach agus 
cóir iad siúd a fhoilsíonn an t-Institiúid Cuntasóirí 
Cairte agus a eisíonn an Bord um Chaighdeáin 
Cuntasaíochta. 

Deontais Stát do Chaiteachas Athfhillte

Cuirtear Deontais Stát do chaiteachas infhillte san 
áireamh sa Ráiteas Cistiúcháin ar bhonn fabhraithe. 
Meaitseáiltear Deontais Infhillte leis an gcaiteachas 
a mbaineann siad leo sa tréimhse ina dtarlaíonn an 
caiteachas. 

Deontais Stát do Chaiteachas Caipitil

Cuirtear Deontais Stát formheasta ag an HEA 
do chaiteachas caipitil san áireamh sa Ráiteas 
Cistiúcháin don tréimhse ar an suim a fuarthas.

Ioncam ó Tháillí

Cuirtear sa chuntas Ioncam ó Tháillí ar bhonn 
fabhraithe agus tuairiscítear é ag leibhéil tháillí AE. 
Cuirtear ioncam ó tháillí neamh-AE Liachta agus 
Fiaclóireachta san áireamh suas go leibhéal AE 
agus aon bhreis (suas go Costas Aonad is déanaí) 
á thuairisciú faoi Ioncam Ilghnéitheach. Cuirtear aon 
bhreis thar an Costas Aonad is déanaí san áireamh 
sa Chúlchiste Ginearálta (Cuntas Forbartha Liachta, 
Fiaclóireachta agus Áiseanna eile).

Leithdháileadh Formheasta

Ullmhaítear an cuntas Ioncaim agus Caiteachais ar 
bhonn fabhraithe seachas na heisceachtaí seo:

i) caiteachas neamh-phá ranna acadúla agus  
  ranna seirbhíse áirithe.

ii) trealamh agus mionoibreacha roinne.

Sna cásanna seo tugtar ar aghaidh iarmhéideanna 
inmheánacha sa Chlár Comhardaithe faoi 
Shócmhainní nó Fiachais Reatha, mar is cuí.

Bunsócmhainní agus Dímheas

(a)  Tailte agus foirgnimh

Luacháiltear foirgnimh an Choláiste ar bhonn úsáide 
reatha. Luacháladh talamh ag €126,974 an acra 
agus luacháladh foirgnimh ag costas caighdeánach 
€2,413 an méadar cearnach. Athluacháil Bord an 
Choláiste talamh agus foirgnimh i 1998. 

Ní dímheastar talamh bithdílse. Dímheastar foirgnimh 
bithdhílse ar bhonn líne dhíreach thar a saolré 
úsáideach eacnamaíoch don Choláiste thar 50 bliain.  

I gcásanna ina faightear tailte agus foirgnimh le 
cúnamh deontais sonrúla déantar iad a chaipitliú 
agus a dímheas mar atá thuas. 

Déantar costais airgeadais atá inchurtha go díreach 
le tógáil tailte agus foirgnimh a chaipitliú mar chuid de 
chostas na sócmhainní sin.

Cuirtear athbhreithniú i gcrích i leith milleadh 
bunsócmhainne má léiríonn eachtraí nó athrú 
sna cúinsí go bhféadfadh nach mbeadh suim 
charraeireachta na bunsócmhainne inghnóthaithe.

33

Cuirtear foirgnimh atá á dtógáil sa chuntas ag a 
gcostas, bunaithe ar luach theastas na n-ailtirí agus 
ar chostais dhíreacha eile a bhí i gceist suas go 
deireadh na bliana airgeadais. Ní déantar dímheas 
orthu go mbíonn siad in úsáid. 

Tá cur i bhfeidhm FRS 5: “Tuairisciú ar Ábhar 
Idirbhearta” machnaithe ag an gColáiste maidir le 
sócmhainní ar leith a úsáideann an t-Ollscoil áit a 
léireodh foirm dhlíthiúil an idirbhearta nach bhfuil cuid 
de na sócmhainní nó iad ar fad i seilbh na hOllscoile. 
Léiríodh substaint airgeadais an idirbhearta sa Ráiteas 
Airgeadais ach sa chaoi seo tá luach iomlán na 
sócmhainní seo san áireamh sna bunsócmhainní.

(b)  Trealamh

Díscríobhtar trealamh a chosnaíonn níos lú ná 
€1,270 an aonad chuig an gcuntas ioncaim agus 
caiteachais sa bhliain ina bhfuarthas é. Déantar gach 
trealamh eile a chaipitliú ag a chostas. Dímheastar 
trealamh caipitil thar a thréimhse úsáideach 
eacnamaíoch mar a leanas:

Sócmhainní léasaithe

20 bliain nó 
tréimhse príomha 
an léas más 
giorra sin

Trealamh ríomhaireachta 3 bliana

Troscán  10 mbliana

Trealamh 5 bliana

I gcásanna ina faightear trealamh le cúnamh deontais 
sonrúla déantar é a chaipitliú agus a dhímheas mar atá 
sa pholasaí thuas. 

Sócmhainní ar léas

Pléitear le comhaontais léasa a aistríonn go substaintiúil 
chuig an gColáiste sochair agus rioscaí uile úinéireachta 
sócmhainne amhail is gur ceannaíodh an sócmhainn 
go hiomlán. Cuirtear san áireamh le bunsócmhainní na 
sócmhainní agus léirítear gné caipitil an cheangaltais 
mar oibleagáid faoi léasanna airgeadais. Dímheastar 
sócmhainní a coinnítear faoi léasanna airgeadais faoi pé 
ceann is gaire – téarma an léasa nó saolré úsáideach 
eacnamaíoch sócmhainní coibhéiseacha sealbhaithe.

Gearrtar costais cíosa faoi léasanna oibríocha ar 
chaiteachas i suimeanna cothroma bliantúla thar 
thréimhse an léasa.

Sócmhainní Airgeadais

Coinnítear infheistíochtaí bunsócmhainne ag costas 
stairiúil lúide aon soláthar le haghaidh milleadh ar a luach.

Deontais agus Tionscadail Taighde

Taispeántar caiteachas chonarthaí taighde glan ar 
ranníocaíocht i dtreo chostais indíreacha. Cuirtear 
ioncam ó dheontais chonarthaí taighde san áireamh sa 
Chuntas Ioncaim agus Caiteachais sa mhéid is bhí an 
caiteachas gaolmhar i gceist agus sa mhéid is go bhfuil 
an ioncam sin inathshlánaithe. Cuirtear ranníocaíochtaí 
conarthaí taighde do chostais indíreacha na hOllscoile 
san áireamh faoi Ioncam Eile. Déantar Bunsócmhainní 
maoinithe as deontais chonarthaí taighde a chaipitliú sa 
Chlár Comhardaithe.

Airgeadra Eachtrannach

Aistrítear costais ainmnithe in airgeadraí eachtrannacha 
ag an ráta malairte a bhíonn i bhfeidhm ar dhátaí na n-
idirbhearta. Aistrítear sócmhainní agus fiachais ainmnithe 
in airgeadraí eachtrannacha go Euro ag an ráta 
malairte atá i bhfeidhm ar dhá an Chláir Comhardaithe. 
Déileáiltear le brabúis nó caillteanais as seo sa Chuntas 
Ioncaim agus Caiteachais.

Stoic

Luaitear stoic ag pé ceann is ísle as costas nó luach 
glan inréadaithe. Nuair is gá, déantar soláthar do stoc 
seanchaite, a bhogann go mall, nó nach bhfeidhmíonn i 
gceart. Gearrtar ar an gcuntas Ioncaim agus Caiteachais 
caiteachas ar an gColáiste ar leabhair agus ar stoc 
tomhaltais maoinithe ó dheontais athfhillteacha.

Cáin

Ní déantar aon soláthar do cháin ó tá stádas díolmhaithe 
ó cháin ag an Ollscoil.

Sochair Scoir

Maoiníonn an Coláiste scéim pinsin sochair shonraithe 
agus scéim ioncaim míchumais faidréisigh. Maoiníonn 
an Coláiste costais pinsin ag an dáta scoir ar an mbonn 
go ngearrtar an costas ábhartha a bhaineann le pinsin a 
sholáthar thar an tréimhse ina raibh an Coláiste ag baint 
leasa as seirbhísí an fhostaí suas go dtí an uasmhéid 
ranníocaíochta atá formheasta ag an Údarás um 
Ardoideachas. 
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Cúlchiste Ginearálta

Léiríonn an Cúlchiste Ginearálta luach an mhaoinithe 
atá i bhfeidhm ar mhaithe le caipiteal maraon leis an 
iarmhéid ar ghníomhaíochtaí seirbhíse coimhdeacha.

Seirbhísí Coimhdeacha

Soláthraítear Seirbhísí Coimhdeacha ar an 
gcampas ar bhonn athshlánaithe costais. Aistrítear 
an toradh ar a leithéid de ghníomhaíochtaí 
chuig an gCuntas Cúlchiste Ginearálta.
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 Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
Don bhliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2005

Notes
2005

€’000
2004

€’000

Ioncam

Deontais Stáit 1 89,575 81,810

Táillí Mac Léinn 2 66,148 60,671

Ioncam Eile 3 16,905 12,324 

172,628 154,805

Deontais & Tionscadail Taighde 4 61,085 53,409

IOMLÁN 233,713   208,214

Caiteachas

Dámha & Ranna Acadúla 5 92,427 80,534      

Seirbhísí Acadúla agus Eile 6 19,675 17,085      

Áitribh 7 24,142 23,689      

Suim Leithdháilte ar Chúiseanna Caipitil 8 475 2,627    

Riarachán Lárnach & Seirbhísí 9 11,617 10,732     

Gnáthchaiteachas Oideachasúil 10 7,177 6,040     

Seirbhísí na Mac Léinn 11 4,649 4,297     

Caiteachas Ilghnéitheach 12 7,976 6,928     

168,138 151,932 

Deontais & Tionscadail Taighde 13 67,086 56,412 

IOMLÁN 13 235,224 208,344       

(Fiachas) ar Ghníomhaíochtaí roimh Amúchadh Cúlchistí 
agus Deontais Caipitil, Seirbhísí Coimhdeacha agus Dímheas 
Bhunsócmhainní

(1,511) (130)

Barrachas ar Sheirbhísí Coimhdeacha 14 3,899 4,326     

Dímheas Bhunsócmhainní 15 (25,815) (24,585)        

Gluaiseacht Cúlchiste Ginearálta 16 21,916 20,259

(Fiachas) don bhliain 23 (1,511) (130)     

Is cuid den Ráiteas Cistiúcháin is ea an Ráiteas maidir le Polasaithe Cuntasaíochta (Lgh. 33 go 35) agus Nótaí leis 
an Ráiteas Cistiúcháin (Lgh. 38 go 44).

 John Hegarty    Grace Dempsey
  Propast Cisteoir
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Clár Comhardaithe
Don bhliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2005

Notes
2005

€’000
2004

€’000

Bunsócmhainní 17 641,756 648,238       

Sócmhainní Airgeadais 18 98 131   

Sócmhainní Reatha

Iarmhéideanna bainc agus airgid thirim 121,716 81,939      

Fiachóirí agus réamhíocaíochtaí 19 69,971 58,061      

Stoic 403 379   

192,090 140,379       

Fiachais Reatha

Creidiúnaithe agus caiteachas fabhraithe 20 (157,909) (119,740)

Iarmhéideanna bainc (95) (5,303)     

(158,004) (125,043)       

Sócmhainní Glana Reatha 34,086 15,336       

Fiachais Fadtéarmacha

Creidiúnaithe dlite tar éis bliana 21 (52,615) (51,888)        

623,325 611,817       

Léirithe ag:

Cúlchiste Ginearálta 22 624,851 611,836       

Infheistíochtaí 25 21  

Cúlchiste Ioncaim 23 (1,551) (40)  

623,325 611,817       

Is cuid den Ráiteas Cistiúcháin is ea an Ráiteas maidir le Polasaithe Cuntasaíochta (Lgh. 33 go 35) agus Nótaí leis 
an Ráiteas Cistiúcháin (Lgh. 38 go 44).

 John Hegarty    Grace Dempsey
  Propast Cisteoir
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Nótaí leis an Ráiteas Cistiúcháin

1. Deontais Stát
2005 2004

€’000 €’000

Deontas athfhillteach 81,520 74,689      

Banaltracht 3,028 2,443     

Spriocmhaoiniú do shainthionscadail 4,827 4,471     

Mionoibreacha 200 207   

89,575 81,810

2. Táillí Mac Léinn

Acadúil 65,430 60,066

Ioncam ilghnéitheach ó tháillí 718 605

66,148 60,671      

D’íoc an tÚdarás um Ardoideachas go díreach suim iomlán de €30,626,914 san áireamh le hioncam ó tháillí acadúla.

3. Ioncam Eile

Ús infhála (glan) 2,161 1,809     

Postanna maoinithe agus deonacháin 1,089 1,030   

Ranníocaíocht dheontais taighde agus thionscadal 4,872 3,157     

Táillí neamh-AE 4,146 3,150     

Ioncam ilghnéitheach 4,637 3,178     

16,905     12,324     

4. Deontais Taighde agus Tionscadail

Deontais taighde 61,085     53,409     
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Nótaí leis an Ráiteas Cistiúcháin 
- ar lean.

Costais 
Foirne
€’000

Neamh 
Phá

€’000

2005
Iomlán
€’000

2004
Iomlán
€’000

5. Dámha agus Ranna Acadúla

Acadúil 64,845 - 64,845 58,158

Teicniúil 9,180 - 9,180 9,447

Tacaíocht riaracháin 6,875 - 6,875 5,986

Deontais ranna - 10,826 10,826 6,237

Ilghnéitheach - 701 701 706

80,900 11,527 92,427 80,534

6. Seirbhísí Acadúla agus Eile

Leabharlann 7,536 2,374 9,910 8,796

Seirbhísí córais eolais 4,226 3,015 7,241 6,185

Aonad bith-acmhainní 576 99 675 609   

Seirbhísí closamhairc agus meán 335 68 403 655

Lárionad micreascópachta agus anailíse 244 85 329 314

Seirbhísí nuálaíochta 464 653 1,117 526

13,381 6,294 19,675 17,085

   7. Áitíocht

Cothabháil áitíochta 2,984 4,242 7,226 6,991

Seirbhísí ginearálta 9,084 1,849 10,933 11,078

Mionoibreacha - 200 200 200

Cíos & rátaí - 183 183 184

Árachas - 1,494 1,494 2,087

Fuinneamh 42 4,064 4,106 3,149

12,110 12,032 24,142 23,689

8. Suim Luaite le Cuspóirí Caipitiúla

Tionscadail Caipitil - 475 475 2,627

Trealamh - - - -

- 475 475 2,627
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Nótaí leis an Ráiteas Cistiúcháin 
- ar lean.

Costais 
Foirne
€’000

Neamh Phá
€’000

2005
Iomlán
€’000

2004
Iomlán
€’000

9. Riaracháin agus Seirbhísí Lárnacha

Riarachán 8,836 - 8,836 7,935

Costais - 1,626 1,626 942

Táillí proifisiúnta - 226 226 967

Ilghnéitheach - 929 929 888

8,836 2,781 11,617 10,732

10. Caiteachas Ginearálta Oideachais

Costais Scrúdaithe 194 677 871 727

Scoláireachtaí, duaiseanna & comhaltachtaí - 3,864 3,864 3,470

Costais ilghnéitheacha - 2,442 2,442 1,843

194 6,983 7,177 6,040

11. Seirbhísí Mac Léinn

Deontas caipitíochta - 1,110 1,110 1,094

Seirbhísí mac léinn 627 502 1,129 1,181

Seirbhís gairmthreorach 589 176 765 664

Spórt & caitheamh aimsire 369 26 395 355

Sláinte & comhairleoireacht 997 253 1,250 1,003

2,582 2,067 4,649 4,297

12. Caiteachas Ilghnéitheach

Pinsin 7,249 - 7,249 5,232

Costais ilghnéitheacha 174 553 727 1,696

7,423 553 7,976 6,928

13. Caiteachas Iomlán

Seirbhísí acadúla & gaolmhara 125,426 42,712 168,138 151,932

Deontais & tionscadail taighde 42,231 24,855 67,086 56,412

167,657 67,567 235,224 208,344
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Nótaí leis an Ráiteas Cistiúcháin 
- ar lean.

14. Barrachas ar Sheirbhísí Coimhdeacha

Ioncam
€’000

Caiteachas/
Leithdháileadh

€’000

Barrachas/
(Fiachas)

€’000
2004

€’000

Lónadóireacht 5,114 4,760 354 426

Iostais na mac léinn 7,668 5,363 2,305 1,698

Comhdhála 2,969 2,455 514 807

Siopa na Leabharlainne 2,635 2,635 - -

Eile 220 351 (131) (171)

Ionad fiontraíochta 2,020 1,881 139 280

Seirbhís cóipeála 49 60 (11) (8)

Naíolann lae 409 381 28 31

Diagnóisigh 407 371 36 (12)

Cuntas forbartha liachta/fiaclóireachta agus 
áiseanna eile 633 - 633 1,272
Cuntas fáltais agus ríchíosa chomhlachta na 
hOllscoile 32 - 32 3

22,156 18,257 3,899 4,326

15. Dímheas Bhunsócmhainní
2005

€’000
2004

€’000

Tailte agus foirgnimh 12,663 14,159

Trealamh 13,152 10,426

25,815 24,585

16.
Gluaiseacht Gnáth-chúlchiste (Fch. Nóta 
22)

2005
€’000

2004
€’000

Amúchadh i líne le dímheas 25,815 24,585

Barrachas ar sheirbhísí coimhdeacha ón gcuntas Ioncam & Caiteachas go 
Gnáth-chúlchiste (3,899) (4,326)

21,916 20,259
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Nótaí leis an Ráiteas Cistiúcháin 
- ar lean.

17. Bunsócmhainní

Tailte & 
Foirgnimh 

€’000
Trealamh

€’000
2005

€’000

Costas/Luacháil at 1 D. Fómhair 2004

Luacháil 439,942 5,452 445,394

Costas 236,924 101,560 338,484

Iomlán 676,866 107,012 783,878

Breiseanna ag Costas 9,091 14,164 23,255

Diúscairtí (4,261) (2,376)  (6,637)

Costas/Luacháil at 30 M. Fómhair 2005

Luacháil 435,681 5,452 441,133

Costas 246,015 113,348 359,363

Iomlán 681,696 118,800 800,496

Dímheas  

Ag 1 D. Fómhair 2004 63,284 72,356 135,640

Lúide Dímheas Carntha ar Dhiúscairtí (518) (2,197)  (2,715)

Dímheas don Bhliain 12,663 13,152 25,815

Ag 30 M. Fómhair 2005 75,429 83,311 158,740

Luach Glan Leabhar ag 1 D. Fómhair 2004 613,582 34,656 648,238

Luach Glan Leabhar ag 30 M. Fómhair 2005 606,267 35,489 641,756

Luacháladh tailte ar bhonn úsáide reatha ag luacháil €126,974 an acra. Luacháladh foirgnimh ar bhonn 
úsáide reatha ag costas caighdeánach €2,413 an méadar cearnach.

Tá líon mór saothar ealaíona ag an gColáiste, pictiúir, airgead, deilbh agus lámhscríbhinní ríluachmhara ina 
measc. Níl na saothair ealaíona seo sa ráiteas Airgeadais toisc, cé go bhfuil árachas orthu ar shuimeanna 
arda, meastar nach féidir aon luach ceart a lua leo.

Agus FRS 5 ‘Tuairisciú ar Ábhar Idirbhearta’ á chur i bhfeidhm, tá sealúchais a bhfuil fiachais ghaolmhara 
€52,615,000 (2003/04: 51,888,000) acu curtha san áireamh ag an gColáiste le Tailte agus Foirgnimh agus 
curtha le creidiúnaithe dlite tar éis bliana agus €2,451,000 (2003/04: €2,357,000) le creidiúnaithe faoi bhliain 
amháin. €69,120,000 (2003/04: €70,560,000) an luach glan leabhar a bhí ag an sealúchas seo. Maraon 
leis seo tá sócmhainní le luach glan leabhair €73,665,765 san áireamh le tailte agus foirgnimh le tuairisciú a 
dhéanamh ar shubstaint an tsocraithe atá ann seachas an fhoirm dhlíthiúil. 
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Nótaí leis an Ráiteas Cistiúcháin
- ar lean.

18. Sócmhainní Airgeadais
2005

€’000
2004

€’000

Infheistíochtaí luaite 25 21

Infheistíochtaí neamhluaite 73 110

98 131

Baineann infheistíochtaí luaite le Iona Technologies, iar-chomhlacht campais sa Choláiste. Baineann an 
luacháil thuas leis an 10,000 scair i seilbh an Choláiste.

19. Fiachóirí agus Réamhíocaíochtaí
2005

€’000
2004

€’000

Deontais & tionscadail conartha taighde infhála 12,743 12,386

Iasachtaí tí foirne 260 213

Comhardaithe inmheánacha 3,494 2,906

Fiachóirí trádála 4,720 3,738

Fiachóirí eile agus réamhíocaíochtaí 6,675 6,717

Suim dlite ó ghealltanais fo-chuideachta 42,079 32,101

69,971 58,061

20. Creidiúnaithe agus Caiteachas Fabhraithe
2005

€’000
2004

€’000

Deontais & tionscadail conartha taighde neamhchaite 22,427 21,317

Creidiúnaithe trádála 5,120 5,630

Deontais stát ar chaiteachas athfhillte faighte roimh ré 22,656 23,178

Táillí acadúla faighte roimh ré 33,443 17,811

IMAT/ÁSPC 3,675 3,343

Comhardaithe inmheánacha 20,470 14,006

Oibleagáidí faoi léas airgeadais 2,451 2,357

Creidiúnaithe agus fabhrú eile 47,667 32,098

157,909 119,740

21. Creidiúnaithe dlite tar éis bliana
2005

€’000
2004

€’000

Creidiúnaí léasa 52,615 51,888

Baineann an creidiúnaí léasa leis an socrú airgid le haghaidh Halla na Tríonóide a bhfuil substaint léasa 
airgeadais aige.
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Nótaí leis an Ráiteas Cistiúcháin
- ar lean.

22. Cúlchiste ginearálta

Iomlán go 
30 Meán 

Fómh. 2004
€’000

Gluaiseacht 
sa bhliain

€’000

Iomlán go 
30 Meán 

Fómh. 2005
€’000

Luacháil – Bunsócmhainní 381,358 7,505 388,863

Deontais caipitil stát - ÚAO 119,285 17,147 136,432

Aistriú maoinithe athfhillte 26,948 475 27,423

Deonacháin caipitil 132,424 11,448 143,872

Eile (aistriú seirbhísí coimhdeacha sa áireamh - Nóta 16) 107,176 6,177 113,353

767,191 42,752 809,943

Diúscairtí  (19,715) (6,637) (26,352)

Amúchadh

Amúchadh ag 1 Deireadh Fómhair 2004  (135,640)

Amúchadh carntha ar dhiúscairtí 2,715

Amúchadh i líne le dímheas  (25,815)

Amúchadh ar 30 Meán Fómhair 2005  (158,740)

611,836 13,015 624,851

23. Cúlchiste Ioncaim
2005

€’000
2004

€’000

Iarmhéid tosaigh (40) 90

(Fiachas) don bhliain (1,511)  (130)

Iarmhéid deiridh (1,551) (40)
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Réiteach idir an Ráiteas Comhdhlúite Airgeadais agus Ráiteas Cistiúcháin an ÚAO 

Don bhliain dar críoch 30 Meán Fómhair 2005

2005
  €’000

2004
€’000

(Easnamh)/barrachas don Ráiteas Comhdhlúite Airgeadais roimh Cánach (9,413)  4,969

Lúide:

Brabús as diúscairt bhunsócmhainní - (2,783)

Cistí ranna acadúla gan chaitheamh (5,877) 2,363

Cistí ranna neamh-acadúla gan chaitheamh (2,343) (1,549)

Aistrithe go caipiteal/cúlchistí ó athfhilleadh (1,108)   (3,899)

Gníomhaíochtaí coimhdeacha neamhchorpraithe (5,544)         (6,789)

Trealamh athfhillte neamh-chaipitlithe (1,443)         (3,019)

Fabhruithe breise ag teacht le GAAP 1,605 (4,204)

Ús léasa airgeadais iníoctha 3,199 3,138

Eile  327 (156)

(20,597)     (11,929)

Iarshuimiú:

Difríocht idir dímheas agus amúchadh 19,086 11,799

Easnamh mar atá i Ráiteas Cistiúcháin an ÚAO (1,511) (130)
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Part 2: Réiteach idir an Ráiteas Comhdhlúite  
 Airgeadais agus Ráiteas Cistiúcháin an ÚAO 

Notaí



Notaí
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