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Réamhrá ón POF
Cloch mhíle a bhí ann sa bhliain 2019 do
SOLAS, don chóras Breisoideachais agus
Oiliúna agus dom féin go pearsanta. Ba mhór an
onóir dom gur ceapadh mar Phríomhoifigeach
Feidhmiúcháin nua na gníomhaireachta mé i
Meán Fómhair. A bhuí le mo réamhtheachtaithe,
Paul O’Toole agus Conor Dunne, bhí bunús
láidir ann ar féidir liom forbairt a dhéanamh
air. Tugadh aghaidh ar na dúshláin a bhí ann ó
thaobh eagraíochtaí nua a bhunú agus tacaíocht
a thabhairt dóibh de, agus ó thaobh struchtúir
agus próisis a chur ar bun chun maoirseacht a
dhéanamh ar an gcóras nua Breisoideachais
agus Oiliúna de. Go deimhin, bhí SOLAS ar tí dul
ar aghaidh ón gcéim forbartha agus bunaithe sin
go dtí céim ina mbeifí ábalta córas straitéiseach
agus comhtháite Breisoideachais agus Oiliúna a
sholáthar mar gheall ar chomhtháthú, leasúchán
agus feabhsú feidhmíochta fíor. Tháinig deireadh
le tréimhse na chéad straitéise Breisoideachais
agus Oiliúna in 2019. Mar sin, ba iontach an deis
í clár oibre uaillmhianach a leagan amach maidir
le forbairt Bhreisoideachais agus Oiliúna amach
anseo. Rinneadh an clár oibre sin a leabú le linn
dréachtstraitéis nua do Bhreisoideachas agus
Oiliúint don chéad 5 bliana eile a chur le chéile, i
ndiaidh próiseas comhairliúcháin leathan le linn
na bliana. Táimid ag tnúth go mór le hé a roinnt
libh go luath.
Tá an cur chuige nua sin bunaithe ar thrí cholún
straitéiseacha: scileanna a fhorbairt, ionchuimsiú
a chothú; agus conairí a éascú. Beidh béim láidir
ar cheithre théama cumasaithe mar bhonn agus
mar thaca aige sin: claochlú digiteach; béim ar
fhoghlaimeoir agus feidhmíocht; soláthar foirne
agus struchtúir; agus forbairt chaipitil.
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Is é bunphrionsabal na straitéise nua sin ná go
mbíonn Breisoideachas agus Oiliúint ann ar
mhaithe le cách. Tá sé ar fáil do gach pobal agus
cuireann sé conair ar fáil duit le thú a thógáil
chomh fada agus is mian leat, beag beann
ar an leibhéal oideachais a bhain tú amach
roimhe sin. Ba cheart go mbeifí níos glóraí faoi
Bhreisoideachas agus Oiliúint agus níos bródúla
as, agus go bhfaigheadh níos mó daoine tuiscint
ar na deiseanna atá ann chun foghlaim, forbairt
agus dul ar aghaidh trí Bhreisoideachas agus
Oiliúint. Tá fíordheis ann ionchur agus próifíl an
Bhreisoideachais agus Oiliúna a mhéadú agus
córas oideachais threasaigh atá níos comhtháite
agus a oibríonn le chéile ar bhealach níos fearr
a ghiniúint ar mhaithe le hÉirinn. Chun é sin a
bhaint amach, ní mór don earnáil a struchtúr
agus a conairí foghlama a shimpliú, rochtain
níos éasca ar oideachas agus oiliúint a éascú,
eispéireas foghlama atá níos seasmhaí a áirithiú,
agus sainiúlacht níos láidre a fhorbairt laistigh de
phobail agus foghlaimeoirí ionchasacha.
Má bhreathnaímid ar Bhreisoideachas agus
Oiliúint in 2019, is léir go bhfuil bunús láidir
againn le forbairt a dhéanamh air. Thacaigh
Breisoideachas agus Oiliúint le thart ar 200,000
foghlaimeoir ar leith le linn na bliana, agus bhí
330,000 tairbhí nó rannpháirtí cúrsa ann ar an
iomlán (ar léiriú é sin go bhfaigheann go leor
daoine rochtain ar níos mó ná deis amháin páirt
a ghlacadh i mBreisoideachas agus Oiliúint).
Sholáthar 16 Bhord Oideachais agus Oiliúna
(BOOanna) é sin, rud a chinntíonn go léiríonn
Breisoideachas agus Oiliúint tréithe réigiúnacha
agus go sásaíonn sé riachtanais réigiúnacha,
chomh maith le raon soláthraithe Breisoideachais
agus Oiliúna agus gníomhaireachtaí tacaíochta
eile. Rinne SOLAS infheistíocht €616 milliún

san earnáil Bhreisoideachais agus Oiliúna in
2019. Áiríodh leis sin €250.7 milliún ón gCiste
Náisiúnta Oiliúna. Tá raon clár Breisoideachais
agus Oiliúna i dteideal maoiniú Chiste Sóisialta
na hEorpa a fháil faoin gClár Infhostaitheachta,
Ionchuimsithe agus Foghlama (PEIL) 2014- 2020.
Ar an meán, infheistítear €65.0 milliún ón Aontas
Eorpach gach bliain thar shaolré an chláir sna
Boird Oideachais agus Oiliúna, mar chuid den
infheistíocht bhliantúil iomlán i mBreisoideachas
agus Oiliúint.
Anuas ar an infheistíocht €616 milliún ó SOLAS,
chuir an Roinn Oideachais agus Scileanna
maoiniú breise ar fáil go díreach do Bhoird
Oideachais agus Oiliúna chun tacú le soláthar IarArdteistiméireachta.
Chláraigh 6,177 duine nua ar phrintíseachtaí,
agus anois is ionann líon iomlán na bprintíseach
agus 17,829. Anuas air sin, tá 14,000 foghlaimeoir
eCollege, 28,764 dalta Iar-Ardteistiméireachta
agus 62,374 tairbhí ag baint leas as tacaíocht
litearthachta agus uimhearthachta, lena
n-áirítear Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile
agus athlonnú Teifeach. Chomh maith leis sin,
cuireadh oiliúint ar 5,300 fostaí sa chlár iontach
nua Scileanna chun Dul Chun Cinn (‘Skills to
Advance’), clár a dhíríonn ar uasoiliúint an lucht
saothair atá ann. Cuireann na figiúirí sin in iúl an
t-éileamh atá ann ar fhoghlaim Bhreisoideachais
agus Oiliúna ar fud na tíre. Ba phríomhthosaíocht
go fóill é go gcinntítear go mbíonn tionchar ag
foghlaimeoirí ar threoir an Bhreisoideachais
agus Oiliúna. Bhí 1,000 foghlaimeoir ag
glacadh páirt sa tionscnamh Fóram Náisiúnta
d’Fhoghlaimeoirí Breisoideachais agus Oiliúna.
Cuirtear tuilleadh sonraí faoi nádúr agus tionchar
an Bhreisoideachais agus Oiliúna le linn na bliana
ar fáil sa tuarascáil bhliantúil seo.

Cé gur bhliain thábhachtach do Bhreisoideachas
agus Oiliúint a bhí sa bhliain 2019, tá sé níos
tábhachtaí anois go ndéanfaí athruithe mar gheall
ar an ngéarchéim COVID-19 atá ar siúl faoi láthair
in 2020. Bhí athrú ó bhonn ag teacht cheana ar
an mbealach a n-oibrímid, a bhfoghlaimímid, a
ndéanaimid gnó agus a ndéanaimid teagmháil
lena chéile fiú mar gheall ar dhul ar aghaidh na
teicneolaíochta. Ach mar gheall ar cheachtanna
agus tionchar na tréimhse COVID-19, cuirfear dlús
le luas na n-athruithe amach anseo. Glacfaidh
daoine le roghanna difriúla maidir le slite beatha
agus slite maireachtála, glacfaidh fostóirí le
samhlacha nua gnó agus beidh ar sholáthraithe
oideachais teicneolaíocht a leabú go hiomlán sa
soláthar foghlama, sin nó beidh siad i mbaol a
bheith gan tábhacht. Déanfar damáiste suntasach
sóisialta agus eacnamaíoch mar gheall ar an
ngéarchéim, agus caithfidh Breisoideachas agus
Oiliúint a bheith ann chun tacú le huasoiliúint
agus athoiliúint na ndaoine sin a dteastaíonn
bealach ar ais chuig an bhfostaíocht inbhuanaithe
uathu, chun tacú le borradh nua a chur faoi
phobail buailte go dona ag na srianta, agus
chun tacú le hiomaíochas na ngnólachtaí mar a
dhéanann siad iarracht fás arís. Nuair a chuireann
tú bagairt an Bhreatimeachta atá ag teannadh
linn san áireamh, tá sé níos soiléire anois ná
riamh go bhfuil sé tábhachtach go mbeidh córas
Breisoideachais agus Oiliúna atá straitéiseach,
solúbtha agus freagrúil ann.
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Tarraingíonn an bealach ar fhreagair BOOanna
agus soláthraithe Breisoideachais agus Oiliúna
ar dhúshláin le déanaí aird ar a dtiomantas
don chéad chéim forbartha thábhachtach eile
a mhúnlú agus a stiúradh, agus ba mhaith
liom buíochas a ghlacadh leo as a gcuid oibre
iontach. Ba mhaith liom chomh maith aitheantas
a thabhairt don líon mór páirtithe leasmhara
eile a imríonn ról tábhachtach i dtacaíocht a
thabhairt don chóras Breisoideachais agus
Oiliúna, ár máthair-Roinn, an Roinn Oideachais
agus Scileanna, san áireamh. Mar fhocal
scoir, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le
comhghleacaithe i SOLAS, lenár gCathaoirleach
agus comhaltaí Boird, as muid a thabhairt
ar aghaidh go dtí an chéad chéim eile seo
d’fhorbairt Bhreisoideachais agus Oiliúna.
Bíonn bród againn as difear a dhéanamh don
timpeallacht oideachais. Mar eagraíocht ar
a bhfuil freagrachtaí éagsúla, d’oibríomar go
crua chun luachanna coiteanna agus cuspóir
comhroinnte a shainiú, fad a chuirimid riachtanais
na bhfoghlaimeoirí Breisoideachais agus Oiliúna
ag croílár gach a ndéanaimid.

Tá súil agam go mbainfidh tú sult as an tuarascáil
bhliantúil seo, agus go nglacfaidh sibh go léir
páirt sa todhchaí den chéad scoth atá i ndán don
Bhreisoideachas agus Oiliúint.

Andrew Brownlee
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
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Réamhrá ón gCathaoirleach
Tá áthas orm an séú Tuarascáil Bhliantúil de
chuid SOLAS, a chlúdaíonn an tréimhse ón 1
Eanáir go dtí 31 Nollaig 2019, a chur faoi bhráid
an Aire Oideachais agus Scileanna i gcomhréir
hAlt 32(1) den Acht um Breisoideachas agus
Oiliúna, 2013.
Ar an gcéad dul síos, ba mhaith liom buíochas
a ghlacadh le Patricia Carey as gníomhú i ról
Chathaoirleach Bhord SOLAS le linn 2019 tar éis
do Pat Delaney a théarma mar Chathaoirleach an
Bhoird a chur i gcrích i nDeireadh Fómhair 2018.
Rinneadh an Cathaoirleach nua díom le linn na
bliana, agus tá bród orm anois breathnú siar ar an
obair iontach a rinne Patricia, na comhaltaí Boird,
SOLAS agus an earnáil ar fad le linn na bliana seo
caite. Táim ag tnúth go mór le páirt a dhéanamh
chun leanúint ar aghaidh leis an obair sin in 2020.
Cé go bhfuil cúrsaí dúshlánach go dtí seo sa
bhliain 2020, is cúis mhisnigh dom an bealach
ar fhreagair an earnáil Bhreisoideachais agus
Oiliúna ar an bpaindéim COVID-19 agus is cúis
spreagtha dom an chomhpháirtíocht idir SOLAS,
na BOOanna agus an earnáil i gcoitinne chun
tacú leis an bhfoghlaimeoir agus an geilleagar le
linn na tréimhse deacra seo. Tá SOLAS ar tí athrú
mór a dhéanamh. Táthar ag súil leis go seolfar
straitéis nua cúig bliana do Bhreisoideachas
agus Oiliúint, agus tá obair á déanamh chun
forbairt a dhéanamh ar rath na gComhaontuithe
Feidhmíochta Straitéiseacha agus ar an tsamhail
mhaoinithe don earnáil. Táim ag súil go mór le
bheith ag obair le feidhmeannas SOLAS agus
leis an earnáil Bhreisoideachais agus Oiliúna i
gcoitinne chun an dá thionscnamh sin a chur
i bhfeidhm, de réir mar a théann an earnáil in
aibíocht tar éis di a bheith ar an bhfód le cúig
bliana anuas.
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Athraíodh a lán rudaí i SOLAS le linn 2019.
Ghlac Conor Dunne, Stiúrthóir Feidhmiúcháin
Acmhainní SOLAS, le ról an Phríomhoifigigh
Feidhmiúcháin ghníomhaigh tar éis do Paul
O’Toole éirí as go déanach in 2018. I ndiaidh
próiseas earcaíocht leathan, ceapadh Andrew
Brownlee, Stiúrthóir Feidhmiúcháin Straitéise
agus Eolais SOLAS, ina Phríomhoifigeach
Feidhmiúcháin i Lúnasa 2019. D’oibrigh Conor
agus Andrew go maith le chéile le linn an aistrithe
tar éis do Paul O’Toole fágáil, agus tá an-áthas
orm ról an Chathaoirligh a ghlacadh ag an tráth
spreagúil seo. Bhí roinnt athruithe ann ag leibhéal
an Bhoird freisin. Chuir SOLAS fáilte roimh roinnt
comhaltaí nua ar an mBord, Orla Coughlan, Paul
Cremmins, Yvonne McNulty, agus Niamh O’Reilly
san áireamh. Anuas air sin, ceapadh Seán Burke,
Patricia Carey, Darragh Loftus agus Cecilia
Munroe ar an mBord dá ndara téarma oifige. Thar
ceann an Bhoird, ba mhian liom mo bhuíochas
a chur in iúl do Paul O’Sullivan as an obair dhian
a rinne sé ina cháil mar chomhalta Boird le trí
bliana anuas. D’éirigh sé as in 2019. Ba mhaith
liom chomh maith buíochas a ghabháil le baill
foirne SOLAS ag gach leibhéal na heagraíochta
as a gcuid ionchuir agus a gcuid oibre le linn na
bliana.
Ba í 2019 an bhliain deiridh iomlán a chaith
Rúnaí agus Stiúrthóir Cumarsáide an Bhoird,
Nikki Gallagher, ina ról agus tá sí tar éis ról eile a
ghlacadh. Ba mhaith liom aitheantas a thabhairt
di as an obair stuama agus spreagúil a rinne sí ar
son na heagraíochta agus ar son an Bhoird.

Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh leis an
Aire Oideachais agus Scileanna, Joe McHugh,
agus leis an Aire Stáit le freagracht as Oiliúint,
Scileanna, Nuálaíocht agus Taighde agus
Forbairt, John Halligan TD, leis an Ard-Rúnaí,
Seán Ó Foghlú, agus leis na hoifigigh ar fad sa
Roinn Oideachais agus Scileanna as a gcuid
tacaíochta agus spreagtha le linn 2019.
Ba mhaith liom chomh maith aitheantas a
thabhairt do Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin
SOLAS, Andrew Brownlee, agus don POF
Gníomhach, Conor Dunne, d’fhoireann SOLAS,
BOOÉ, na Boird Oideachais agus Oiliúna,
gníomhaireachtaí agus comhlachtaí Rialtais,
agus dár gcomhpháirtithe eile go léir ar fud
na hearnála Breisoideachais agus Oiliúna as a
gcuid oibre. Déanann siad dianiarracht i gcónaí
barr feabhais a bhaint amach san earnáil agus
léirigh siad athléimneacht mhór le linn tréimhse
dhúshlánach.

Leanfaidh an Bord de threoir straitéiseach a
chur ar fáil do SOLAS le linn sheoladh agus cur
i bhfeidhm na straitéise nua do bhreisoideachas
agus oiliúint 2020-2024, agus i dtaca leis
na feabhsúcháin leanúnacha ar an tsamhail
mhaoinithe agus an earnáil Bhreisoideachais
agus Oiliúna i gcoitinne. Thar ceann an Bhoird,
táimid ag tnúth le tacaíocht agus treoir a thabhairt
do SOLAS sna blianta atá amach romhainn.
Anuas air sin, is mian liom cur in iúl arís go
bhfuilimid tiomanta do thacaíocht agus treoir a
thabhairt do SOLAS i ngach ní a dtugann sé faoi.
Sna blianta atá amach romhainn, táimid ag súil le
tacaíocht a thabhairt d’earnáil Bhreisoideachais
agus Oiliúna atá dírithe ar an todhchaí, atá
éifeachtach, agus a fhreagraíonn ar riachtanais na
bhfoghlaimeoirí, na bhfostóirí agus na bpobal ar
fud na hÉireann.

Seán Aylward
Chairman of the Board
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Tá SOLAS dírithe ar nuálaíocht agus
athruithe dearfacha a spreagadh maidir le
conas a fhaigheann muintir na hÉireann
rochtain ar fhoghlaim.
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SOLAS i 2019
Conas a d’éirigh linn?
Mar ghníomhaireacht stáit
a bhfuil sé de chúraim air
earnáil Bhreisoideachais
agus Oiliúna den chéad
scoth a fhorbairt, díríonn
SOLAS ar nuálaíocht
agus athruithe dearfacha
a spreagadh maidir le
conas a fhaigheann muintir
na hÉireann rochtain ar
fhoghlaim. Maoinímid
agus comhordaímid cláir
thar iliomad réimsí, agus
tacaímid leo, chun feabhas
a chur ar fhoghlaimeoirí,
fostóirí agus an tsochaí.

Tuigimid nach bhfuil aon bhfuil an chur chuige
ann a oireann do chách ó thaobh breisoideachais
agus oiliúna de. Tacaíonn SOLAS le timpeallacht
oideachais na hÉireann, a bhíonn ag athrú an
t-am ar fad, a mhúnlú, cibé acu an oideachas
é sin d’fhágálaithe scoile atá ag dul i mbun
printíseachta nó oideachas d’fhostóirí ar mian leo
scileanna nua a thabhairt dóibh siúd a bhfuil dúil
acu san fhoghlaim.
Ó 2013, nuair a bunaíodh SOLAS faoin
Acht Breisoideachais agus Oiliúna, mar
ghníomhaireacht na Roinne Oideachais agus
Scileanna, cuireadh ár n-obair in oiriúint do
dhúshláin agus athruithe ó bhliain go bliain.
In 2019, bhí bród orainn páirt a ghlacadh ag an
leibhéal náisiúnta chun níos mó roghanna fós
ar phrintíseachtaí a thabhairt isteach, clár nua
Freagrachta Sóisialta Corparáidí (FSC) a thabhairt
isteach san eagraíocht agus a bheith ar thús
cadhnaíochta san earnáil oideachais agus oiliúna
ar mhaithe le foghlaimeoirí agus fostóirí araon.
Chomh maith leis sin, tá an fhreagracht reachtúil
ar SOLAS as an gcóras náisiúnta printíseachta
in Éirinn a bhainistiú. Bainistíonn sé go rathúil an
Clár Oiliúna an Phas Shábháilte um Fheasacht
Sláinte agus Sábháilteachta, an Scéim
Deimhnithe Scileanna Foirgníochta (SDSF) agus
an Scéim Deimhnithe Scileanna Cairéalaithe
(SDSC), chomh maith leis an mBunachar Sonraí
Scileanna Náisiúnta ina gcuirimid taighde, sonraí
agus anailís ar fáil don Sainghrúpa ar Riachtanais
Scileanna sa Todhchaí.
Conas a d’éirigh linn in 2019? Níl ach roinnt dár
mbuaicphointí anseo...
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Ár mbuaicphointí
Glanmhaoiniú

€616m

don earnáil Bhreisoideachais agus Oiliúna

Thart ar

Buiséad

€11m
do Scileanna chun
Dul Chun Cinn

67,000
a fhaigheann tacaíocht
ón tSeirbhís Litearthachta
d'Aosaigh BOO

Oiliúint curtha ar thart ar

5,000

fostaí sa chlár Scileanna
chun Dul Chun Cinn

Thart ar

14,000
foghlaimeoir
eCollege
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1,001
rannpháirtí foghlaimeora
san Fhóram Náisiúnta
d'Fhoghlaimeoirí Aosacha

13

imeacht Fóraim
Náisiúnta
d'Fhoghlaimeoirí
Aosacha

6,177

665

clárúchán nua ar
phrintíseachtaí

bean i bprintíseachtaí
in Éirinn

6,537
fostóir liostaithe ar an gcóras
náisiúnta printíseachta

54 17,829

printíseacht

printíseach san iomlán

175

23,583

imeacht sa Scéim Deimhnithe Scileanna
Foirgníochta (SDSF) agus an Scéim
Deimhnithe Scileanna Cairéalaithe (SDSC)

112,186

cárta nua SDSF
agus SDSC

cárta Pas
Sábháilte
eisithe
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> Meastóireacht ar 2019
straitéisí agus taighde ag
SOLAS
Trí léargas a fháil ar scileanna réigiúnach agus
náisiúnta na hÉireann, tacaítear le SOLAS beartais
agus cleachtais a phleanáil agus a fhorbairt ar
fud na n-earnálacha Breisoideachais agus Oiliúna
agus Ardoideachais.
Chun é sin a dhéanamh, déanann Aonad Taighde
Scileanna agus Margaidh Saothair taighde,
bailíonn sé sonraí agus anailísíonn sé treochtaí
thar ceann SOLAS agus na Comhairle Náisiúnta
Scileanna. Anuas air sin, foilsíonn an t-aonad
taighde agus tuairiscí a phléann leis an earnáil
agus a dhéanann cur síos mionsonraithe ar an
earnáil, chomh maith le bainistíocht a dhéanamh
ar an mBunachar Sonraí Scileanna Náisiúnta,
bunachar sonraí a bhailíonn eolas tábhachtach
maidir leis an soláthar agus éileamh scileanna in
Éirinn.
In 2019, thug an tAonad faoi chlár cuimsitheach
taighde agus foilseachán a raibh feasachán
bliantúil náisiúnta scileanna agus léargas bliantúil
ar fholúntais mar chuid de. Mar gheall ar
Fheasachán Ráithiúil Scileanna, bhíothas ábalta
eolas a bhailiú maidir le mná, oibrithe níos sine
agus daoine dífhostaithe.

> Measúnú ar 2019 - Fíricí agus
Figiúirí Breisoideachais
Cé hiad ár bhfoghlaimeoirí? Cad is mian leo
agus iad ag dul i mbun foghlama san earnáil
Bhreisoideachais agus Oiliúna? Agus conas
is féidir linn mar eagraíocht atá freagrach as
foghlaim agus oiliúint a sholáthar a chinntiú go
mbíonn ár soláthar den scoth go fóill?
An freagra? Déanaimid ár n-obair bhaile.
Tá aonad Anailísíochta Sonraí againn taobh istigh
de SOLAS a bhfuil sé de chúram air pictiúr cruinn
a fháil ar ár bhfoghlaimeoirí, ár dtacaíochtaí agus
na réimsí sin ar féidir feabhas a dhéanamh orthu.
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In 2019, rollamar amach sraith tuairiscí nua a
léiríonn clúdach na hearnála Breisoideachais
agus Oiliúna agus éagsúlacht ár bhfoghlaimeoirí.
Bhí cuma ar na torthaí - chríochnaigh formhór na
bhfoghlaimeoirí cúrsa amháin ar a laghad agus
bhain siad deimhniú amach ina rogha réimse.
Dhírigh príomhthuairiscí eile ar rannpháirtíocht i
measc an Lucht Siúil agus an phobail Romaigh
agus foghlaimeoirí atá faoi mhíchumas. Tharraing
tuarascáil speisialta aird ar an mbreisluach atá ag
soláthar Breisoideachais agus Oiliúna ó thaobh
tacaíocht a thabhairt d’fhoghlaimeoirí agus iad ar
a dturas fad an tsaoil i bhfoghlaim.

Foghlaim agus an earnáil
Bhreisoideachais agus Oiliúna in 2019

72%

66%

Chríochnaigh
72 faoin gcéad
d'fhoghlaimeoirí
cúrsa amháin
ar a laghad

Bhain 66 faoin gcéad
d'fhoghlaimeoirí
deimhniú amach

Chuidigh tuarascálacha a chuir SOLAS agus an
Phríomh-Oifig Staidrimh le chéile in éineacht le
chéile le spriocanna náisiúnta don earnáil agus
go sonrach do BOOanna don tréimhse 20182020 a thomhas, i gcomhthéacs na dtosaíochtaí
straitéiseacha agus beartais náisiúnta a chur i
bhfeidhm.
Dhírigh píosa taighde iontach ar rianú céimithe
den chéad uair agus ar thorthaí foghlaimeoirí iarardteistiméireachta. Léiríonn torthaí go mbíonn
foghlaimeoirí go hiomlán réidh le haghaidh an
aistrithe ó chúrsa iar-ardteistiméireachta go
Breisoideachas agus Oiliúint nó Ardoideachas
agus réidh le go n-éireoidh leo oideachas
treasach a chur i gcrích.

Breisoideachas
agus Oiliúint i 2019

51,550

se

109,0
tairbhí lána
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pobail

246,787
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33

cnuasach scileanna
Arna soláthar ag
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agus scoil
chuimsitheach
phobail
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Rinne ár nAonad Straitéise scrúdú breise ar
Bhreisoideachas agus Oiliúint agus chuir siad
straitéis nua don earnáil le chéile, Straitéis
Breisoideachais agus Oiliúna 2020-2024.
Cuireann an straitéis deis ar fáil an earnáil a
fhorbairt tuilleadh agus tuilleadh dul chun cinn
a dhéanamh. I measc an taighde eile a rinne
an t-aonad, bhí an Measúnacht Náisiúnta ar
Ógtheagmháil, ar foilseachán mór ón Institiúid
Taighde Eacnamaíochta agus Sóisialta é a
thug SOLAS maoiniú dó. Rinneadh scrúdú
ar éifeachtúlacht an chláir Ógtheagmhála sa
mheasúnacht.

Oibríonn Foghlaim
> Printíseacht
Is cuid riachtanach d’obair SOLAS iad
printíseachtaí agus foghlaim bunaithe ar an
obair. Is é SOLAS an t-údarás reachtúil maidir le
printíseachtaí in Éirinn. Chuaigh níos mó daoine
fós leis an gcóras nua printíseachta in 2019, córas
a bhfuil sé mar aidhm aige solúbthacht níos mó a
chur ar fáil ó thaobh foghlama de.
Ag an leibhéal náisiúnta, bhí printíseachtaí agus
cúrsaí oiliúna níos inrochtana fós d’fhoghlaimeoirí.
Tugadh isteach cúrsaí agus cláir nua ar fud na
n-earnálacha, lenar airíodh Innealtóireacht,
Tógáil, Gruagaireacht, TFC agus Díolachán.
I measc na bpríomhthreochtaí a tugadh faoi
deara le linn 2019, bhí an líon b’airde ban i
bprintíseachtaí. Tá 665 bean páirteach i gcláir
phrintíseachta anois. Tháinig méadú suntasach ar
an bhfigiúr ó bhliain go bliain, ó 60 in 2016 go dtí
151 in 2017 agus go dtí 341 in 2018 ina dhiaidh sin.
Ar aon dul le Plean Gníomhaíochta an Rialtais
chun Printíseachtaí agus Cúrsaí Oiliúna in Éirinn a
Leathnú 2016-2020, seoladh 11 printíseacht nua
in 2019. Anois is ionann líon na bprintíseachtaí
atá ann in Éirinn agus 54, lena n-áirítear 25
printíseacht cheirde a chlúdaíonn gairmeacha
coitianta cosúil le leictreoir, cearpantóir agus
siúinéir.
14
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Tá méadú ag teacht ar líon na ndaoine sna
cúrsaí sin chomh maith. Ba ionann líon iomlán na
bprintíseach ag deireadh 2019 agus 17,829. Bhí
16,142 duine ag glacadh páirt i bprintíseach ceirde
ina measc. Bhí 6,177 clárúchán nua ann, 5,271 ar
phrintíseachtaí ceirde agus 906 ar phrintíseachtaí
nua ina measc.
Leanamar ar aghaidh ag obair lenár bhfoireann
Taighde Scileanna agus Margaidh Fostaíochta.
Déanann sí meastóireacht go rialta ar an
éagothroime i soláthar agus éileamh scileanna
san áit oibre, gairmeacha printíseachta ceirde
ina measc. Ina theannta sin, soláthraíonn
sé réamhaisnéisí maidir leis na riachtanais
phrintíseachta a bheidh ann thar thréimhse
5 bliana. Tá na patrúin chlárúcháin do
phrintíseachtaí ceirde ó 2009 ag teacht le
réamhaisnéisí fhoireann taighde SOLAS agus an
tAonad Printíseachta agus Foghlama bunaithe
san Ionad Oibre. Féach na haguisíní le haghaidh
treochtaí bliantúla.
Mar chuid dár n-obair in 2019, leanadh ar aghaidh
athbhreithnithe tréimhsiúla a dhéanamh ar chúig
phrintíseacht cheirde - Leictreach, Pluiméireacht,
Cearpantóireacht agus Siúinéireacht, Meicnic
Feithiclí Troma agus Oibriú Miotail. Leanadh
ar aghaidh freisin cúig cheird a uasdátú lena
ndeimhniú - Meicnic Mótair, Feistiú Gléasra
Tógála, Plástráil, Péinteáil agus Maisiúchán agus
meicnic Aerárthach.
Leathadh amach leagan 4 den churaclam do
Dheisiú Creatlach Feithiclí in Iúil 2019 i BOO
Shligigh agus ina dhiaidh sin ag BOO Chathair
Bhaile Átha Cliath Bhaile Formaid.
Mar gheall ar an bhfás ar fheithiclí leictreacha
agus na riachtanais oiliúna do phrintísigh lena
mbaineann, cuireadh san áireamh modúil nua
oiliúna ar fheithiclí leictreacha thar an raon
ceirdeanna mótair.
Inár gcáil mar rúnaíocht don Chomhairle
Printíseachta, phléamar go leathan le
cuibhreannais phrintíseachta agus páirtithe
leasmhara eile, ag cruinnithe comhpháirtithe san
áireamh.

Léirigh fostóirí spéis i bprintíseachtaí arís.
Bhí 6,537 liostaithe ar an gcóras náisiúnta
printíseachta. Tá os cionn 1,000 fostóir ag
glacadh páirt sna cláir nua phrintíseachta a
rolladh amach. Ceapadh ambasadóirí d’fhostóirí
agus reáchtálamar ár ngradaim Fostóirí na Bliana.
Rinneadh iarracht an saoráid Printíseacht Ar Líne
a leathadh amach, an Margadh Post printíseachta
san áireamh.

Ach níor stop an bhéim ansin. Tarraingíodh aird
ar theachtaireacht SOLAS arís in 2019 tríd an
bhfeachtas bolscaireachta rathúil ‘Generation
Apprenticeship’ a bhfuil sé mar aidhm aige
feasacht a ardú i measc an lucht fágála
scoile. Reáchtáladh an dara comórtas agus
seóthaispeántas.
*Le haghaidh tuilleadh eolais maidir leis na
cúrsaí printíseachta atá ar fáil agus sonraí lena
mbaineann, féach na hAguisíní

Printíseachtaí in 2019 i bhFigiúirí
Líon printíseach – beagnach

os cionn

16,000
Printíseachtaí
ceirde

18,000

Clárúcháin nua ar
phrintíseachtaí - os cionn

6,000

285
Iarratas ar
réamhfhoghlaim
a aithint,
printíseachtaí
ceirde*

Printíseachtaí Nua in 2019
Foirgníocht
Geo-Dhruileálaí

Leibhéal 6

2 bhliain

Bainistíocht Seirbhísí Innealtóireachta

Leibhéal 7

2 bhliain

Innealtóir OEM

Leibhéal 6

3 bliana

Leibhéal 6

3 bliana

Ealaíontóir Teicniúil CGI

Leibhéal 8

2 bhliain

Cibearshlándáil

Leibhéal 6

2 bhliain

Teicneoir Teileachumarsáide agus Líonra Sonraí

Leibhéal 6

2 bhliain

Bainisteoir Lean Sigma

Leibhéal 9

2 bhliain

Bainisteoir Slabhra Soláthair

Leibhéal 9

2 bhliain

Speisialtóir Slabhra Soláthair

Leibhéal 8

2 bhliain

Leibhéal 6

2 bhliain

Innealtóireacht

Gruagaireacht
Gruagaireacht
TFC

Lóistíocht

Díolachán
Maoirseacht Mhiondíola

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2019
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> Cúrsa Oiliúna
Is é an t-éiteas atá ag croílár na gcúrsaí oiliúna ná
scileanna a mhúnlú agus gairmeacha a thógáil.
Tá SOLAS bródúil as cúrsaí oiliúna a mhaoiniú
agus tacaíocht a thabhairt dóibh a sholáthraíonn
agus a bhainistíonn Boird Oideachais agus Oiliúna
ar fud na tíre.

70

Tháinig méadú suntasach ar a dtiomantas chun
cúrsaí oiliúna a chur ar fáil in 2019. Tá os cionn
70 clár ar fáil thar 16 thionscal agus earnáil, lena
n-áirítear Gnó, Cúram, Tógáil, Innealtóireacht,
Faisean agus Scéimh Teagascóir, Airgeadas,
Fáilteachas, TFC, Déantúsaíocht, Na Meáin,
Lóistíocht, Miondíol, Spórt agus Áineas.
Ar aon dul leis an bPlean Gníomhaíochta chun
Printíseachtaí agus Cúrsaí Oiliúna in Éirinn a
Leathnú 2016-2020, tá sé bea rtaithe go mbeidh
19,000 oiliúnaí cláraithe ar chláir oiliúna roimh
2020.
Tháinig méadú bliain ar bhliain ar chlárúcháin
ar chúrsaí oiliúna. Bhí 3,543 oiliúnaí cláraithe ar
chláir oiliúna in 2019.

clár oiliúna

3,543
clárúchán

Cúrsaí thar
16 thionscal agus earnáil

*Tá eolas maidir leis na cúrsaí oiliúna ar fad in 2019
ar fáil sna hAguisíní

(Grafaic Faisnéise) Cúrsaí Oiliúna 2019 i bhFigiúirí
Cúrsaí oiliúna a seoladh in 2019
Cuireadh tús le 12 chlár nua oiliúna in 2019, mar seo a leanas:
Spraephéinteáil Aerárthach

Scileanna Seirbhíse Sláinte

Scileanna Barista agus Freastail Beáir

Treoir Turais Áitiúil agus Náisiúnta

Scéimh le Smideoireacht (Faisean,
Amharclannaíocht agus Smideadh Meáin)

Oibríochtaí Uirlise Meaisín

Oibríochtaí Seomra Ghlain agus Pacáistithe

Riachtanais Speisialta le Staidéar Intleachta

Teicneolaíocht Innealtóireachta

Cúram Sóisialta agus Pobail

Feighlíocht cúrsa

Obair don Ógra
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> Seirbhísí Foirgníochta
I measc an réimse clár a bhainistigh Aonad
Seirbhísí Foirgníochta SOLAS in 2019, bhí 21
clár Scileanna Foirgníochta, 14 chlár Scileann
Cairéalaithe agus an clár Pas Sábháilte. Tá
na cláir sin ar fáil do na tionscail foirgníochta
agus chairéalaithe chun a chinntiú go bhfuil na
scileanna tógála, scileanna cairéalaithe agus
inniúlachtaí cearta ag na hearnálacha sin chun go
n-éireoidh leo.
Ó thus na bliana 2019, rinne SOLAS 112,186 cárta
Pas Sábháilte a phróiseáil, a tháirgeadh agus a
dháileadh, arb ionann é sin agus méadú ceithre
faoin gcéad ar thorthaí 2018. Chomh maith
leis sin, bhainistigh agus riar SOLAS próiseáil,
táirgeadh agus dáileadh 25,583 cárta SDSF agus
SCDC, arb ionann é sin agus méadú 14 faoin
gcéad ar na figiúirí in 2018. Gníomhachtaíodh
córas nua íocaíochta ar líon le haghaidh
athnuachaintí cártaí agus athsholáthar cártaí
freisin.
Rinne SOLAS athbhreithniú agus athrú ar na Cóid
Iompair maidir leis an bPas Sábháilte agus leis na
Scéimeanna Deimhnithe Scileanna Foirgníochta
agus Cairéalaithe don eagraíocht oiliúna
ceadaithe agus do líonraí teagascóirí. Cuireadh an
Cód Iompar athbhreithnithe maidir leis an bPas
Sábháilte i bhfeidhm in 2019.

> Nuálaíocht
Rinneamar go leor dul chun cinn maidir lenár
gclár Scileanna chun Dul Chun Cinn. Rinneadh
an beartas nua sin, a d’fhorbair SOLAS agus
an Roinn Oideachais agus Scileanna (ROS) in
2018, a rolladh amach ar fud na BOOanna go léir
agus chumasaigh sé forbairt scileanna dhírithe
i measc grúpaí leochaileacha i lucht saothair na
hÉireann. Leagtar béim ar chúnamh a thabhairt
dóibh siúd a bhfuil leibhéil scileanna níos ísle acu
agus a bhainfeadh leas mór as deiseanna chun
a scileanna nua agus scileanna níos fearr a fháil
san ionad oibre. Chomh maith leis sin, tacaíonn
an beartas le fiontair bheaga agus mheánmhéide
(FBManna) a bhfuil tacaíocht ag teastáil uathu

chun infheistíocht a dhéanamh ina lucht oibre
agus an lucht oibre sin a fhorbairt.
Ba ionann an buiséad do Scileanna chun Dul
Chun Cinn a cuireadh ar fáil tríd an gCiste
Náisiúnta Oiliúna in 2019 agus €11 milliún agus
ba ionann líon na bhfostaithe a cuireadh oiliúint
orthu agus thart ar 5,000 duine faoi dheireadh
mhí Nollag 2019. Sheol SOLAS feachtas náisiúnta
agus réigiúnach meáin chun an tionscnamh sin
a chur chun cinn, ar feachtas é a leanfaidh ar
aghaidh in 2020.
Is léiriú é tionchar an chláir Scileanna chun Dul
Chun Cinn é taithí na cuideachta meánmhéide
cúraim sláinte The Care Team ag a bhfuil
seachtó dó fostaí. Chuaigh siad i dteagmháil
le BOO Bhaile Átha Cliath Dhún Laoghaire
chun leas a bhaint as na tacaíochtaí Scileanna
chun Dul Chun Cinn. Thug ceithre bhall foirne
faoin gclár Bainistíochta Maoirseachta chun
scileanna bainistíochta nua a fháil. Sna cúig
mhí i ndiaidh thús an chúrsa, thuairiscigh an
bainisteoir agus úinéir do SOLAS gur tháinig
méadú 20 faoin gcéad ar láimhdeachas
airgeadais agus gur tháinig méadú mór ar
an ngnó, gur tháinig laghdú 3 faoin gcéad ar
athrúchán foirne agus 7.5 faoin gcéad ar líon
na mball foirne. Sna 12 mhí roimhe sin, ní raibh
aon mhéadú tagtha ar an ngnó.
Ó thaobh an eCollege de, ar seirbhís náisiúnta
foghlama ar líne é a d’fhreastail ar 14,000
foghlaimeoir in 2019, tháinig méadú ar an
éileamh ar oiliúint ar líne i measc foghlaimeoirí
i bhfostaíocht tar éis seirbhísí eCollege a chur
ar fáil do dhaoine leochaileacha i bhfostaíocht
den chéad uair. Athrú suntasach a bhí ann, mar
bhí formhór na bhfoghlaimeoirí sa tseirbhís
dífhostaithe roimhe sin.
Faoin tionscnamh ‘Scileanna chun Dul Chun
Cinn’ de chuid SOLAS a tugadh isteach in 2019,
bhí cúrsaí eCollege ar fáil saor in aisce do
spriocghrúpa daoine i bhfostaíocht. Tá cúrsaí
eCollege ar fáil ar bhonn clárúchán leanúnach,
agus ní bhíonn liostaí feithimh i gceist agus bíonn
siad solúbtha ó thaobh iad a chur i gcrích.
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2019
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Cé go mbaineann cuid mhór den soláthar faoi
stiúir éilimh le cúrsaí TF faoi láthair, tá méadú
ag teacht go fóill ar an éileamh ar chúrsaí
cuntasaíochta, sláinte agus sábháilteachta
agus margaíochta digití. In 2019, bhí éileamh
marthanach ar chúrsaí agus tháinig méadú ar
éileamh uathu siúd i bhfostaíocht. Tháinig méadú
ar an treocht go n-úsáideann níos mó agus níos
mó daoine cúrsaí eCollege, ar léiriú é sin ar an
aitheantas níos mó a thugtar d’fhoghlaim ar
líne mar mhodh feidhmiúil le haghaidh forbairt
gairme agus foghlaim fad saoil.
An Straitéis Forbartha Gairmiúla 2017-2019 a chur
i bhfeidhm, straitéis a dhíríonn ar fheabhas a chur
ar bhonneagar, cleachtóirí muiníneacha agus
cumasacha agus ábhair chuí a fhorbairt chun
tacú leo siúd a bhfuil sé de chúram orthu cláir
Bhreisoideachais agus Oiliúna a fhorbairt agus a
bhainistiú agus tacaíocht a thabhairt dóibh.
I measc na rudaí a rinneadh, ceapadh
comhordaitheoirí forbartha gairmiúla ag
leibhéal BOO agus seoladh tionscnaimh
tosaíochta forbartha gairmiúla do chleachtóirí,
do bhainisteoirí agus don fhoireann tacaíochta
san earnáil Bhreisoideachais agus Oiliúna.
Dhírigh siad sin ar réimsí ríthábhachtacha, lenar
airíodh Foghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta,
Ceannaireacht agus Bainistíocht; TCF; agus
Rannpháirteachas Fiontar. Is príomhthoradh é
feabhas a chur ar chumas digiteach san earnáil
chun a bheith nuálach, chun freagraí a dhéanamh
agus chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais
mhéadaithe ó thaobh roghanna solúbtha
foghlama, idir roghanna cumaiscthe agus
roghanna ar líne.
Nuair a tháinig deireadh leis an straitéis agus
plean ag deireadh 2019, phléigh an Grúpa
Stiúrtha Náisiúnta maidir le Forbairt Ghairmiúil
na chéad chéimeanna eile. Mar chuid den
dara céim, comhoibreoidh SOLAS, BOOÉ agus
BOOanna chun ráiteas straitéise a fhorbairt agus
forbróidh siad plean feidhmithe chun forbairt
bhreise a dhéanamh ar an Straitéis Forbartha
Gairmiúla don Bhreisoideachas agus Oiliúint
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atá ann. Cuirfear an próiseas sin i gcrích roimh
an dara Ráithe 2020, tabharfar faoi phróiseas
comhairliúcháin leis an earnáil Bhreisoideachais
agus Oiliúna, foghlaimeoirí agus príomhpháirtithe
leasmhara eile. Beidh forbairt an ráitis straitéise
agus an phlean feidhmithe mar bhonn agus
mar thaca faoin Straitéis nua cúig bliana don
Bhreisoideachas agus Oiliúint.
Chuir ár n-aonad tacaíochta Foghlama le Cuidiú
Teicneolaíochta tacaíocht leanúnach ar fáil do
BOOanna in 2019 chun cleachtais foghlama
le cuidiú teicneolaíochta a chomhtháthú trí
phríomhthacaíochta a chur ar fáil don earnáil.
Leathnaíomar amach feabhas ar an tseirbhís ar
an mbonneagar cónasctha Moodle. Dá bharr sin,
beidh an t-ardán foghlama foinse oscailte fós ar
fáil in 2020.
Mar gheall ar obair an aonaid Foghlama le Cuidiú
Teicneolaíochta chomh maith, bíonn creatlacha
le haghaidh obair chúrsa dhigiteach ar fáil chun
tacú le BOOanna ó thaobh cúrsaí cumaiscthe
agus cúrsaí ar líne de. Tá comhaontú láraithe
ag an aonad le haghaidh ceadúnais Adobe
Creative Cloud d’fhoghlaimeoirí Breisoideachais
agus Oiliúna, in ionaid tástála poiblí d’fhoghlaim
Bhreisoideachais agus Oiliúna, agus do
bhogearraí braite bradaíola ar líne.

> Ionchuimsiú gníomhach
Is é atá i gceist le hionchuimsiú gníomhach
ná gach saoránach a chumasú, na daoine is
mó faoi mhíbhuntáiste ach go háirithe, páirt
iomlán a ghlacadh sa tsochaí, post a bheith acu
san áireamh. De réir na sonraí is nuaí agus is
mionsonraithe atá ar fáil, is príomh-mheicníocht
go fóill é Breisoideachas agus Oiliúint chun
grúpaí i mbaol eisiamh sóisialta a mhealladh.
Tá forbairt, cur chun cinn agus spreagadh na
litearthachta agus na huimhearthachta mar
bhonn agus mar thaca faoi oideachas agus
oiliúint ionchuimsitheach. Sa chomhthéacs sin,
leanann an earnáil Bhreisoideachais agus Oiliúna
de bhéim a chur ar roghanna oideachais agus

oiliúna ardchaighdeáin, solúbtha agus inrochtana,
roghanna atá curtha in oiriúint do gach
foghlaimeoir, beag beann ar a leibhéal cumais,
agus ar a bpobail.
Ba aidhm ar leith é Ionchuimsiú Gníomhach i
bPlean Corparáideach SOLAS 2017-2019. Gheall
SOLAS air féin sa Phlean go gcinnteofar go
mbeidh soláthar Breisoideachais agus Oiliúna
cothrom agus ionchuimsitheach. Léiríonn
sé beartais rialtais, agus beidh rochtain níos
fearr ag daoine tá faoi mhíbhuntáiste sóisialta,
eacnamaíoch nó oideachasúil dá bharr sin, agus
beidh rannpháirtíocht níos airde i measc na
ndaoine sin. Ina dhiaidh sin, rinneadh an aidhm
sin a roinnt ina chuspóirí straitéiseacha, lena
n-áirítear:
•

an straitéis Breisoideachais agus Oiliúna
maidir le litearthacht agus uimhearthacht
a chur i bhfeidhm, agus monatóireacht
a dhéanamh air sin, agus scagadh
feabhsaithe agus córais mheasúnaithe mar
chuid de sin, chomh maith le feasacht a
spreagadh;

•

a chinntiú go gcloíonn soláthróirí
Breisoideachais agus Oiliúna le riachtanais
bheartais ionchuimsithe shóisialta;

•

tacaíocht a thabhairt do BOOanna
éascaíocht a dhéanamh ar rochtain agus
rannpháirtíocht do ghrúpa éagsúil daoine.

Tugadh aghaidh ar na cuspóirí sin le roinnt
tionscadal dírithe le linn 2019. Mar an gcéanna
leis na blianta roimhe sin, chinntigh BOOÉ, SOLAS
agus an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta
d’Aosaigh go raibh feasacht níos airde ar
scileanna uimhearthachta agus digiteacha.
Tá an feachtas ardaithe feasachta náisiúnta
maidir le litearthacht agus uimhearthacht,
‘Take the First Step’ www.takethefirststep.ie ar
siúl ar bhonn bliantúil ó 2016. Bainistíonn an
Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh,
chomh maith le Grúpa Stiúrtha Náisiúnta ar a
bhfuil réimse leathan ionadaithe, an feachtas thar
ceann SOLAS. Mar chuid den fheachtas 2019,

úsáideadh fíorscéalta foghlaimeoirí a d’fhill ar
an oideachas, scéalta ó fhoghlaimeoir Béarla do
Chainteoirí Teangacha Eile agus scéal ó dhuine
den Lucht Siúil ina measc. Díol suntais in 2019
é an tacaíocht pro bono a fuarthas ó RTÉ chun
na scéalta sin agus scéalta foghlaimeoirí eile a
chraoladh thar raon ardán RTÉ.
Anuas ar an gclár bliantúil ardaithe feasachta
maidir le litearthacht agus uimhearthacht, thug
SOLAS maoiniú do roinnt príomhthionscadal
taighde a bhfuil sé mar aidhm acu éascaíocht a
dhéanamh ar rochtain agus rannpháirtíocht do
ghrúpa éagsúil daoine. Tá a lán den taighde le
foilsiú in 2020 agus rinneadh dul chun cinn ar
na tionscadail go léir leis na príomhpháirtithe
leasmhara thar bhreisoideachas agus oiliúint.
Tá sé aitheanta le blianta go mbíonn ról
ríthábhachtach tacaíochta ag tuismitheoirí in
oideachas a leanaí ó thaobh aghaidh a thabhairt
ar chineálacha éagsúla míbhuntáiste. Leagann
SOLAS agus comhpháirtithe Breisoideachais
agus Oiliúna béim mhór ar litearthacht teaghlaigh
go fóill. In 2019, thug SOLAS maoiniú do thaighde
suntasach maidir le cleachtais litearthachta
teaghlaigh i BOOanna. Bainistíonn an Áisíneacht
Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh an taighde sin
agus déanann Coiste Comhairleach BOOÉ maidir
le Litearthacht agus Uimhearthacht maoirseacht
air. Mar gheall ar an tionscadal taighde sin,
tá taighde cúlra mionsonraithe ann maidir le
foghlaim ó ghlúin go glúin, treoirlínte praiticiúla
agus moltaí don earnáil Bhreisoideachais
agus Oiliúna agus cás-staidéir léiritheacha do
chleachtóirí. Foilseofar an taighde sin in 2020.
Scaipeadh doiciméad gearr, ‘Litearthacht
Teaghlaigh i BOOanna - sracfhéachaint ar
threoirlínte’, ar BOOanna agus cleachtóirí
litearthachta teaghlaigh ag an am céanna le
comhdháil foghlama teaghlaigh na hÁisíneachta
Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh i Samhain 2019.

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2019

19

Tugadh aghaidh ar chleachtais
ionchuimsitheacha i mBreisoideachas agus
Oiliúint le tionscadail éagsúla in 2019 - i measc na
dtionscadal sin, bhí tionscadail maidir le Dearadh
Uilíoch Foghlama, Foghlaimeoirí faoi Mhíchumas
Intleachta a Ionchuimsiú, Guth Foghlaimeoirí,
agus Córais Mheasúnaithe atá Oiriúnach
don Fheidhm le haghaidh Litearthachta,
Uimhearthachta agus Teanga.
Rinne SOLAS, i gcomhar le AHEAD agus le
tacaíocht ó BOOÉ, dul chun cinn maidir le taighde
ar thimpeallachtaí ionchuimsitheacha foghlama
a fhorbairt trí úsáid a bhaint as an gcreatlach
Dearadh Uilíoch don Fhoghlaim. Forbraíodh
doiciméadaithe scóipe in 2019, inar leagadh
amach Creat Coincheapúil maidir le Dearadh
Uilíoch don Fhoghlaim do Bhreisoideachas agus
Oiliúint, agus déanfar é a chur i gcrích agus a
fhoilsiú go luath in 2020.
Agus forbairt á déanamh ar na treoirlínte a
foilsíodh roimhe sin maidir le foghlaimeoirí faoi
mhíchumas intleachta a ionchuimsiú i seirbhísí
litearthachta d’aosaigh, tá dul chun cinn déanta
ag SOLAS, i gcomhar leis an Áisíneacht Náisiúnta
Litearthachta d’Aosaigh agus BOOÉ, maidir
le cás-staidéir agus tuarascáil taighde cúlra a
fhorbairt i dtaca le húsáid na dtreoirlínte sin i
BOOanna. Rinneadh moltaí freisin maidir le conas
is féidir dul chun cinn breise a dhéanamh ar
chleachtais ionchuimsitheacha den chineál sin.
Foilseofar an taighde sin agus na cás-staidéir
lena mbaineann in 2020.
Is tosaíocht go fóill don earnáil Bhreisoideachais
agus Oiliúna iad córais mheasúnaithe atá
oiriúnach don fheidhm. In 2019, thug SOLAS
maoiniú do thaighde ar Scagadh agus Measúnú
ar Litearthacht agus Uimhearthacht ag leibhéil
NFQ 4-6 i BOOanna. Trínár soláthar Béarla do
Chainteoirí Teangacha Eile, rinneamar dul chun
cinn freisin maidir le Treoirlínte Deachleachtais
le haghaidh Measúnú Tosaigh ar Chumas
Labhartha Béarla Foghlaimeoirí Imirceacha.
(Foilseofar an dá cheann in 2020). Tacaíonn an
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obair sin le scagadh agus measúnú réidh ar
litearthacht, uimhearthacht agus cumas Béarla
thar an raon iomlán soláthair Breisoideachais
agus Oiliúna, agus déanann an obair forbairt ar
na treoirlínte a foilsíodh roimhe sin ar mheasúnú
tosaigh agus measúnú leanúnach ar litearthacht
agus uimhearthacht ag leibhéil 1-3.
Rinne scrúdú breise ar nádúr an tsoláthair ar
leith agus an tsoláthair comhtháite i BOOanna in
2019. Rinneadh taighde suntasach ar sholáthar
uimhearthachta i mBreisoideachas agus Oiliúint.
Bhainistigh an Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta
d’Aosaigh an taighde sin agus rinne Coiste
Comhairleach BOOÉ maidir le Litearthacht
agus Uimhearthacht maoirseacht ar an taighde.
Foilseofar an tuarascáil taighde agus na moltaí
treorach in 2020.
Bunaíodh an Fóram Náisiúnta d’Fhoghlaimeoirí
Aosacha, arna bhainistiú ag AONTAS agus a
fhaigheann tacaíocht ó SOLAS, chun tuairimí
na bhfoghlaimeoirí Breisoideachais agus
Oiliúna a fháil. Faoi 2019, bhí méadú tagtha
ar an tionscadal agus bhí 1,001 rannpháirtí
ar foghlaimeoirí iad ag an bhfóram agus
reáchtáladh 13 imeacht fóraim ar siúl in áiteanna
difriúla ar fud na tíre.
Leanann an earnáil Bhreisoideachais agus
Oiliúna de thacaíocht a thabhairt d’aidhmeanna
na mbeartas náisiúnta ionchuimsithe, cosúil leis
an Straitéis Náisiúnta um Chuimsiú Taistealaithe
agus Romach, an Straitéis um Imeascadh
Imirceach agus an Straitéis Náisiúnta um Dhaoine
faoi Mhíchumas a Ionchuimsiú.
Tá seirbhísí litearthachta d’aosaigh ar fáil ar fud
na tíre i ngach ceann de na 16 BOO. Soláthraítear
iad trí roinnt clár tiomnaithe, lena n-áirítear grúpaí
litearthachta d’aosaigh agus teagasc dian in
oideachas bunata aosach.
Tugadh faoi gach tionscadal thuas i gcomhar
lenár gcomhpháirtithe ar fud na hearnála
breisoideachais agus oiliúna.

> Cumarsáid agus Rúnaíocht
I measc na mbuaicphointí ba mhó a sheas
amach, bhí an feachtas Breisoideachais agus
Oiliúna agus TEDxMountjoyPrison. Dhírigh an
feachtas ThisisFET ar an láithreán gréasáin
nua www.thisisfet.ie. Seoladh an láithreán i
nDeireadh Fómhair agus tharraing sé aird ar
leith ar Bhreisoideachas agus Oiliúint. Bhí ár
bhfoghlaimeoirí le feiceáil i roinnt íomhánna a
teilgeadh ar fhoirgnimh, lenar airíodh Carraig
Phádraig agus Cearnóg Barnardo, agus ar
bhratach ollmhór a cuireadh suas ar Halla na
Saoirse. Roinneamar taithí ár bhfoghlaimeoirí
Breisoideachais agus Oiliúna ar an suíomh
gréasáin agus ar na hardáin shóisialta, twitter
agus Instagram san áireamh, agus chuireamar
feachtas digiteach ar siúl a dhírigh ar na daltaí
sin atá ag déanamh machnamh ar a roghanna
iarmheánscoile. Bhí tionchar suntasach ag an
bhfeachtas agus déanfar é a rolladh amach ar
fud na tíre ar bhun áitiúil anois.
Reáchtáladh caint TEDx i bpríosún
Éireannach den chéad uair nuair a cuireadh
TEDxMountjoyPrison ar siúl. Tá sé mar chuid
dár dtiomantas dár sainchúram maidir le
hionchuimsiú gníomhach. Ba é an téama ná
‘Beyond Walls; from custody to community’.
Pléadh na bacainní agus dúshláin a bhíonn roimh
iarchiontóirí nuair a fhágann siad príosún agus
a ath-imeascann siad ina bpobail. Chuireamar
tús le comhrá i measc lucht an déanta beartas,
fostóirí agus páirtithe leasmhara eile. De bharr
an chomhrá, tháinig athrú ar bheartas maidir le
fostaíocht iarchiontóirí.
Bainistíonn an fhoireann cumarsáide láithreáin
ghréasáin agus cuntais meán sóisialta SOLAS.
In 2019, tháinig méadú ar líon na gcuairteoirí
agus líon amharc leathanaigh ar láithreáin
ghréasáin SOLAS. Bhí 220,000 úsáideoir ar leith
ag láithreán gréasáin corparáideach SOLAS,
solas.ie, agus 1.3 milliún amharc leathanaigh.
Bhí 393,000 úsáideoir ar leith agus os cionn 5
milliún amharc leathanaigh ag fetchcourses.
ie, an tairseach poiblí a chuireann ar chumas

foghlaimeoirí iarratas a dhéanamh ar chúrsaí ar
líne. Tháinig méadú seasta ar líon leantóirí ag
cuntais meán sóisialta SOLAS. Tá 6,232 leantóir
Twitter ag SOLAS anois agus tá méadú fós ag
teacht ar fhoghlaimeoirí LinkedIn agus síntiúsóirí
YouTube. Sheol SOLAS láithreán gréasáin nua,
thisisfet.ie, go déanach in 2018 chun aird ar leith
a tharraingt ar Bhreisoideachas agus Oiliúint trí
scéalta foghlaimeoirí breisoideachais agus oiliúna
a roinnt. Bunaíodh cuntais Twitter agus Instagram
ag an am céanna leis an láithreán gréasáin agus
tá ag éirí go maith leo go léir agus tá méadú ag
teacht ar líon na leantóirí.
Ba ionann líon na n-úsáideoirí ar leith ar
apprenticeship.ie in 2019 agus 286,000 agus bhí
1.5 milliún amharc leathanaigh ag an láithreán
gréasáin. Tháinig fás ar líon na leantóirí thar
na cuntais meán sóisialta ar fad freisin. Faoi
dheireadh Nollag 2019, bhí 3,071 leantóir Twitter
ag cuntais meán sóisialta printíseachta agus
bhí os cionn 17,000 leantóir ag an leathanach
Facebook agus 1,030 leantóir ag an leathanach
Instagram.
Anuas ar an bhfeidhm cumarsáide, lean
an fhoireann Cumarsáide agus Rúnaíochta
de thacaíocht rúnaíochta a chur ar fáil do
Bhord SOLAS i rith 2019, chomh maith le
hiarrataí Saorála Faisnéise agus Ceisteanna
Parlaiminteacha a bhainistiú.

> Freagracht Shóisialta
Chorparáideach
Cheadaigh SOLAS ráiteas Freagrachta Sóisialta
Corparáidí (FSC) in 2019 agus bhí béim shoiléir
ar aidhmeanna a bhaint amach sa réimse ‘Ár
nIonad Oibre, Ár bPobal agus Ár nDomhan’.
Chomh maith leis sin, rinneamar ár FSC a ailíniú le
Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe, ar a dtugtar
na ‘Spriocanna Domhanda’ freisin. Is treoir chun
gnímh domhanda atá sna spriocanna chun
deireadh a chur le bochtaineacht, an domhan a
chosaint, agus a chinntiú go mbaineann daoine
leas as síocháin agus rathúnas.
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Anailísíocht do 2019
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Mar an príomhúdarás Breisoideachais
agus Oiliúna in Éirinn, tá SOLAS tiomanta
do thaighde a dhéanfaidh éascaíocht ar
bheartais agus cleachtais ar fud na hearnála
a fhorbairt agus a athbhreithniú.
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Rialachas Corparáideach
> Sainordú Reachtach
Bunaíodh SOLAS (An tSeirbhís Oideachais
Leanúnaigh agus Scileanna) – ar an 27 Deireadh
Fómhair 2013 faoin Acht Breisoideachais agus
Oiliúna 2013.
Faoin Acht Breisoideachais agus Oiliúna 2013, is
mar seo a leanas a shainmhínítear feidhmeanna
ginearálta SOLAS:
(a) straitéis a ullmhú agus a chur faoi bhráid an
Aire Oideachais agus Scileanna i dtaca le
soláthar Breisoideachais agus Oiliúna;
(b) meas ar luach Breisoideachais agus Oiliúna
a chur chun cinn;
(c) dul i gcomhairle leis an Aire Coimirce
Sóisialaí, an tAire Post, Fiontar agus
Nuálaíochta, agus fostóirí, ó am go ham
chun cinneadh a dhéanamh maidir le
cé, nó cén ranganna, de chuid chláir
Bhreisoideachais agus Oiliúna ar cheart don
tSeirbhís a fhorbairt;
(d) airgead a chur ar fáil do Bhoird Oideachais
agus Oiliúna agus do chomhlachtaí eile a
bhfuil baint acu le cláir Bhreisoideachais
agus Oiliúna a sholáthar;
(e) foráil nó socrú a dhéanamh le haghaidh
soláthar oiliúna agus athoiliúna le haghaidh
fostaíochta agus chun cabhrú le agus
comhordú a dhéanamh ar sholáthar oiliúint
den sórt sin á déanamh ag daoine eile
seachas an tSeirbhís;
(f) a mheas cibé an bhfuil nó nach bhfuil Boird
Oideachais agus Oiliúna, agus comhlachtaí
eile a bhfuil baint acu le soláthar clár
breisoideachais agus oiliúna, a bhfuil airgead
tugtha dóibh, ag cur a gcuid feidhmeanna i
gcrích ar bhealach eacnamaíoch, éifeachtúil
agus éifeachtach;

(g) socrúchán daoine a bhaineann le
haicme nó aicmí daoine a d’fhéadfadh
a bheith sonraithe ag an Aire Coimirce
Sóisialaí i ndiaidh comhairliúcháin leis an
Aire Oideachais agus Scileanna i gcláir
Bhreisoideachais agus Oiliúna atá maoinithe,
ina n-iomláine nó i bpáirt, trí airgead poiblí, a
chur chun cinn, a spreagadh agus a éascú;
(h) Comhoibriú idir Boird Oideachais agus
Oiliúna agus comhlachtaí eile a bhfuil baint
acu le soláthar agus cláir Bhreisoideachais
agus Oiliúna a chur chun cinn;
(i) comhionannas deise a chur chun cinn i ndáil
le soláthar Breisoideachais agus Oiliúna;
(j) cláir Bhreisoideachais agus Oiliúna nua
agus reatha a fhorbairt agus a bhforbairt
a éascú lena n-áirítear córais a bhunú atá
deartha chun monatóireacht a dhéanamh ar
chaighdeán an oideachais agus na hoiliúna
i gceist lena chinntiú go gcuireann siad a
gcuspóir i gcrích;
(k) soláthar oiliúna a chur ar fáil nó cabhrú lena
cur ar fáil do dhaoine atá freagrach as cláir
Bhreisoideachais agus Oiliúna a chur ar fáil
i dtaca le hairgead atá curtha ar fáil ag an
tSeirbhís faoi alt 21;
(l) taighde a reáchtáil, nó socruithe a
dhéanamh chun taighde a reáchtáil, ar aon
ní a bhaineann le feidhmeanna na Seirbhíse;
agus
(m) comhairle a chur ar an Aire maidir le haon
cheist a bhaineann le feidhmeanna na
Seirbhíse.
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Cuireann SOLAS cúnamh ar fáil ar bhonn
leanúnach do BOOanna maidir le raon tacaíochtaí
aistrithe agus tacaíochtaí eile. Chomh maith leis
sin, tá SOLAS ag leanúint le tacaíocht TF a chur
ar fáil don Roinn Coimirce Sóisialaí ag eascairt as
aistriú iar-Oifigí Seirbhíse Fostaíochta FÁS agus
an fhoireann ghaolmhar chuig an Roinn sin in
2012.
Anuas ar a phríomhfheidhmeanna faoin Acht
Breisoideachais agus Oiliúna 2013, tá an
fhreagracht fós ar SOLAS as cláir Phrintíseachta
agus cláir a bhaineann le foirgníocht, is iad sin
Pas Sábháilte, an Scéim Deimhnithe Scileanna
Foirgníochta agus an Scéim Deimhnithe
Scileanna Cairéalaithe, chomh maith le Cláir
eCollege agus Cláir den Chiste Eorpach um
Choigeartú don Domhandú.

> Cód Cleachtais chun
Comhlachtaí Stáit a Rialú
Tháinig Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit
a Rialú 2016, a tháinig in ionad an chóid 2009, i
bhfeidhm i Meán Fómhair 2016. Tá glactha leis
ag SOLAS agus tá próisis bunaithe lena chinntiú
go bhfuil ceanglais an Chóid á gcomhlíonadh ag
gach gné d’oibríochtaí SOLAS.

> Comhaontuithe Seachadta
Feidhmíochta
In 2018 chomhaontaigh SOLAS Comhaontú um
Fheidhmíocht Straitéiseach le gach ceann de
na 16 Bhord Oideachais agus Oiliúna. Rinneadh
athbhreithniú ar leith ar na Comhaontuithe um
Fheidhmíocht Straitéiseach in 2019.
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> Sláinte agus Sábháilteacht
Chorparáideach
Comhlíonann SOLAS a fhreagrachtaí reachtúla
faoin Acht um Shláinte, Sábháilteacht agus
Leas ag an Obair 2005 agus gach rialachán
faoin Acht seo. Tá sé mar aidhm ag SOLAS
timpeallacht oibre atá sábháilte agus sláintiúil
a chur ar fáil dár bhfoireann agus cliaint ar
fad agus ár bhfreagrachtaí i leith daoine eile a
chomhlíonadh, lena n-áirítear baill den phobal a
bhféadfadh tionchar a bheith ag ár n-oibríochtaí
orthu. Comhordaíonn agus cinntíonn foireann
bainistíochta SOLAS go gcomhlíontar a
Ráiteas Beartais Sábháilteachta tríd an gCóras
Bainistíochta Sábháilteachta a chur chun feidhme
ar fud na heagraíochta.

> Riosca
Tá SOLAS, trína Bheartas Bainistíochta Riosca,
tiomanta do chur chun feidhme creat comhtháite,
éifeachtach, agus éifeachtúil chun riosca a
bhainistiú ar fud na heagraíochta. Chomh
maith leis sin, soláthraíonn sé cur chuige
réamhghníomhach agus struchtúrtha chun
na rioscaí nach mór don eagraíocht déileáil
leo a aithint, a bhainistiú agus a thuairisciú. I
ndeireadh na dála, tá Bord SOLAS freagrach as
bainistíocht riosca faoin gCód Cleachtais chun
Comhlachtaí Stáit a Rialú. Tá údarás tarmligthe
ag an mBord don Choiste Iniúchta agus Riosca
(CIR) i dtaca le maoirseacht agus athbhreithniú
a dhéanamh ar an gCreat agus Próiseas
Bainistíochta Riosca, agus i dtaca le dúshlán a
chur rompu. Tá rioscaí suntasacha sainaitheanta
don eagraíocht doiciméadaithe i gClár Riosca
Chorparáidigh SOLAS agus mar chuid den
Phróiseas Bainistíochta Riosca, déanann an CIR
athbhreithniú ar an gClár Riosca Chorparáidigh
ceithre huaire sa bhliain, agus cuirtear faoi bhráid
an Bhoird é lena athbhreithniú faoi dhó sa bhliain.

Ó thaobh bainistíocht riosca de, beartais
nua a bhaineann le ráiteas inghlacthachta
riosca - go bunúsach an méid riosca a bhfuil
eagraíocht sásta glactha leis d’fhonn a cuspóirí
straitéiseacha a bhaint amach. Forbraíodh agus
ceadaíodh an ráiteas, a dhéanann monatóireacht
ar inghlacthacht riosca, in 2019 agus scaipeadh é
chuig an bhfoireann ar fad.

> Na hAchtanna um
Chosaint Sonraí, 1988,
2003 agus 2018/Rialachán
Ginearálta maidir le Cosaint
Sonraí (GDPR)
Tá na hAchtanna um Chosaint Sonraí deartha
chun príobháideacht sonraí pearsanta daoine
aonair a chosaint. Tugann na hAchtanna an ceart
do dhaoine aonair cóip de na sonraí pearsanta
ar fad a bhaineann leo agus atá i seilbh an
Rialaitheora Sonraí a fháil. Tá SOLAS ainmnithe
mar Rialaitheoir Sonraí agus cloíonn sé go
hiomlán leis an reachtaíocht. Tá SOLAS tiomanta
dá chinntiú go ndéantar Sonraí Pearsanta Ábhar
Sonraí a phróiseáil ar bhealach Dlíthiúil, Cothrom
agus Trédhearcach trí úsáid a bhaint as bearta
cuí teicniúla agus eagraíochtúla. Tógfaidh SOLAS
na bearta réasúnta ar fad chun Sonraí Pearsanta
Ábhar Sonraí a dhaingniú agus a chosaint fad a
chloítear leis an Dlí Cosanta Sonraí. I measc na
mbearta a dhéantar chun sonraí pearsanta na
nÁbhar Sonraí a dhaingniú, rinneadh Oifigeach
Cosanta Sonraí a cheapadh; oiliúint foirne
maidir le cosaint sonraí a sholáthar; fógraí
príobháideachta a ullmhú; conarthaí próiseála
agus comhaontuithe neamhnochta tríú páirtí i
dtaca le gníomhaíochtaí SOLAS; beartais agus
nósanna imeachta maidir le GDPR a ullmhú, lena
n-áirítear Fógra Cosanta Sonraí; Beartas Cosanta
Sonraí; Fógra Príobháideachta Poiblí; nósanna
imeachta maidir le Cosaint Sonraí na nÁbhar
Sonraí; agus clár comhlíonta GDPR a fhorbairt
agus a chur i bhfeidhm.

> An tAcht um Nochtadh
Cosanta 2014
In 2019, níor ardaíodh aon ní nua faoin Acht um
Nochtadh Cosanta.

> Ráitis Beartais ar Éifeachtúlacht
Fuinnimh agus ar an
gComhshaol
I Meitheamh 2001, d’eisigh an Rialtas Meamram
a éilíonn ar gach Gníomhaireacht Stáit, cur síos a
dhéanamh, ina dTuarascáil Bhliantúil, ar bhearta
atá á ndéanamh chun úsáid fuinnimh a laghdú,
sa chás go bhfuil siad freagrach as áitreabh nua
nó athchóiriú suntasach ar fhoirgnimh agus/nó
i bhfoirgnimh a bhfuil siad lonnaithe iontu. Faoi
Ionstraim Reachtúil (IR) 542 Rialacháin (Úsáid
Deiridh Éifeachtúlachta Fuinnimh agus Seirbhísí
Fuinnimh) na gComhphobal Eorpach 2009, tá
oibleagáidí sonracha tuairiscithe fuinnimh ar an
earnáil phoiblí.
Tá SOLAS tiomanta do chur le gnóthachtáil
choigiltis infhíoraithe éifeachtúlachta fuinnimh de
33% san Earnáil Phoiblí faoi 2020 i gcomhréir leis
an bPlean Náisiúnta Éifeachtúlachta Fuinnimh
2009-2020. I gcomhpháirt le hÚdarás Fuinnimh
Inmharthana na hÉireann (SEAI), déanann SOLAS
tuairisciú agus monatóireacht ghníomhach ar
a úsáid fuinnimh, agus cuireann sé straitéisí
agus gníomhartha i bhfeidhm chun coigiltis
spriocdhírithe a bhaint amach agus a shárú,
áit ar féidir. I dTuarascáil Bhliantúil 2018 maidir
le Feidhmíocht Éifeachtúlachta Fuinnimh na
hEarnála Poiblí, tugadh faoi deara go raibh
Coigiltis Fuinnimh 40.8% bainte amach ag SOLAS
i gcomparáid le bonnlíne SEAI agus go raibh
stádas iomlán de bheith níos éifeachtúla ná
an bhonnlíne agus ullamh chun sprioc 2020 a
chomhlíonadh.
Tuigeann SOLAS an dualgas atá air a chinntiú go
mbeidh tionchar is lú agus is féidir ag a oibríochtaí
agus gníomhaíochtaí ar an gcomhshaol áitiúil
agus ar an gcomhshaol trí chéile. Tríd an
gCóras Bainistithe Dramhaíola, agus i gcomhar
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le Conraitheoir Bainistithe Dramhaíola, tá
gníomhartha curtha i bhfeidhm ag SOLAS a
chinntíonn ardleibhéal d’athchúrsáil dramhaíola,
rud a laghdaíonn an méid dramhaíola atá á chur
isteach i líonadh talún. Tá SOLAS tiomanta do
dheachleachtas maidir le feasacht comhshaoil
agus cleachtais soláthair glasa, áit ar féidir.

ionchorpraíonn sé dearcadh réamhghníomhach
maidir le comhionannas i ngach seirbhís agus
clár arna thacú ag SOLAS. Tá gach seirbhís de
chuid SOLAS ar fáil d’fhir agus do mhná ar an
gcaoi chéanna agus do gach saoránach den
Aontas Eorpach agus den Limistéar Eorpach
Eacnamaíoch.

Beidh na tosaíochtaí céanna ann in 2020 is
a bhí ann in 2019 agus áireofar ina measc
monatóireacht agus rialú costas fuinnimh,
iniúchadh fuinnimh, agus béim ar éifeachtúlachtaí
agus coigiltis fuinnimh nuair a bhíonn trealamh á
fháil agus nuair a bhíonn Dearadh Éifeachtúlachta
Fuinnimh á chur chun feidhme le haghaidh aon
tionscadal ábhartha a d’fhéadfadh a bheith i
gceist.

Is fostóir comhdheiseanna é SOLAS. Chuige sin,
tá SOLAS tiomanta dá chinntiú nach bhfaigheann
aon bhall foirne, nó iarratasóir ar fhostaíocht
i SOLAS, cóir is lú fabhar ná aon duine eile ar
fhorais inscne, stádas pósta, stádas teaghlaigh,
gnéaschlaonadh, reiligiún, aois, míchumas, cine,
ballraíocht den lucht siúil nó aon fhorais eile nach
bhfuil ábhartha do dheachleachtas fostaíochta.

> An tAcht um Choimisiún
na hÉireann um Chearta
an Duine agus
Comhionannas, 2014
Tuigeann SOLAS go n-athróidh seirbhísí nuair a
thiocfaidh an dualgas dearfach mar atá leagtha
síos in alt 42 d’Acht um Choimisiún na hÉireann
um Chearta an Duine agus Comhionannas, 2014,
i bhfeidhm. Áiríodh leis sin TEDxMountjoyPrison,
cur i láthair TEDx a bhí ar siúl i bPríosún Mhuinseo
agus ba é an téama na bacainní agus dúshláin
atá roimh iarchiontóirí agus iad ag dul ar ais ina
gcuid pobal. Rinneadh teagmháil ar bhealach
leanúnach le páirtithe leasmhara eile le linn 2019,
lenar airíodh comhairliúchán le foghlaimeoirí tríd
an bhFóram Náisiúnta Guth na bhFoghlaimeoirí
ar thug AONTAS faoi; agus le páirtithe leasmhara
éagsúla trí chomhairliúchán poiblí maidir leis an
Straitéis Breisoideachais agus Oiliúna nua don
bhliain 2020-2024.
Tá SOLAS tiomanta do bheartas
comhdheiseanna agus glacann sé le cur
chuige dearfach i leith comhionannais san
eagraíocht. Forbraíonn SOLAS beartais agus
cláir chuí, agus cuireann siad iad i bhfeidhm,
chun aghaidh a thabhairt ar riachtanais margaidh
saothair atá ag daoine ar imeall an tsochaí agus
28
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Tá an eagraíocht ag leanúint le béim a leagan
ar chultúr agus ar dhearcadh comhionannais a
fhorbairt agus a spreagadh laistigh de SOLAS.
Is é an aidhm atá ann ná a chinntiú go gcaitear
go cothrom le gach ball foirne agus go dtugtar
comhdheiseanna dóibh chomh fada is a
bhaineann le forbairt agus dul chun cinn gairme.
Áirítear leis sin comhionannas a chomhtháthú
i mbainistíocht feidhmíochta laethúla agus
i gcláir forbartha foirne, ionas gur cuid de
chultúr na heagraíochta a bhíonn ann agus
príomhchleachtas bainistíochta – atá á spreagadh
ag gach bainisteoir agus a bhfuil gach ball foirne
ar fud na heagraíochta sásta glacadh leis.

> An tAcht um Eitic in
Oifigí Poiblí, 1995 agus An
tAcht um Chaighdeáin in
Oifigí Poiblí, 2001
Tá SOLAS faoi réir an Achta um Eitic in Oifigí
Poiblí, 1995 agus an Achta um Chaighdeáin in
Oifigí Poiblí, 2001 le héifeacht ón 29 Eanáir 2015.

> An um Shaoráil Faisnéise,
2014
Tá SOLAS faoi réir fhorálacha an Achta um
Shaoráil Faisnéise. Bunaítear leis an Acht trí
cheart reachtúla:
•

Ceart dlíthiúil ag gach duine rochtain a fháil
ar fhaisnéis atá i seilbh comhlachtaí poiblí

•

Ceart dlíthiúil ag gach duine faisnéis
oifigiúil a bhaineann leis/léi a leasú má tá
an fhaisnéis neamhiomlán, mícheart nó
míthreorach, agus

•

Ceart dlíthiúil cúiseanna a fháil le haghaidh
cinntí a bhfuil tionchar acu ar an duine.

Tá an fhreagracht seo tarmligthe ag an mBord do
bhainistíocht SOLAS. Áirítear sa chóras rialaithe
inmheánaigh airgeadais rialuithe agus nósanna
imeachta a mheastar a bheith riachtanach chun
comhlíonadh an Achta a chinntiú. Áirítear i
gcóras de rialaithe inmheánaigh na heagraíochta
rialuithe cuntasaíochta agus ríomhaireachta atá
deartha lena chinntiú go n-aithnítear sonraisc
agus conarthaí íocaíochta laistigh de na dátaí
íocaíochta forordaithe. Tá na rialuithe seo deartha
chun dearbhú réasúnach a thabhairt, ach ní
dearbhú iomlán i gcoinne neamhchomhlíonadh
an Achta é. Tá an Bord sásta gur chomhlíon
SOLAS, in 2019, forálacha uile an Achta i ngach
ponc ábhartha. Íocadh suim de €2,419.04 ar
an iomlán i ndáil le pionóis úis a bhain le híoc
déanach.

In 2019, fuair SOLAS 21 iarraidh ar fhaisnéis faoin
Acht um Shaoráil Faisnéise.

> Acht na dTeangacha
Oifigiúla, 2003
D’oibrigh SOLAS leis an Roinn Ealaíon,
Oidhreachta agus Gaeltachta chun Scéim
Teangacha Oifigiúla a fhorbairt in 2015 agus
táthar ag fanacht ar dheimhniú na scéime faoi
láthair. Idir an dá linn, foilsítear Tuarascálacha
Bliantúla, Ráitis Airgeadais agus cáipéisí ábhartha
eile SOLAS sa dá theanga oifigiúla ag an am
céanna, rud a chinntíonn go bhfuil forálacha
ginearálta an Achta á gcomhlíonadh. Beidh
suíomh gréasáin SOLAS ar fáil i mBéarla agus i
nGaeilge.

> An tAcht um Íoc Pras
Cuntas, 1997
Tá freagracht fhoriomlán ar Bhord SOLAS as
comhlíonadh na heagraíochta leis an Acht um
Íoc Pras Cuntas, 1997. Bhunaigh Rialacháin
na gComhphobal Eorpach (Íoc Déanach in
Idirbhearta Tráchtála, 2012) leasuithe suntasacha
ar an gceanglas maidir le hÍoc Pras atá le fáil san
Acht.
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Bord SOLAS
Cheap an tAire Oideachais agus Scileanna
Bord SOLAS ar an 27 Deireadh Fómhair
2013. Sa bhliain seo (2019), cheap an tAire
Cathaoirleach nua agus ceithre chomhalta
Boird nua. Ar an mBord tá Cathaoirleach
agus 12 ghnáthchomhalta, lena n-áirítear an
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin - SOLAS
(ex officio).

Sean Aylward

Seán Burke

Patricia Carey

Iar-Ard-Rúnaí na Roinne
Dlí agus Cirt agus
Comhionannais agus
iar-Phríomhoifigeach
Feidhmiúcháin Bharra na
hÉireann (Ceaptha ar an
13 Samhain 2019)

Iar-Phríomhoifigeach
Feidhmiúcháin, Bord
Oideachais agus Oiliúna
Luimnigh agus an Chláir

Iar-Uachtarán, Coláiste
Gnó Skerry, Corcaigh
(Cathaoirleach Gníomhach
ón 1 Eanáir go dtí 12
Samhain 2019)

Orla Coughlan

Paul Cremmins

Patrick J Dwyer

Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin agus
Comhbhunaitheoir,
The Riasc Partnership,
Daingean Uí Chúis, Contae
Chiarraí (Ceaptha ar an 25
Márta 2019)

Stiúrthóir Teicniúil Suir
Engineering (Ceaptha ar
an 25 Márta 2019)

Ceannasaí SMB EMEA,
Google Cloud
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Darragh J Loftus

Sinead McCluskey

Yvonne McNulty

Bainisteoir Cuntais
Teicneolaíocht Chroíláir
Oracle EMEA Limited

Stiúrthóir - Nuálaíocht
Tráchtála, PEI Surgical
(éirithe as an mBord ar an 6
Feabhra 2020)

Stiúrthóir Bainistíochta
McNulty HR Limited
(Ceaptha ar an 11 Iúil 2019)

Cecilia Munro

Niamh O’Reilly

Catrina Sheridan

Príomhoide, Coláiste
Breisoideachais Bhaile
Formaid

Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin AONTAS
(Ceaptha ar an 25 Márta
2019)

Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin Sightsavers
Ireland

Andrew Brownlee

Conor J. Dunne

Paul O’Sullivan

Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin (ex officio)
(Ceaptha ina POF ar an 2
Meán Fómhair 2019)

Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin Gníomhach
(POF Gníomhach - 26
Deireadh Fómhair 2018 go
1 Meán Fómhair 2019)

Iar-Dhéan agus Stiúrthóir
An Coláiste Gnó, Institiúid
Teicneolaíochta Bhaile Átha
Cliath (éirithe as an mBord ar
an 19 Márta 2019)
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> Ráiteas Rialachais agus
Tuarascáil na gComhaltaí
Boird
Cuirtear an Ráiteas Rialachais agus tuarascáil
na gComhaltaí Boird i láthair i gcomhréir leis an
gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit
2016 agus le treoirlínte a eisítear i Samhain 2017.

> Rialachas
Bunaíodh Bord Solas faoin Acht Breisoideachais
agus Oiliúna, 2013. Tá feidhmeanna SOLAS
leagtha amach in ailt 7, 8 agus 9 den Acht
seo. Tá feidhmeanna an Bhoird leagtha amach
sa Sceideal Ábhar atá forchoimeádta do
Bhord SOLAS. Tá an Bord freagrach don Aire
Oideachais agus Scileanna agus tá sé freagrach
as dea-rialachas a chinntiú. Déanann sé é seo
trí chuspóirí agus spriocanna straitéiseacha a
leagan amach agus trí chinntí straitéiseacha
a dhéanamh ar na príomhcheisteanna gnó
go léir. Tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
agus an fhoireann ardbhainistíochta freagrach
as gnáthbhainistíocht, rialú agus treoir SOLAS
ó lá go lá. Leanann an Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin agus an fhoireann
ardbhainistíochta an treoir straitéiseach leathan
atá leagtha síos ag an mBord, agus cinntíonn
siad go bhfuil tuiscint shoiléir ag gach comhalta
den Bhord ar na príomhghníomhaíochtaí agus
cinntí a bhaineann leis an eintiteas, agus ar
aon rioscaí suntasacha a d’fhéadfadh teacht
chun cinn. Feidhmíonn an Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin mar cheangal díreach idir an Bord
agus bainistíocht SOLAS.

> Freagrachtaí an Bhoird
Tá obair agus freagrachtaí an Bhoird leagtha
amach sa Sceideal Ábhar atá Forchoimeádta don
Bhord. I measc na míreanna buana a ndéanann
an Bord plé orthu, tá:
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•

dearbhuithe leasa,

•

tuairiscí ó phobail,
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•

tuairiscí airgeadais/cuntais bhainistíochta,

•

tuairiscí feidhmíochta, agus

•

ábhair forchoimeádta.

Ceanglaíonn Alt 31(1) den Acht Breisoideachais
agus Oiliúna, 2013 ar Bhord SOLAS go
coimeádann sé gnáthchuntais chuí d’airgead a
fhaigheann agus a chaitheann sé, in aon fhoirm
a d’fhéadfadh a bheith formheasta ag an Aire
Oideachais agus Scileanna le cead ón Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú, éilítear
ar Bhord SOLAS:
•

beartais chuntasaíochta oiriúnacha a
roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go
comhsheasmhach;

•

breithiúnais agus meastacháin réasúnta
agus stuama a dhéanamh;

•

na ráitis airgeadais a réiteach ar bhonn
gnóthas leantach, mura bhfuil míchuí a
mheas go leanfaidh sé de bheith ag oibriú,
agus

•

a lua cibé acu ar cloíodh nó nár cloíodh le
caighdeáin infheidhme chuntasaíochta,
faoi réir aon imeachtaí ábhartha a nochtar
agus a mhínítear sna ráitis airgeadais.

Tá an Bord freagrach as taifid chuntasaíochta
sásúla a choimeád a nochtann le cruinneas
réasúnta ag am ar bith, a staid airgeadais agus
a chuireann sé ar a chumas a chinntiú go
gcomhlíonann na ráitis airgeadais alt 31 (2) den
Acht Breisoideachais agus Oiliúna, 2013.
Tá an Bord freagrach as an mbuiséad agus
Plean Seirbhísí Breisoideachais agus Oiliúna a
fhormheasadh. Rinne an Bord athbhreithniú ar
an mbuiséad agus plean seirbhísí ag a chruinniú
ar an 3 Meán Fómhair 2019 - “an soláthar agus
athbhreithniú maoinithe lárbhliana ar Phlean
Seirbhísí Breisoideachais agus Oiliúna 2019 agus
Leasuithe Maoinithe Molta”. Rinne an Bord plé

maidir leis na “leithdháiltí caipitil i ndiaidh 2018,
ráitis chothromaíochta agus torthaí lárbhliana” ag
a chruinniú ar an 8 Deireadh Fómhair 2019.
Tá an Bord freagrach chomh maith as a chuid
sócmhainní a chosaint agus as bearta réasúnta
a dhéanamh, dá bhrí sin, chun calaois agus
neamhrialtachtaí eile a chosc agus a bhrath.
Is é tuairim an Bhoird ná go dtugtar léargas
fíorcheart cóir ar staid chúrsaí na cuideachta i
ráitis airgeadais SOLAS maidir le hioncam agus le
caiteachas SOLAS amhail ar an 31 Nollaig 2019.

> Struchtúr an Bhoird
Ar an mBord tá Cathaoirleach agus 12
ghnáthchomhalta arna gceapadh ag an
Aire Oideachais agus Scileanna. Tá an

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin SOLAS ina
chomhalta ex officio den Bhord. Le linn
2019, cheap an tAire Cathaoirleach nua agus
ceithre chomhalta nua don Bhord. Lean an
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin gníomhach (ex
officio), Conor J. Dunne sa phost sin don tréimhse
ó 26 Deireadh Fómhair, 2018 go 1 Meán Fómhair
2019. Ceapadh an tUasal Andrew Brownlee
ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus ina
chomhalta ex officio ar an mBord ar an 2 Meán
Fómhair 2019. Is é an tAire Oideachais agus
Scileanna a chinneann ar cheapachán tréimhse
gach Comhalta den Bhord. Tháinig an Bord le
chéile ocht n-uaire in 2019. Ach reáchtáladh
cruinniú breise ar leith chun an Straitéis
Breisoideachais agus Oiliúna a phlé ar an 27
Bealtaine 2019. D’fhreastail an Bord ar fad ar an
gcruinniú sin.

Tá sonraí sa tábla thíos maidir le comhaltaí an Bhoird agus dátaí a gceapachán:
Comhalta Boird

Ról

Dáta Ceaptha

Seán Aylward

Cathaoirleach

13.11.19

Seán Burke

Gnáthchomhalta

27.10.17 (dara téarma)

Patricia Carey

Gnáthchomhalta + Cathaoirleach

27.10.17 (dara téarma) Cathaoirleach

Gníomhach

Gníomhach ó 01.01.19 go 12.11.19

Orla Coughlan

Cathaoirleach Gníomhach

25.03.19

Paul Cremmins

Gnáthchomhalta

25.03.19

Patrick J. Dwyer

Gnáthchomhalta

27.10.17

Darragh J. Loftus

Gnáthchomhalta

27.10.17 (dara téarma)

Paul O’Sullivan

Gnáthchomhalta

27.10.17 (dara téarma)

Sinead McCluskey

Gnáthchomhalta

27.10.17

Yvonne McNulty

Gnáthchomhalta

11.07.19

Cecilia Munro

Gnáthchomhalta

27.10.17 (dara téarma)

Niamh O’Reilly

Gnáthchomhalta

25.03.19

Catrina Sheridan

Gnáthchomhalta

27.10.17

Conor J. Dunne

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

26.10.18 go 01.09.19

Gníomhach Comhalta ex officio
Andrew Brownlee

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

02.09.19

Comhalta ex officio

Athruithe le linn 2019: Paul O’Sullivan – Gnáthchomhalta Boird a d’éirigh as ar 19.03.19
Sinead McCluskey – Gnáthchomhalta Boird a d’éirigh as ar 06.02.20
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2019
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Cuireann 4.6 den Chód Cleachtais do Rialachas
Comhlachtaí Stáit 2016 oibleagáidí ar an
mBord athbhreithniú bliantúil a dhéanamh ar
a fheidhmíocht chomh maith le breithmheas
seachtrach ar a laghad uair amháin gach trí
bliana. Rinne an Bord an tAthbhreithniú Bliantúil
in 2019 agus phléigh an Bord é.
Tá trí fhochoiste ag an mBord:
1. An Coiste Iniúchta agus Riosca: tá
trí chomhalta Boird agus comhalta
neamhspleách amháin ar an gCoiste. Is
é ról an Coiste Iniúchta agus Riosca ná
tacaíocht a thabhairt don Bhord maidir
lena freagrachtaí as saincheisteanna
riosca, rialaithe agus rialachais agus
ráthaíocht lena mbaineann. Tá an
Coiste neamhspleách ó bhainistíocht
airgeadais na heagraíochta. Go sonrach,
déanann an Coiste cinnte de go
ndéantar monatóireacht ghníomhach
agus neamhspleách ar na córais
rialaithe inmheánacha, lena n-áirítear
gníomhaíochta iniúchta. Tuairiscíonn an
Coiste don Bhord tar éis gach cruinnithe
agus go foirmiúil i scríbhinn gach bliain.
Sa tréimhse seo, ba iad comhaltaí an
Choiste Iniúchta agus Riosca Seán Burke,
Cathaoirleach agus comhalta Boird; Orla
Coughlan, comhalta Boird (ón 25 Iúil 2019);
Darragh J. Loftus, comhalta Boird (ón 25
Iúil 2019); Paul O’Sullivan, comhalta Boird
(éirithe as ar an 19 Márta 2019); agus Robert
Chestnutt, comhalta neamhspleách.
Reáchtáladh sé chruinniú den Choiste
Iniúchta agus Riosca in 2019.
2. An Coiste Pleanála Straitéisí: tá cúig
chomhalta Boird ar an gCoiste. Is é
aidhm an Choiste Pleanála Straitéisí fócas
straitéiseach a choimeád ar Straitéis
Breisoideachais agus Oiliúna SOLAS agus
ar Phlean Chorparáideach SOLAS araon i
bhfeidhmiú fheidhmeanna na heagraíochta
agus in iompar a ghnó. Soláthraíonn an
Coiste maoirseacht ar chur i bhfeidhm
agus ar fhorbairt an Phlean Corparáidigh
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SOLAS i gcomhthéacs na Straitéise
Breisoideachais agus Oiliúna agus
freagrachtaí SOLAS eile.
Is iad comhaltaí an Choiste: Cecilia Munro,
Cathaoirleach agus comhalta Boird, Patrick
J. Dwyer, comhalta Boird, Darragh J.
Loftus, comhalta Boird, Sinead McCluskey,
comhalta Boird agus Niamh O’Reilly,
comhalta Boird (ón 3 Meán Fómhair 2019).
Reáchtáladh ceithre ghnáthchruinniú an
Choiste Pleanála Straitéisí in 2019 agus
Cruinniú Urghnách chun plé a dhéanamh
ar an Straitéis Breisoideachais agus Oiliúna
2020-2024 a fhorbairt.
3. An Coiste um Fhorbairt an Fhórsa
Saothair agus Forbairt Eagrúcháin: tá
trí chomhalta Boird ar an gCoiste sin. Is
é cuspóir an Choiste ná comhairle agus
ráthaíocht a thabhairt don Bhord maidir
leis na hábhair go léir a bhaineann leis an
bhfórsa saothair agus forbairt eagrúcháin
lena n-áirítear saincheisteanna a bhaineann
le:
•

Acmhainní daonna lena n-áirítear
luach saothair, monatóireacht ar
fhórsa saothair agus pleanáil agus
forbairt na foirne;

•

Forbairt eagraíochta;

•

Comhionannas agus éagsúlacht
lena n-áirítear straitéis, polasaí
agus monatóireacht laistigh den
eagraíocht.

Le linn na tréimhse seo ba iad comhaltaí
an Choiste um Fhorbairt an Fhórsa
Saothair agus Forbairt Eagrúcháin ná
Patricia Carey, (Cathaoirleach Gníomach),
Catrina Sheridan, comhalta Boird agus
Yvonne McNulty, comhalta Boird (ón 18
Deireadh Fómhair 2019). Ní raibh aon
Chathaoirleach ar an gcoiste ó d’éirigh an
t-iarchathaoirleach as ar an 26 Deireadh
Fómhair 2018. Reáchtáladh dhá chruinniú
Coiste in 2019.

> Sceideal Tinrimh, Táillí agus
Speansas

Comhlachtaí Stáit a rialú - Ceanglais Tuairiscithe
Gnó agus Airgeadais 2016, tá costais a íocadh
don Bhord don bhliain dar chríoch 31 Nollaig
2019 nochta ag seo thíos.

Tá sceideal tinrimh de chruinnithe an Bhoird agus
na gCoistí do 2019 leagtha amach ar an gcéad
leathanach eile, lena n-áirítear speansais a fuair
gach comhalta.

Cé nach bhfaigheann comhaltaí Boird Solas táillí,
baineann an nochtadh le costais a íocadh maidir
le freastal ar chruinnithe.

I gcomhréir leis na ceanglais atá leagtha
amach in Alt 1.4(iv) den Chód Cleachtais chun
Bord

Dáta ar ar

Coiste

Coiste um

Coiste

Táillí

Costais

ceapadh

Iniúchta &

Fhorbairt an

Pleanála

2019

2019 €

Fhórsa Saothair

Straitéisí

€

Comhaltaí Boird Riosca

agus Forbairt
Eagrúcháin
Líon na gcruinnithe
sceidealaithe/
cruinnithe ar ar

8*

8 gcruinniú
Boird in 2019

6

2

5

–

–

–

0

0

6/6

–

–

0

0

–

2/2

–

0

1,159

freastalaíodh
AYLWARD, Sean

1/1

BURKE, Seán

8/8

13/11/19
27/10/17
(dara téarma)

CAREY, Patricia
* Cathaoirleach
Gníomhach

8/8

20/10/10
(dara téarma)

1/1/19 go 12/11/19
COUGHLAN, Orla

6/7

25/03/19

4/4

–

–

0

6,400

CREMMINS, Paul

7/7

25/03/19

-

-

-

0

0

DWYER, Patrick J.

7/8

27/10/17

–

–

4/5

0

0

LOFTUS, Darragh J.

4/8

2/4

–

3/5

0

210

MCCLUSKEY, Sinead

6/8

27/10/17

–

–

4/5

0

0

MCNULTY, Yvonne

2/3

11/07/19

–

1/1

–

0

0

MUNRO, Cecilia

7/8

–

–

5/5

0

0

O’REILLY, Niamh

6/7

25/03/19

–

–

3/3

0

0

SHERIDAN, Catrina

8/8

27/10/17

–

2/2

–

0

0

BROWNLEE, Andrew

3/3

02/09/19

–

–

–

0

0

DUNNE, Conor J.

5/5

–

–

–

0

0

O’SULLIVAN, Paul

0/8

–

–

–

0

0

0

7,769

27/10/17
(dara téarma)

27/10/17
(dara téarma)

26/10/1801/09/19
Éirithe as
19/03/19

Total

*gan cruinniú breise ar leith le plé a dhéanamh ar Straitéis Breisoideachais agus Oiliúna 2020-2024 ar ar
fhreastail an Bord iomlán.
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2019
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> Príomhathruithe ar
Phearsanra
Ceapadh an tUasal Seán Aylward ina
Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin ar an mBord
ar an 13 Samhain 2019. Ba í Patricia Carey an
Cathaoirleach Gníomhach ón 1 Eanáir go dtí 12
Samhain 2019.
Ceapadh ceithre chomhalta nua (Orla Coughlan,
Paul Cremmins, Yvonne McNulty agus Niamh
O’Reilly) don Bhord le linn 2019 ag an Aire
Oideachais agus Scileanna, agus dá bharr sin bhí
13 chomhalta Boird, arb é sin an líon iomlán, ar
an mBord. D’éirigh Paul O’Sullivan as an mBord
ar an 19 Márta 2019 mar gheall ar chúiseanna
pearsanta. Ceapadh an tUasal Andrew Brownlee
ina Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin (ex officio)
ar an 2 Meán Fómhair 2019. Bhí an tUasal Conor
J Dunne ina POF Gníomhach (ex officio) le linn
na tréimhse ón 26 Deireadh Fómhair, 2018 go 1
Meán Fómhair 2019.

> Nochtadh atá de dhíth
faoin gCód Cleachtais chun
Comhlachtaí Stáit a Rialú
(2016)
Tá an Bord freagrach as cinnte a dhéanamh
de go gcomhlíonann SOLAS - An tÚdarás
Breisoideachais agus Oiliúna ceangaltais an
Chóid Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a
Rialú (“An Cód”), mar atá foilsithe ag an Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i Lúnasa
2016. Ceanglaítear sa Chód an nochtadh seo a
leanas a dhéanamh:
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Costais Sainchomhairleoireachta
Áirítear le costais sainchomhairleoireachta an
costas a bhíonn ar chomhairle sheachtrach a chur
ar an mbainistíocht agus ní áirítear feidhmeanna
‘gnó mar is gnách’ a seachfhoinsíodh. Gearradh
na costais chomhairliúcháin seo a leanas maidir
le forchostais:

2019
€
Dlí (comhairle dlí
ginearálta)

2018
€

282,737

244,580

6,089

6,604

59,367

72,174

120,332

59,781

8,709

4,674

Iomlán na gCostas
Sainchomhairleoireachta

477,234

387,813

Costais
saincomhairleachta a
ghearrtar ar an Ioncam
agus Caiteachas agus
Cúlchistí Ioncaim
Coimeádta

477,234

387,813

Iomlán

477,234

387,813

Comhairle airgeadais/
achtúireach
Acmhainní Daonna
Feabhsú Gnó
Eile

Costais Dlí agus Socruithe Dlí

Gearradh na costais sainchomhairleachta ar
chostais chláir go díreach in 2019:

2019
€

2018
€

Comhairle dlí (comhairle
dlí ginearálta)

0

0

Comhairle airgeadais/
achtúireach

0

0

Acmhainní Daonna

0

0

Feabhsú Gnó

0

0

Eile

27,163

17,549

Iomlán na gCostas
Sainchomhairleoireachta

27,163

17,549

Costais
saincomhairleachta a
ghearrtar ar an Ioncam
agus Caiteachas agus
Cúlchistí Ioncaim
Coimeádta

27,163

Iomlán

27,163

Tugtar sa tábla thíos miondealú ar shuimeanna
a aithnítear mar chaiteachas sa tréimhse
thuairiscithe maidir le costais dlí, socraíochtaí
agus imeachtaí idir-réitigh agus eadrána a
bhaineann le conarthaí le tríú páirtithe. Ní
chuimsíonn sé seo caiteachas a tabhaíodh i ndáil
le comhairle dlí ginearálta a fuair SOLAS agus atá
nochta i gcostais Sainchomhairleoireachta thuas.

2019
€
Táillí dlí SOLAS –
imeachtaí dlí

150,028

189,728

7,500

42,500

0

0

Socruithe *

(29,315)

42,500

Iomlán

128,213

274,728

Táillí dlí an
chontrapháirtí –
imeachtaí dlí
17,549

17,549

2018
€

Íocaíochtaí réitigh agus
eadrána

* Baineann an figiúr diúltach le haghaidh
socruithe in 2019 le fabhrú in 2018 nár tharla go
hiomlán in 2019.
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Caiteachas Taistil agus Cothabhála

Caiteachas ar Fháilteachas

Catagóirítear costais taistil agus cothabhála mar
seo a leanas:

Áirítear leis an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais
na speansais ar fháilteachas seo a leanas:

2019
€

2018
€

2019
€

Intíre
– Bord*
– Fostaithe ◼

7,769

3,095

326,099

323,674

0

0

17,718

17,984

351,586

344,753

2018
€

Fáilteachas Foirne

1,197

2,674

Fáilteachas Cliant

13,500

2,661

Iomlán

14,697

5,335

Idirnáisiúnta
– Bord
– Fostaithe ◊

Iomlán

*costais taistil intíre agus cothabhála go léir a
íocadh go díreach le comhaltaí an Bhoird in 2019
agus in 2018.
◼ costais taistil intíre agus cothabhála go léir a
íocadh go díreach le baill foirne in 2019 agus in
2018.
◊ tá costais chothabhála agus taistil de €10,530 a
íocadh go díreach le baill foirne in 2019 san áireamh
(2018: €11,139). Baineann €13,230 (2018: €6,845) le
caiteachas a d’íoc SOLAS thar ceann na foirne, agus
aisghabhadh €6,043 (2018: €4,491) ón Lárionad
Eorpach um Fhorbairt na Gairmoiliúna agus ón Aontas
Eorpach.

Ráiteas Comhlíonta
Chloígh SOLAS le ceanglais an Chóid Chleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú, mar atá foilsithe ag
an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i Lúnasa 2016.

Seán Aylward

Andrew Brownlee

Cathaoirleach, SOLAS
Dáta: 27 Bealtaine 2020

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, SOLAS
Dáta: 27 Bealtaine 2020
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Cúrsaí Airgeadais
SOLAS 2019
I measc ár mbuaicphointí
airgeadais in 2019, tugadh
amach deontais arbh fhiú
€616m do sholáthraithe
Breisoideachais agus
Oiliúna.
Anuas air sin, rinne an tAonad Airgeadais
éascaíocht ar iniúchtaí inmheánacha. Bhí torthaí
maithe ar na hiniúchtaí sin agus níor tháinig aon
saincheist shubstainteach as na fiosruithe sin.

Fuair BOOanna
maoiniú glan arbh fhiú

€606m
(infheistíocht chaipitil de
€12.5m san áireamh)

Aisghabhadh

€4.3m
i dtaca le
hiarmhéideanna
2018 nár
caitheadh

40

Fuair forais
BOO eile
maoiniú arbh
fhiú

€9.9m
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Maoiniú in 2019
Rinne an tAonad Airgeadais éascaíocht ar
roinnt iniúchtaí inmheánacha a rinneadh ar
obair an aonaid in 2019. Bhí torthaí maithe ar na
hiniúchtaí sin agus níor tháinig aon saincheist
shubstainteach as na fiosruithe sin.
Ainmníodh SOLAS mar Chomhlacht
Idirmheánach don chlár oibriúcháin reatha
do Chiste Sóisialta na hEorpa - an Clár
d’Infhostaitheacht, Ionchuimsiú agus Foghlaim
(PEIL) 2014-2020. Soláthraíonn Ciste Sóisialta
na hEorpa maoiniú do raon clár Breisoideachais
agus Oiliúna, cosúil le Litearthacht d’Aosaigh,
Tionscnaimh um Fhilleadh ar an Obair, Sainoiliúint
Scileanna, Nascoideachas agus cláir Cúrsaí
Oiliúna. Faigheann Ionad Oiliúna Pobail agus
cláir Ógtheagmhála maoiniú ó Chiste Sóisialta na
hEorpa agus ón Tionscnamh Fostaíochta Óige.
Tá Ciste Sóisialta na hEorpa (CSE) agus an
Tionscnamh Fostaíochta Óige ag déanamh
ranníocaíocht shuntasach leis na cláir thuasluaite
in Éirinn. Cuireadh €65m in aghaidh na bliana ar
fáil ar an meán i rith an chláir seacht mbliana CSE
reatha, an Clár d’Infhostaitheacht, Ionchuimsiú
agus Foghlaim (PEIL) 2014-2020.

Ráitis Airgeadais

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2019
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Ráiteas ar Fhreagrachtaí SOLAS
Faoin Acht Breisoideachais agus Oiliúna 2013,
bunaíodh An tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh
agus Scileanna le héifeacht ón 27 Deireadh
Fómhair 2013.
Faoin Acht Breisoideachais agus Oiliúna 2013, is
mar seo a leanas a shainmhínítear feidhmeanna
ginearálta SOLAS:
(a) straitéis a ullmhú agus a chur faoi bhráid an
Aire i dtaca le soláthar breisoideachais agus
oiliúna;
(b) meas ar luach breisoideachais agus oiliúna a
chur chun cinn;
(c) dul i gcomhairle leis an Aire Coimirce
Sóisialaí, an tAire Post, Fiontar agus
Nuálaíochta, agus fostóirí, ó am go ham
chun cinneadh a dhéanamh maidir le cé, nó
cén cineál, de chuid chláir bhreisoideachais
agus oiliúna ar cheart don tSeirbhís a
fhorbairt;
(d) airgead a chur ar fáil do Bhoird Oideachais
agus Oiliúna agus do chomhlachtaí eile a
bhfuil baint acu le cláir bhreisoideachais
agus oiliúna a sholáthar;
(e) foráil nó socrú a dhéanamh le haghaidh
soláthar oiliúna agus athoiliúna le haghaidh
fostaíochta agus chun cabhrú le agus
comhordú a dhéanamh ar sholáthar oiliúint
den sórt sin á déanamh ag daoine eile
seachas an tSeirbhís;
(f) a mheas cibé an bhfuil nó nach bhfuil Boird
Oideachais agus Oiliúna, agus comhlachtaí
eile a bhfuil baint acu le soláthar clár
breisoideachais agus oiliúna, a bhfuil airgead
tugtha dóibh, ag cur a gcuid feidhmeanna i
gcrích ar bhealach eacnamaíoch, éifeachtúil
agus éifeachtach;
(g) socrúchán daoine a bhaineann le
haicme nó aicmí daoine a d’fhéadfadh
a bheith sonraithe ag an Aire Coimirce
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Sóisialaí i ndiaidh comhairliúcháin leis an
Aire Oideachais agus Scileanna i gcláir
Bhreisoideachais agus Oiliúna atá maoinithe,
ina n-iomláine nó i bpáirt, trí airgead poiblí, a
chur chun cinn, a spreagadh agus a éascú;
(h) comhoibriú idir Boird Oideachais agus
Oiliúna agus comhlachtaí eile a bhfuil baint
acu le soláthar clár breisoideachais agus
oiliúna a chur chun cinn;
(i) comhionannas deiseanna a chur chun cinn
i ndáil le soláthar breisoideachais agus
oiliúna;
(j) cláir bhreisoideachais agus oiliúna nua
agus reatha a fhorbairt agus a bhforbairt
a éascú lena n-áirítear córais a bhunú atá
deartha chun monatóireacht a dhéanamh ar
chaighdeán an oideachais agus na hoiliúna
i gceist lena chinntiú go gcuireann siad a
gcuspóir i gcrích;
(k) soláthar oiliúna a chur ar fáil nó cabhrú lena
chur ar fáil do dhaoine atá freagrach as cláir
bhreisoideachais agus oiliúna a chur ar fáil
i dtaca le hairgead atá curtha ar fáil ag an
tSeirbhís;
(l) taighde a reáchtáil, nó socruithe a
dhéanamh chun taighde a reáchtáil, ar aon
ní a bhaineann le feidhmeanna na Seirbhíse;
agus
(m) comhairle a chur ar an Aire maidir le haon
cheist a bhaineann le feidhmeanna na
Seirbhíse.
Ceanglaíonn Alt 31(1) den Acht Breisoideachais
agus Oiliúna, 2013, ar SOLAS go n-ullmhaíonn sé
cuntais bhliantúla, de réir mar a cheadaíonn an
tAire Oideachais agus Scileanna le toiliú ón Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.

Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú,
ceanglaítear ar SOLAS an méid seo a leanas a
dhéanamh:
•

beartais chuntasaíochta oiriúnacha a
roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go
comhsheasmhach;

•

breithiúnais agus meastacháin réasúnta
agus stuama a dhéanamh ó thaobh
cuntasaíochta de;

•

na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn
gnóthas leantach, mura bhfuil míchuí a
mheas go leanfaidh SOLAS de bheith ag
oibriú; agus

•

aon imeachtaí ábhartha ó na caighdeáin
chuntasaíochta chuí a nochtadh agus a
mhíniú.

Tá SOLAS freagrach freisin as chuntais chuí
chuntasaíochta a choimeád ina nochtar le
cruinneas réasúnta, ag tráth ar bith, a staid
airgeadais agus a chuireann ar a chumas a
chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais alt
31(1) an Achta. Tá SOLAS freagrach, chomh maith,
as a shócmhainní a chosaint agus, dá bhrí sin, as
dul i mbun bearta réasúnta chun cosc a chur ar
chalaois agus ar neamhrialtachtaí eile, nó le hiad
a bhrath.
Chloígh SOLAS leis na riachtanais thuasluaite le
linn na ráitis airgeadais a ullmhú.
Cheadaigh SOLAS na ráitis airgeadais ar an 23
Aibreán 2020.

Seán Aylward

Andrew Brownlee

Cathaoirleach, SOLAS
Dáta: 27 Bealtaine 2020

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, SOLAS
Dáta: 27 Bealtaine 2020
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2019
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Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste le cur faoi bhráid Thithe an
Oireachtais

Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste
Comptroller and Auditor General

Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais
An tSeirbhís Oideachais Leanúnaigh agus Scileanna (SOLAS)
Tuairim ar ráitis airgeadais
Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais SOLAS don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2019 mar
atá riachtanach faoi fhorálacha alt 31 den Acht um Breisoideachas agus Oiliúna 2013. Cuimsíonn
na ráitis airgeadais
•
ráiteas ar ioncam agus caiteachas
•
an ráiteas ar ioncam cuimsitheach
•
an ráiteas ar staid airgeadais
•
•

an ráiteas ar shreabhadh airgid
an ráiteas ar athruithe i gcúlchistí agus cuntas caipitil agus

•

na nótaí gaolmhara, lena n-áirítear achoimre ar bheartais chuntasaíochta shuntasacha.

I mo thuairim, tugann na ráitis airgeadais léargas fírinneach cóir ar shócmhainní, dliteanais agus
staid airgeadais SOLAS ag 31 Nollaig 2019 agus ar ioncam agus caiteachas le haghaidh 2019 i
gcomhréir le Caighdeán um Thuairisciú Airgeadais (FRS) 102 – An Caighdeán um Thuairisciú
Airgeadais sa RA agus i bPoblacht na hÉireann.
Bunús na tuairime
Rinne mé iniúchadh ar na ráitis airgeadais i gcomhréir le Caighdeáin Iniúchta Idirnáisiúnta
(ISAs) mar atá curtha i bhfeidhm ag an Eagraíocht Idirnáisiúnta Uasfhoras Iniúchóireachta. Tá mo
dhualgais faoi na caighdeáin sin sonraithe san aguisín leis an tuarascáil seo. Tá mé neamhspleách
ar SOLAS agus tá mo fhreagrachtaí eiticiúla eile comhlíonta agam i gcomhréir leis na caighdeáin.
Creidim go bhfuil an fhianaise iniúchta atá faighte agam leormhaith agus oiriúnach chun bunús a
sholáthar do mo thuairim.
Tuarascáil ar fhaisnéis seachas na ráitis airgeadais, agus ar ábhair eile
Tá roinnt eolais eile curtha i láthair ag SOLAS in éineacht leis na ráitis airgeadais. Cuimsíonn sé seo
an ráiteas ar rialachas agus tuarascáil chomhaltaí an Bhoird, agus an ráiteas ar rialú inmheánach.
Tá mo fhreagrachtaí chun tuairisciú a dhéanamh maidir le heolas dá leithéid, agus ar roinnt ábhar
eile ar a ndéanaim tuairisciú trí eisceacht, sonraithe san aguisín leis an tuarascáil seo.
Níl aon rud le tuairisciú agam ina leith.

Seamus McCarthy
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
27 Bealtaine 2020
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Aguisín leis an tuarascáil

Freagrachtaí Comhaltaí Boird

leantach. Má chinnim go bhfuil éiginnteacht ábhartha ann,
caithfidh mé nochtadh a bhaineann léi sna ráitis airgeadais
a léiriú i mo thuarascáil iniúchta nó, má tá an nochtadh sin
uireasach, caithfidh mé mo thuairimí a mhodhnú. Tá mo
chonclúidí bunaithe ar fhianaise iniúchta a fhaightear suas
le dáta mo thuarascála. Ach d’fhéadfadh imeachtaí nó
coinníollacha amach anseo stop a chur le SOLAS leanúint
mar ghnóthas leantach.

Leagann an ráiteas rialachais agus tuarascáil chomhaltaí an
Bhoird freagrachtaí chomhaltaí an Bhoird amach, lena n-áirítear
•

ullmhúchán na ráiteas airgeadais san fhoirm molta faoi alt
31 den Acht um Breisoideachas agus Oiliúna 2013

•

a chinntiú go dtugann na ráitis airgeadais léargas fírinneach
cóir i gcomhréir le FRS102

•

rialtacht na n-idirbheart a chinntiú

•

measúnú a dhéanamh cibé acu an bhfuil sé oiriúnach bunús
an ghnóthais leantaigh a úsáid nó nach bhfuil, agus

•

measúnú a dhéanamh ar an rialú inmheánach a mheastar
atá riachtanach chun ullmhúcháin ráiteas airgeadais a
chumasú atá saor ó mhíshonrú ábhartha, cibé acu de bharr
calaoise nó earráid.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Tá dualgas orm faoi roinn 31 den Acht um Breisoideachas agus
Oiliúna 2013 chun iniúchadh a dhéanamh ar na ráitis airgeadais
agus chun tuairisciú orthu do Thithe an Oireachtais.
Is é mo chuspóir maidir leis an iniúchadh a chur ar bun ná chun
dearbhú réasúnta a fháil faoi cibé an bhfuil na ráitis airgeadais
saor ina n-iomlán ó mhíshonrú ábhartha de bharr calaoise nó
earráide. Leibhéal ard dearbhaithe is ea dearbhú réasúnta, ach
ní ráthaíocht í go n-aithneoidh iniúchadh déanta i gcomhréir leis
na ISAs míshonrú ábhartha i gcónaí nuair is ann dó. D’fhéadfadh
míshonruithe a bheith ann de bharr calaoise nó earráid agus
breathnófar orthu mar ábhartha, ina n-aonar nó sa chomhiomlán,
má mheastar go bhféadfadh tionchar réasúnta a bheith acu ar
chinntí eacnamaíochta úsáideoirí atá déanta ar bhunús na ráiteas
airgeadais seo.
Mar chuid d’iniúchadh i gcomhréir leis na ISAs, cuirim breithiúnas
proifisiúnta i bhfeidhm agus caomhnaím sceipteachas proifisiúnta
le linn an iniúchta. Agus é sin á dhéanamh agam,
•

Aithním agus déanaim measúnú ar na rioscaí maidir le
míshonrú ábhartha i leith na ráiteas airgeadais cibé acu de
bharr calaoise nó earráid; dearaim agus cuirim i bhfeidhm
cleachtais iniúchta mar fhreagairt do na rioscaí sin; agus
faighim fianaise iniúchta atá leordhóthanach agus oiriúnach
chun bunús do mo thuairim a sholáthar. Tá an baol nach
mbraithfear míshonrú ábhartha de bharr calaoise níos airde
ná an baol nach mbraithfear míshonrú de bharr earráide,
mar d’fhéadfadh claonpháirteachas, brionnú, easnaimh
d’aon ghnó, bréagléirithe nó neamhní rialú inmheánaigh a
bheith i gceist le calaois.

•

Faighim tuiscint ar rialú inmheánach bainteach leis an
iniúchadh chun na cleachtais iniúchta atá oiriúnach sna
cúinsí a dhearadh, ach ní chun tuairim a chur in iúl ar
éifeachtúlacht na rialuithe inmheánacha.

•

Déanaim measúnú ar oiriúnacht na gcleachtas
cuntasaíochta a úsáidtear agus réasúntacht na meastachán
cuntasaíochta agus na nochtuithe gaolmhara.

•

Bainim tátal as oiriúnacht úsáid bhoinn ghnóthais leantaigh
cuntasaíochta agus, bunaithe ar an fhianaise iniúchta a
fhaighim, an bhfuil éiginnteacht ábhartha ann a bhaineann
le himeachtaí nó le coinníollacha a d’fhágfadh amhras
suntasach ar chumas SOLAS leanadh mar ghnóthas

•

Déanaim measúnú ar an gcur i láthair, struchtúr agus ábhar
na ráiteas airgeadais, lena n-áirítear nochtuithe eolais, agus
cibé acu an léiríonn na gnéithe airgeadais na hidirbhearta
agus imeachtaí bunúsacha ar bhealach a bhaineann
léiriúchán cothrom amach.

Déanaim teagmháil leo siúd a bhfuil sé de chúram orthu rialachas
a dhéanamh maidir le, i measc rudaí eile, scóip agus am
pleanáilte an iniúchta agus torthaí suntasacha an iniúchta, lena
n-áirítear aon easnaimh shuntasacha i rialú inmheánach a
aithním le linn m’iniúchta.
Faisnéis seachas na ráitis airgeadais
Ní chlúdaíonn mo thuairim ar na ráitis airgeadais an fhaisnéis eile
curtha i láthair leis na ráitis sin, agus ní léirím aon chineál
dearbhaithe nó tátal orthu sin.
I gcomhthéacs m’iniúchta ar na ráitis airgeadais, tá dualgas orm
faoi na ISAs an fhaisnéis eile atá soláthartha a léamh agus tríd é
sin a dhéanamh, breithniú a dhéanamh ar cibé acu an bhfuil an
fhaisnéis eile neamh-chomhsheasmhach go bunúsach leis na
ráitis airgeadais nó le heolas aimsithe le linn an iniúchta, nó má
tá cuma air go bhfuil sé míshonraithe go bunúsach ar bhealach
eile. Bunaithe ar an obair atá déanta agam, má bhainim an tátal
amach go bhfuil míshonrú ábhartha ann maidir leis an bhfaisnéis
eile seo, tá dualgas orm é sin a thuairisciú.
Tuarascáil ar ábhair eile
Tá m’iniúchadh curtha ar bun trí thagairt do na nithe speisialta a
bhaineann le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistíocht agus
feidhmiúchán. Tuairiscím má tá ábhair ábhartha ann bainteach
leis an mbealach inar tugadh faoi ghnó poiblí.
Iarraim fianaise a fháil ar rialtacht na n-idirbheart airgeadais le
linn an iniúchta. Tuairiscím má tá aon chás ábhartha ann nár
úsáideadh airgead poiblí chun na gcríoch beartaithe nó nár réitigh
idirbhearta leis na húdaráis a bhí á rialú.
Tuairiscím freisin trí eisceacht, más é an cás, i mo thuairim,
•

Nach bhfuair mé an t-eolas agus míniúcháin go léir a raibh
gá agam leo do m’iniúchadh, nó

•

nach raibh taifid chuntasaíochta leormhaith chun na ráitis
airgeadais a iniúchadh go héasca agus i gceart, nó

•

nach bhfuil na ráitis airgeadais ag teacht leis na taifid
chuntasaíochta.
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Ráiteas ar Rialú Inmheánach
> Scóip na Freagrachta
Thar ceann Bhord na Seirbhíse Oideachais
Leanúnaigh agus Scileanna (SOLAS), aithním an
fhreagracht atá orainn as dearialachas a chur ar
fáil (i gcomhréir le ceanglais an Chóid Rialachais
chun Comhlachtaí Stáit a Rialú 2016) agus as a
chinntiú go ndéantar córas éifeachtach rialaithe
inmheánaigh a choinneáil agus a fheidhmiú.
Agus a chuid feidhmeanna á gcomhlíonadh
aige, tharmlig an Bord leibhéil údaráis atá
sainithe go soiléir chuig coiste feidhmiúcháin
SOLAS agus chuig a fhoireann agus ag an am
céanna choimeád an Bord ábhair áirithe chun a
chinneadh féin a dhéanamh ina leith.

> Cuspóir an Chórais Rialaithe
Inmheánaigh
Tá an córas rialaithe inmheánaigh ceaptha chun
riosca a bhainistiú ar leibhéal inghlactha seachas
chun fáil réidh leis, mar sin ní féidir leis an gcóras
rialaithe inmheánaigh ach dearbhú réasúnach,
agus ní dearbhú iomlán, a thabhairt go
gcosnaítear sócmhainní, go ndéantar idirbhearta
a údarú agus a thaifeadadh go cuí agus go
seachnaítear earráidí nó mírialtachtaí ábhartha nó
go n-aimseofaí iad laistigh de thréimhse thráthúil.
Éilíonn an córas go ndéanfaidh bainisteoirí líne,
an coiste feidhmiúcháin agus na feidhmeanna
airgeadais, soláthair agus acmhainní daonna rialú
dian a fheidhmiú agus go dtuairisceoidh siad aon
teipeanna suntasacha rialaithe don Bhord.

> An Cumas chun Riosca a
Láimhseáil
Tá Coiste Iniúchta agus Riosca (CIR) ar a
bhfuil triúr comhaltaí Boird agus saineolaí
neamhspleách amháin ag SOLAS. Tháinig an CIR
le chéile sé huaire in 2019.
Oibríonn feidhm iniúchta inmheánaigh
i gcomhréir leis na Prionsabail Iniúchta
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Inmheánaigh atá leagtha amach sa Chód
Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú
2016. Bíonn obair na feidhme Iniúchta
Inmheánaigh bunaithe ar phróifíl anailíse riosca
ar chaiteachas agus ar ghníomhaíocht; ar
chuspóirí straitéiseacha; ar chlúdach timthriallach
iniúchta; agus ar na torthaí ó iniúchtaí roimhe
sin. Tríd is tríd, bíonn an obair sin dírithe ar
réimsí a d’fhéadfadh riosca suntasach a chur
roimh an eagraíocht. Rinne an CIR an Plean
don Iniúchadh Inmheánach 2019 a fhaomhadh
thar ceann an Bhoird. Le linn na bliana 2019,
eisíodh dhá Thuarascáil Iniúchta Inmheánaigh
déag inar pléadh straitéis agus rialachas TFC,
Pas Sábháilte, an Scéim Deimhnithe Scileanna
Foirgníochta agus an Scéim Deimhnithe
Scileanna Cairéalaithe, earcaíocht, soláthar,
eagraíochtaí a fhaigheann deontas i gcabhair,
eCollege agus tástáil leochaileachta sheachtrach.
Tagann an CIR le chéile ar bhonn rialta leis an
gCeann Iniúchta Inmheánaigh chun athbhreithniú
a dhéanamh ar obair na feidhme Iniúchta
Inmheánaigh, lena n-áirítear tuarascáil a chur le
chéile ar ghníomhaíocht iniúchta inmheánaigh.
Tuairiscíonn an CIR chuig an mBord maidir lena
chuid oibre ag gach Cruinnithe Boird agus gach
bliain ar bhonn níos foirmiúla.
Tá comhaontú ann idir an CIR agus Aonad
Iniúchta Inmheánaigh na BOOanna (AII) ar
ionchur SOLAS i bPlean Iniúchta an AII. Chomh
maith leis sin, faigheann SOLAS tuarascálacha
tuairimí iniúchta agus tuarascálacha earnála ón
AII bunaithe ar athbhreithnithe a dhéantar le
caiteachas Breisoideachais agus Oiliúna.

> Creat Riosca agus Rialaithe
Is é an Coiste Feidhmiúcháin um Bainistíocht
Riosca i SOLAS, a bhfuil na Stiúrthóirí
Feidhmiúcháin go léir ina gcomhaltaí air agus a
ndéanann an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
cathaoirleacht air, a dhéanann na próisis
bhainistíochta riosca laistigh de SOLAS a chur

chun cinn agus a stiúradh, agus déanann siad
monatóireacht orthu freisin. Chun cuidiú leis
an bpróiseas seo, tá Stiúrthóir ceaptha ag
SOLAS mar Chomhordaitheoir Riosca. Tá an
Comhordaitheoir Riosca freagrach as tacaíocht
a thabhairt d’obair an Choiste um Bainistíocht
Riosca agus as tuarascálacha a chur le chéile
agus a ullmhú don Choiste Iniúchta agus Riosca.
Déanann an Bord agus an CIR maoirseacht agus
athbhreithniú neamhspleách ar a éifeachtaí is atá
an córas bainistíochta riosca i SOLAS.
Cuireadh próiseas foirmiúil ar bun chun rioscaí
gnó a shainaithint, a mheas, a mhaolú agus a
bhainistiú. Áirítear na nithe seo a leanas leis an
bpróiseas sin:

> Monatóireacht agus
Athbhreithniú Leanúnach
Tá bearta déanta ag an mBord chun a chinntiú go
bhfuil timpeallacht chuí rialaithe i bhfeidhm tríd
an méid seo a leanas a dhéanamh:
•

freagrachtaí agus cumhachtaí na
bainistíochta a shainiú agus a dhoiciméadú
go soiléir;

•

línte soiléire cuntasachta a chinntiú don
bhainistíocht;

•

nósanna imeachta foirmiúla a bhunú,
trí bhíthin feidhmeanna éagsúla coiste,
chun monatóireacht a dhéanamh ar
ghníomhaíochtaí na heagraíochta agus
chun a sócmhainní a chosaint;

•

nósanna imeachta a bhunú chun laigí
suntasacha rialaithe a thuairisciú agus
chun a chinntiú go ndéantar gníomh
ceartaitheach cuí;

•

rioscaí a aithint;

•

measúnacht a dhéanamh ar an dóchúlacht
go dtarlóidh siad;

•

measúnacht ar impleachtaí airgeadais nó
ar impleachtaí de chineálacha eile;

•

na rialuithe agus na tosca maolaitheacha a
shainaithint;

•

cultúr láidir cuntasachta a fhorbairt ar fud
gach leibhéil den eagraíocht;

•

clár riosca corparáideach a choinneáil;

•

an Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit
a Rialú a ghlacadh agus cloí leis;

•

pleananna chun rioscaí sainaitheanta a
bhainistiú;

•

athbhreithniú a dhéanamh ar éifeachtacht
an Bhoird;

•

monatóireacht a dhéanamh ar an bpróiseas
agus tuairisc a thabhairt air;

•

•

athbhreithniú ar riosca ar bhonn leanúnach
ag an mbainistíocht agus ar bhonn foirmiúil
ag an CIR faoi dhó sa bhliain ar a laghad;
agus

•

príomhrioscaí ag an aonad gnó a ailíniú le
pleananna gnó bliantúil.

a chinntiú go n-áirítear leis an timpeallacht
rialuithe CIR gníomhach, feidhm Iniúchta
Inmheánaigh, an tuarascáil mhíosúil ón
bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin don
Bhord agus an cur i láthair míosúil maidir le
gníomhaíocht agus le torthaí airgeadais sa
mhí reatha agus sa bhliain go dtí seo.

Tá an córas rialaithe inmheánaigh bunaithe ar
chreat faisnéise rialta bainistíochta, ar bheartais
agus ar nósanna imeachta, lena n-áirítear
leithscaradh dualgas, agus ar chóras tarmligin
agus cuntasachta. Áirítear leis go háirithe:
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•

príomhrioscaí a shainaithint agus rialuithe
lena mbaineann a chur i bhfeidhm agus
monatóireacht leanúnach ar an oibríocht
nuair a tuairiscíodh aon easpaí do Choiste
Feidhmiúcháin um Bainistíocht Riosca i
SOLAS nó do CIR;

•

córas cuimsitheach buiséadaithe lena
ngabhann buiséad bliantúil, rud a
dhéanann an Bord a athbhreithniú agus
a chomhaontú. Bíonn próiseas anmhionsonraithe pleanála gnó i gceist leis
an gcóras sin;

•

spriocanna a leagan síos chun feidhmíocht
airgeadais agus feidhmíocht eile a
thomhas;

•

athbhreithniú ón mBord ar Thuarascálacha
Airgeadais míosúla agus bliantúla ina
léirítear gníomhaíocht agus feidhmíocht
airgeadais i gcomparáid leis an mbuiséad;

•

nósanna imeachta bunaithe maidir le
soláthar faoina gceannaítear earraí agus
seirbhísí de réir ceanglais soláthair AE agus
ceanglais náisiúnta soláthair;

•

aon iarraidh ar thaisteal thar lear a bheith
faoi réir cheadú an Phríomhoifigigh
Feidhmiúcháin, nó ina chás, ceadú ón
gCathaoirleach;

•

•
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nósanna imeachta maidir le hinfheistíocht
caipitil a rialú atá ag teacht leis na
Treoirlínte maidir le Tograí Caiteachais
Caipitil a Mheas agus a Bhainistiú arna
n-eisiúint ag an Roinn Airgeadais i mí
Feabhra 2005;
Téarmaí agus Coinníollacha an chistithe
atá i bhfeidhm do gach Bord Oideachais
agus Oiliúna, doiciméad paraiméadar ina
leagtar amach an próiseas pleanála gnó,
lena n-áirítear cuspóirí do gach bliain
agus plean cuimsitheach seirbhíse gnó
a ndéantar athbhreithniú air dhá uair sa
bhliain; agus
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Tá Comhaontuithe Feidhmíochta
Straitéiseacha déanta ag SOLAS leis na
BOOanna go léir a chlúdaíonn an tréimhse
trí bliana 2018-2020 lena n-áirítear na
spriocanna náisiúnta.

> Soláthar
Dearbhaímid go bhfuil nósanna imeachta in áit
chun a áirithiú go gcomhlíontar rialacha agus
treoirlínte soláthair reatha arna leagan amach ag
an Oifig um Sholáthar Rialtais. Cloíonn SOLAS go
hiomlán le rialacháin soláthair.

> Athbhreithniú ar Éifeachtacht
Is í an obair a dhéanann na daoine seo a leanas
a thugann eolas don mhonatóireacht agus don
athbhreithniú a dhéanann an Bord ar a éifeachtaí
is atá an Córas Rialaithe Inmheánaigh:
•

na Stiúrthóirí Feidhmiúcháin/Bainisteoirí
laistigh de SOLAS, ar a bhfuil freagracht
as an gcreat rialaithe airgeadais a fhorbairt
agus a chothabháil;

•

an Ceann Iniúchta Inmheánaigh;

•

an CIR, a dhéanann maoirseacht ar obair
na feidhme Iniúchta Inmheánaigh agus
athbhreithniú ar an gCóras Rialuithe
Inmheánacha;

•

na nótaí tráchta a dhéanann Oifig an
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste sa
litir a sheolann sí chuig an bhfoireann
bhainistíochta nó i dtuarascálacha eile
uaithi;

•

Phléigh an Bord athbhreithniú ar
éifeachtacht an rialaithe faoin gCreat um
Rialú Inmheánach ar an 23 Aibreán 2020.
Bhí an t-athbhreithniú seo dírithe ar thorthaí
an Iniúchta Inmheánaigh, ar an gClár
Rialachais Corparáidigh agus ar dhiúscairtí
de shócmhainní seasta.

> Saincheisteanna Rialaithe
Inmheánaigh
Níor aithníodh aon sáruithe ábhartha sa rialú
inmheánach, caillteanais ábhartha ná calaoisí le
linn na bliana.

Seán Aylward
Cathaoirleach, SOLAS
Dáta: 27 Bealtaine 2020
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SOLAS
Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2019
Nóta

2019

2018

€’000

€’000

2

661,311

620,700

Costais Phárolla

5

13,424

12,596

Forchostais

5

7,309

6,822

20,733

19,418

Ioncam

Caiteachas

Costais Oibriúcháin SOLAS

Costais Sochair Scoir

5

13,930

14,320

Costais Chláir

6

7,160

5,697

Deontais do Bhoird Oideachais agus Oiliúna

7(a)

606,053

568,718

Deontais do MDSCP*

7(b)

598

661

Deontais d'Eagraíochtaí san earnáil Bhreisoideachais agus Oiliúna

7(c)

9,316

8,742

Iomlán Deontas

615,967

578,121

Caiteachas Iomlán

657,790

617,556

3,521

3,144

Farasbarr don Bhliain

Is cuid dhílis de na Ráitis Airgeadais seo iad nótaí 1 go 20..
* Meánscoileanna Deonacha agus Scoileanna Cuimsitheacha gus Pobail

Síniú:

Seán Aylward

Andrew Brownlee

Cathaoirleach, SOLAS
Dáta: 27 Bealtaine 2020

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, SOLAS
Dáta: 27 Bealtaine 2020
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SOLAS
Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach don Bhliain dar Chríoch an 31 Nollaig 2019
Nóta
Farasbarr don Bhliain
Gnóthachan/(Caillteanas) Achtúireach ar Chomaoin um Shocair/
(Dochair) Scoir

13(i) (e)

Coigeartú ar Mhaoiniú um Shochair Scoir Iarchurtha
Farasbarr Iomlán Tuairiscithe don bhliain

2019

2018

€’000

€’000

3,521

3,144

(52,236)

45,066

52,236

(45,066)

3,521

3,144

Is cuid dhílis de na Ráitis Airgeadais seo iad nótaí 1 go 20.

Síniú:

Seán Aylward

Andrew Brownlee

Cathaoirleach, SOLAS
Dáta: 27 Bealtaine 2020

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, SOLAS
Dáta: 27 Bealtaine 2020
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2019
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SOLAS
Ráiteas ar Staid an Airgeadais amhail an 31 Nollaig 2019					
Nóta

2019

2018

Amhail an 31 Nollaig
2019

Amhail an 31 Nollaig
2018

€’000

€’000

€’000

€’000

Sócmhainní Neamhreatha
Maoin, Gléasra & Trealamh

8

1,017

911

Sócmhainní Reatha
Fardal

9

5

7

Infháltas

10

1,118

1,271

4,566

3,325

5,689

4,603

(1,921)

(1,207)

Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim

Méideanna atá dlite laistigh d’aon
bhliain amháin
Suimeanna Iníoctha

11

Glansócmhainní Reatha

3,768

3,396

Iomlán na Sócmhainní Lúide Dliteanais
Reatha roimh Oibleagáidí Sochair Scoir

4,785

4,307

Oibleagáidí Sochair Scoir SOLAS

13 (i)(b)

(707,609)

Maoiniú Iarchurtha do Shochair Scoir

13 (i)(b)

707,609

Iomlán Sócmhainní

(672,660)
0

672,660

4,785

0
4,307

Caipiteal agus Cúlchiste
Cúlchiste Caipitil
Cuntas Caipitil
Cúlchiste Ioncaim

1,017
225

911
1,242

230

3,543

3,166

4,785

4,307

Is cuid dhílis de na Ráitis Airgeadais seo iad nótaí 1 go 20.

Síniú:

Seán Aylward

Andrew Brownlee

Cathaoirleach, SOLAS
Dáta: 27 Bealtaine 2020

Príomhoifigeach Feidhmiúcháin, SOLAS
Dáta: 27 Bealtaine 2020
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1,141

SOLAS
Ráiteas maidir le Sreafaí Airgid don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2019			
Note

2019

2018

€’000

€’000

3,521

3,144

41

43

(3,144)

(4,940)

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin
Farasbarr don Bhliain
Ús Íoctha/(Faighte)
Aisíocaíocht leis an Roinn Oideachais agus Scileanna
Coigeartú le haghaidh míreanna neamhairgid
(Méadú)/Laghdú ar an bhfardal

9

2

0

(Méadú)/Laghdú ar Infháltas

10

153

(501)

Méadú/(Laghdú) i Suimeanna Iníoctha

11

714

(224)

1,287

(2,478)

0

17

Glan-Insreabhadh/(As-sreabhadh) Airgid ó
Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin
Sreabhadh airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta
Fáltais ó Dhíol Sócmhainní Seasta
Íocaíochtaí chun Sócmhainní Seasta a Shealbhú

8

(505)

(441)

Deontais Chaipitil a Fuarthas

3

13,000

6,000

7(a)

(12,500)

(5,524)

Aisíocaíocht leis an Roinn Oideachais agus Scileanna

0

(17)

Coigeartú slánaithe

0

1

(41)

(43)

Méadú/(Laghdú) ar Airgead Tirim agus Coibhéisí
Airgid Thirim sa Bhliain

1,241

(2,485)

Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim ag tús na Bliana

3,325

5,810

Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim ag deireadh na
Bliana

4,566

3,325

Deontais Chaipitil do BOOanna

Sreabhadh airgid ó Ghníomhaíochtaí Maoinithe
Ús (Íoctha)/Faighte

Tuairiscítear an farasbarr tar éis Dímheas agus Amúchadh an Deontais Chaipitil a chur san áireamh.
Is cuid dhílis de na Ráitis Airgeadais seo iad nótaí 1 go 20.
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SOLAS
Ráiteas ar Athruithe sa Chúlchiste agus sa Chuntas Caipitil don bhliain dar críoch an
31 Nollaig 2019
Ioncam
Reatha
Cúlchistí

Caipiteal
Cuntas

Caipiteal
Cúlchistí

Iomlán

€’000

€’000

€’000

€’000

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2017

4,962

194

739

5,895

Farasbarr don Bhliain

3,144

0

0

3,144

(4,940)

(17)

0

(4,957)

0

17

(17)

0

0

6,000

0

6,000

0

(5,524)

0

(5,524)

0

(441)

441

0

Athluacháil Sócmhainní

0

0

35

35

Coigeartú slánaithe

0

1

0

1

2&8

0

0

(287)

(287)

13(i)
(e)

45,066

0

0

45,066

(45,066)

0

0

(45,066)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2018

3,166

230

911

4,307

Farasbarr don Bhliain

3,521

0

0

3,521

(3,144)

0

0

(3,144)

3

0

13,000

0

13,000

7(a)

0

(12,500)

0

(12,500)

8

0

(505)

505

0

2&8

0

0

(399)

(399)

13(i)
(e)

(52,236)

0

0

(52,236)

52,236

0

0

52,236

3,543

225

1,017

4,785

Nóta

Aisíocaíocht leis an Roinn Oideachais agus Scileanna #
Díolachán Sócmhainne leis an Údarás Ardoideachais*
Deontais Chaipitil a Fuarthas

3

Deontais Chaipitil do BOOanna
Íocaíochtaí chun Sócmhainní Seasta a Shealbhú

Amúchadh Deontais Caipitil - Dímheas

8

Sochar Scoir
Gnóthachan/(Caillteanas) Achtúireach ar Shócmhainní/
(Dliteanais) Sochar Scoir
Coigeartú ar Chistiú ón Státchiste um Shochair Scoir
Iarchurtha

Aisíocaíocht leis an Roinn Oideachais agus Scileanna #
Deontais Chaipitil a Fuarthas
Deontais Chaipitil do BOOanna
Íocaíochtaí chun Sócmhainní Seasta a Shealbhú
Amúchadh Deontais Caipitil - Dímheas
Sochar Scoir
Gnóthachan/(Caillteanas) Achtúireach ar Chomaoin um
Shocair/(Dochair) Scoir
Coigeartú ar Chistiú ón Státchiste um Shochair Scoir
Iarchurtha
Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2019
Is cuid dhílis de na Ráitis Airgeadais seo iad nótaí 1 go 20.

* D’aistríodh carr an Iar-POF a sholáthair SOLAS chuig an Údarás um Ard-Oideachas (HEA) nuair a chuaigh sé ann
ar iasacht in 2018. D’íoc an tÚdarás um Ard-Oideachas glanluach an charr de réir na leabhar le SOLAS agus ina
dhiaidh sin rinneadh an tsuim sin a athchistiú don Roinn Oideachais agus Scileanna.
# Le cead ón Roinn Oideachais agus Scileanna, choinnigh SOLAS aisíocaíochtaí a bhí ag dul don Roinn I dtaca le
blianta roimhe sin. Tugtar cuntas ar na méideanna coinnithe in ioncam na bliana reatha mar chuid de na deontais
fhoriomlána atá dlite do SOLAS in 2018 agus 2019.
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Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais
> 1 Beartais Chuntasaíochta
Is mar seo a leanas bunús na mbeartas
cuntasaíochta agus beartas cuntasaíochta
suntasach ar ghlac SOLAS leo:

Bunú SOLAS
Bunaíodh SOLAS an 27 Deireadh Fómhair 2013
de réir an Achta Breisoideachais agus Oiliúna,
2013.
Sna ráitis airgeadais seo, leagtar amach torthaí
SOLAS don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2019
agus tugtar figiúirí comparáideacha don tréimhse
ón 1 Eanáir 2018 go dtí an 31 Nollaig 2018.

sin arna bhfoilsiú ag Institiúid na gCuntasóirí
Cairte in Éirinn agus arna n-eisiúint ag an
gComhairle um Thuairisciú Airgeadais.
De réir Chiorclán 21/2015 maidir le FRS 102 ón
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
cuimsíonn na ráitis airgeadais seo an Ráiteas
Ioncaim agus Caiteachais, an Ráiteas ar Ioncam
Cuimsitheach, an Ráiteas ar Staid Airgeadais, an
Ráiteas ar Shreabhadh Airgid, agus an Ráiteas ar
Athruithe ar Chúlchistí agus Cuntas Caipitil. Ina
theannta sin, is cuid dhílis de na ráitis airgeadais
iad nótaí 1 go 20.

Maoin, Gléasra agus Trealamh
Caipitliú

Tá feidhmeanna SOLAS leagtha amach in ailt 7
go dtí 9 den Acht Breisoideachais agus Oiliúna,
2013.

Beartais Shuntasacha Chuntasaíochta

Luaitear Maoin, Gléasra agus Trealamh de réir
costas stairiúil lúide dímheas carntha agus
soláthairtí do bhearnú. Tuairiscítear an Talamh de
réir an luacha athluacháilte.

Cuireadh na beartais chuntasaíochta seo a leanas
i bhfeidhm go comhsheasmhach nuair a bhíothas
ag déileáil le míreanna a mheastar a bheith
ábhartha maidir le ráitis airgeadais SOLAS.

Tá costas na sócmhainne comhdhéanta de luach
ceannaigh na sócmhainne móide aon chostais
is inchurtha go díreach i leith an tsócmhainn a
ullmhú dá húsáid bheartaithe.

Bonn Ullmhúcháin

I gcás daingneán agus feisteas a bhfuil a luach
faoi bhun na tairsí caipitlithe, muirearaítear iad ar
an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais i mbliain an
cheannaigh. Is é €1,000, CBL san áireamh, suim
na tairsí caipitlithe. Déantar gach cineál trealamh
ríomhaireachta a chaipitliú beag beann ar a luach.

Ullmhaíodh na ráitis airgeadais faoi choinbhinsiún
mionathraithe an chostais stairiúil agus de réir
Chaighdeán Tuairiscithe Airgeadais (FRS) 102 i
bhfoirm a cheadaigh an tAire Oideachais agus
Scileanna le toiliú ón Aire Caiteachais Phoiblí
agus Athchóirithe faoin Acht Breisoideachais
agus Oiliúna, 2013.
Ach amháin mar atá luaite thíos, ullmhaíodh
na ráitis airgeadais trí úsáid a bhaint as modh
fabhraithe na cuntasaíochta agus de réir an
chleachtais chuntasaíochta a bhfuil glacadh
leis in Éirinn go coitianta. Is iad na caighdeáin
chuntasaíochta a bhfuil glacadh leo go coitianta
in Éirinn maidir le ráitis airgeadais a ullmhú lena
dtugtar léargas fírinneach cóir ná na caighdeáin

Dímheas
Is mar seo a leanas a ríomhtar dímheas chun
costas bunaidh na sócmhainne nó suim
athluacháilte na sócmhainne lúide luach
iarmharach measta na sócmhainne a dhíscríobh
de réir méid cothrom thar a saolré eacnamaíoch
úsáideach mheasta:
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•

Talamh – Neamhní

Ioncam Reatha

•

Feabhsúcháin ar Fhoirgnimh ar Léas (thar
théarma an léasa)

Cistiú Stáit

•

Trealamh agus Troscán – 5 bliana (20%)

•

Ríomhairí agus trealamh eile
ríomhaireachta – 3 bliana nó 5 bliana
(331/3% nó 20%)

Ní dhéantar aon soláthar do dhímheas i dtaca le
talamh ruílse. Is le haistriú ón gCúlchiste Caipitil a
mheaitseáiltear dímheas ar shócmhainní caipitil.
Déantar luach anonn na sócmhainní seasta
inláimhsithe a athbhreithniú i gcomhair
bearnaithe sa chás go dtugann eachtraí nó
athruithe i gcúinsí le fios go bhféadfadh nach
mbeadh an tsuim ghlanluacha inaisghabhála.

Cúlchiste Caipitil
Is ionann an cúlchiste caipitil agus an ghlansuim
a chaitear ar shócmhainní inláimhsithe. Maoinítear
é sin le Deontais ón Státchiste. Is chuig ioncam
a amúchtar na deontais sin thar shaolré
ionchasach na sócmhainní de réir dímheasa,
bearnú sócmhainní inláimhsithe agus díscríobh
sócmhainní inláimhsithe.

Fardal
Luaitear fardal de réir costais lúide díluacháil chuí
i gcomhair laghdú ar luach. Is ionann an costas
agus praghas sonraisc na n-earraí.

Airgead Tirim
I gcás na ráiteas ar shreabhadh airgid, is é is
airgead tirim ann airgead ar láimh agus taiscí atá
iníoctha ar éileamh.

Soláthar
Aithnítear soláthar sa Ráiteas ar Staid Airgeadais
sa chás go bhfuil oibleagáid reatha dhlíthiúil
nó inchiallaithe ar SOLAS agus gur dóigh go
mbeadh eis-sreabhadh tairbhí eacnamaíocha ag
teastáil chun an oibleagáid a chomhlíonadh.

56
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Aithnítear deontais reatha ar bhonn airgead
isteach. Ach coinníonn SOLAS barrachais a
tháinig chun cinn i mblianta roimhe sin le cead ón
Roinn. Dá bharr sin, cuireann an méid a aithnítear
sa ráiteas ar ioncam agus caiteachas an t-airgead
tirim a fhaightear i bhfírinne san áireamh, chomh
maith le barrachas coinnithe na bliana roimhe sin,
agus déantar é a fhritháireamh i gcoinne cúlchistí
sa ráiteas ar athruithe ar chúlchistí.
Tugtar cuntas i leith deontais chaipitil ar bhonn
airgid isteach agus aithnítear iad sa ráiteas
ioncaim thar shaolré measta na sócmhainní
ar aon dul le dímheas agus díscríobhanna
sócmhainní inláimhsithe.
Ioncam Eile
Go ginearálta, déantar cuntas ar ioncam eile ar
bhonn airgid a fuarthas ach amháin i gcás ina
n-eisítear sonraisc. Sa chás seo, déantar cuntas
ar ioncam de réir an tsonraisc.
Airgeadra Eachtrach agus Airgeadra
Feidhmiúil
Cuirtear na míreanna atá ar áireamh sna
ráitis airgeadais i láthair in “Euro”, airgeadra
na bpríomhthimpeallachta eacnamaíche ina
bhfeidhmíonn SOLAS (“an t-airgeadra feidhmiúil”).
I gcás idirbheart a rinneadh in airgeadra
eachtrach le linn na tréimhse, aistríodh iad de
réir an ráta malairte a bhí i bhfeidhm ag dáta na
n-idirbheart. I gcás sócmhainní agus dliteanas atá
ainmnithe in airgeadra eachtrach, aistrítear iad
go Euro ag na rátaí malairte a bhíonn i bhfeidhm
ag dáta an Ráitis ar Staid Airgeadais. Is sa Ráiteas
Ioncaim agus Caiteachais a phléitear leis an
mbrabús nó leis an gcaiteachas a thagann as sin.

Deontais
Is ar bhonn airgid thirim a thugtar cuntas i
leith deontais reatha agus deontais chaipitil
a íoctar le Boird Oideachais agus Oiliúna,

le Scoileanna Deonacha, le Scoileanna
Pobail agus le Meánscoileanna, agus le raon
gníomhaireachtaí agus comhlachtaí eile chun
críocha Breisoideachais agus Oiliúna. Tá sé sin ag
teacht leis an dóigh a dtugann SOLAS cuntas i
leith cistiú ón Stát.

fheidhmíonn SOLAS iad, is iad sin:
•

Scéim sochair shainithe lena soláthraítear
sochair scoir d’iarfhostaithe de chuid
AnCO. Dúnadh an scéim sin do bhaill
nua an 1 Eanáir 1988. Ar an 31 Nollaig
2009, aistríodh sócmhainní na scéime
chuig an gCúlchiste Náisiúnta Pinsean
de réir an Achta um Bearta Airgeadais
(Forálacha Ilghnéitheacha) 2009. Déantar
ranníocaíochtaí ó SOLAS agus ó bhaill
foirne sa scéim seo a íoc leis an Roinn
Oideachais agus Scileanna gach bliain.

•

Scéim neamhchistithe sochair shainithe a
n-íoctar a sochair as an gcistiú a chuireann
an Roinn Oideachais agus Scileanna ar fáil
gach bliain. Déantar ranníocaíochtaí ó bhaill
foirne sa scéim seo a íoc leis an Roinn
Oideachais agus Scileanna gach bliain.

Deontais Chaipitil le Boird Oideachais
agus Oiliúna
Tá cuntas ar Dheontais Chaipitil a íocadh amach
le Boird Oideachais agus Oiliúna sa Ráiteas ar
Ioncam agus Caiteachas. Scaoiltear ioncam ón
gCuntas Caipitil chun deontais den sórt sin a
mhaoiniú.

Drochfhiacha
Nochtar féichiúnaithe de réir shuim an tsonraisc
bunaidh lúide liúntas le haghaidh fiach a bhfuil
baol ann nach n-íocfar iad. Déantar soláthar
do dhrochfhiacha sa chás go bhfuil fianaise
neodrach ann nach mbeidh SOLAS in ann na
fiacha lena mbaineann a bhailiú. Nuair a aithnítear
iad, díscríobhtar drochfhiacha chuig an Ráiteas
Ioncaim agus Caiteachais.

Léasú
I gcás cíosanna a bhaineann le léasanna
oibriúcháin, muirearaítear iad ar an Ráiteas
Ioncaim agus Caiteachais de réir méid cothrom
thar théarma an léasa. Níl aon léasanna
airgeadais i bhfeidhm. Baineann na léasanna
oibriúcháin le foirgnimh atá á n-áitiú ag SOLAS.

Cásanna Dlí
Aithnítear costais dlí sna ráitis airgeadais de réir
mar a thabhaítear iad, lena n-áirítear costais a
bhaineann le cásanna oidhreachta a raibh FÁS
ina pháirtí iontu. Sa chás go meastar gur dóigh
go dtiocfar ar shocraíocht sa chás agus gur féidir
costas na socraíochta a thomhas go hiontaofa,
déantar soláthar don mheastachán is fearr ón
mBord ar an gcostas lena mbaineann.

Sochair Scoir

Is ionann na costais sochar scoir agus na sochair
scoir a thuill fostaithe sa tréimhse.
Is sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach a léirítear
gnóthachain nó caillteanais achtúireacha
ar dhliteanais scéime. Aithnítear coigeartú
comhfhreagrach sa tsuim is in-aisghabhála ón
Roinn Oideachais agus Scileanna.
Léiríonn na dliteanais sochar scoir luach
láithreach na n-íocaíochtaí sochar scoir todhchaí
a shaothraigh an fhoireann go dtí seo. Is ionann
cistiú iarchurtha sochar scoir agus an tsócmhainn
chomhfhreagrach a bheidh le haisghabháil i
dtréimhsí amach anseo ón Roinn Oideachais
agus Scileanna.
•

Chomh maith leis sin, déanann SOLAS
an Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair
(An Scéim Aonair) a fheidhmiú, ar scéim
pinsin sochair shainithe í do sheirbhísigh
phoiblí ar ceapadh iad ar an 1 Eanáir 2013
nó i ndiaidh an dáta sin. Is leis an Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a
íochtar ranníocaíochtaí de chuid bhaill na
Scéime Aonair.

Tá dhá scéim sochar scoir leagáide a
Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2019
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Meastacháin agus Breithiúnais
Chriticiúla Chuntasaíochta
Agus ráitis airgeadais á n-ullmhú, is gá don
lucht bainistíochta breithiúnais, meastacháin
agus toimhdí a dhéanamh a théann i gcion ar
an dóigh a gcuirtear beartais i bhfeidhm agus
ar shuimeanna na sócmhainní, na ndliteanas,
an ioncaim agus na speansas atá tuairiscithe.
Tá na meastacháin agus na toimhdí gaolmhara
bunaithe ar thaithí stairiúil agus ar roinnt tosca
éagsúla eile a mheastar a bheith réasúnta sna
himthosca. Tá na torthaí orthu ar an mbunús do
bhreithiúnais a dhéanamh ar luachanna anonn
sócmhainní agus dliteanas nach bhfuil soiléir ó
fhoinsí eile. D’fhéadfadh na torthaí iarbhír a bheith
éagsúil leis na meastacháin sin.
Déantar athbhreithniú ar na meastacháin agus
ar na buntoimhdí ar bhonn leanúnach. Aithnítear
leasuithe ar réamh-mheastacháin chuntasaíochta
sa tréimhse inar leasaíodh an meastachán sa
chás nach dtéann an leasú i bhfeidhm ach ar
an tréimhse sin. Is i dtréimhse an leasaithe agus
i dtréimhsí amach anseo a aithnítear an leasú
sa chás go dtéann an leasú i bhfeidhm ar an
tréimhse reatha agus ar thréimhsí amach anseo
araon. Áirítear iad seo a leanas le réimsí lena
mbaineann leibhéal ard breithiúnais nó castachta
nó le réimsí ina bhfuil toimhdí nó meastacháin
tábhachtach ó thaobh na ráiteas airgeadais de:
Bearnú Maoine, Gléasra agus Trealaimh
Déantar luachanna anonn talún agus foirgneamh
agus míreanna trealaimh agus troscáin a
athbhreithniú i gcomhair comharthaí bearnaithe
ag gach dáta tuairiscithe agus tá siad faoi réir
tástáil bhearnaithe sa chás go dtugann eachtraí
nó athruithe i gcúinsí le fios go bhféadfadh nach
mbeadh an luach anonn inaisghabhála.
Sa chás gur mó an luach anonn ná an tsuim
inaisghabhála mheasta (agus é níos mó ná
an luach cóir lúide costais diúscartha agus
luach úsáide), aithnítear caillteanas bearnaithe
trí na sócmhainní a dhíluacháil go dtí a suim
in-aisghabhála. Agus luach úsáide á mheas,
déantar na sreafaí airgid measta amach anseo
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a lascainiú de réir a luacha reatha trí leas a
bhaint as ráta lascaine roimh cháin a léiríonn
measúnuithe reatha margaidh ar amluach an
airgid agus ar na rioscaí a bhaineann go sonrach
leis an tsócmhainn nár coigeartaíodh na réamhmheastacháin ar shreafaí airgid amach anseo ina
leith.
Sa phróiseas tástála bearnaithe, ceanglaítear
ar an lucht bainistíochta breithiúnais agus
meastacháin shuntasacha a dhéanamh ar na
sreafaí airgid amach anseo ar dóigh dóibh teacht
as úsáid sócmhainní fadsaolacha agus, más
infheidhme, as diúscairt sócmhainní fadsaolacha,
agus ar thosca eile ar mhaithe le luach cóir na
sócmhainní a chinneadh.
Sochair Scoir
I gcás na ndliteanas agus na gcostas a bhaineann
leis na scéimeanna sochair shainithe scoir
stairiúla (idir na scéimeanna cistithe agus na
scéimeanna neamhchistithe), is iad achtúirí atá
cáilithe go cuí a mheasúnaíonn iad bunaithe
ar mhodh an aonaid réamhmheasta. Tagtar
orthu trí úsáid a bhaint as toimhdí achtúireacha
atá bunaithe ar ionchais mhargaidh ag an dáta
tuairiscithe airgeadais. Maidir leis na rátaí lascaine
a úsáidtear chun luachanna reatha dhliteanais na
scéimeanna a chinneadh, cinntear iad trí thagairt
a dhéanamh do thorthaí margaidh ag an dáta
tuairiscithe airgeadais ar bhannaí corparáide
ar ardchaighdeán lena ngabhann airgeadra
agus téarma atá ag teacht le hairgeadra agus
le téarma na n-oibleagáidí gaolmhara sochair
iarfhostaíochta.
Maidir leis an nglanbharrachas nó leis an
nglaneasnamh a thagann as na scéimeanna
sochair shainithe scoir, mar aon leis na dliteanais
a bhaineann leis na scéimeanna neamhchistithe,
léirítear iad laistigh de shócmhainní neamhreatha
nó laistigh de dhliteanais neamhreatha sa Ráiteas
ar Staid Airgeadais.

Toimhdí
Maidir leis na toimhdí atá mar bhonn agus mar
thaca ag na luachálacha achtúireacha óna
gcinntear na suimeanna atá aitheanta sna ráitis
airgeadais (lena n-áirítear rátaí lascaine, rátaí
méadaithe i leibhéil chúitimh amach anseo, rátaí
mortlaíochta agus treochtaí maidir le rátaí costas
cúram sláinte), nuashonraítear iad gach bliain
bunaithe ar dhálaí reatha geilleagracha agus
bunaithe ar aon athruithe ábhartha ar théarmaí
agus coinníollacha na bpleananna sochar scoir
agus iarscoir.
Is féidir na nithe seo a leanas dul i bhfeidhm ar
na toimhdí sin:
i.

I gcás an ráta lascaine, athruithe ar
ráta toraidh ar bhannaí corparáide ar
ardchaighdeán.

ii. I gcás leibhéil chúitimh amach anseo, dálaí
sa mhargadh saothair amach anseo.
iii. I gcás treochtaí maidir le rátaí costas
cúraim sláinte, an ráta boilscithe i gcostais
leighis sna réigiúin lena mbaineann.
Leagtar amach i Nóta 13 na meántoimhdí
achtúireacha ualaithe a chuirtear i bhfeidhm
chun dliteanais sochar scoir agus dliteanais eile
iarfhostaíochta a chinneadh. Cé go gcreideann
an lucht bainistíochta gur cuí atá na toimhdí
a úsáideadh, d’fhéadfadh difríochtaí sa taithí
iarbhír nó athruithe i dtoimhdí dul i bhfeidhm
ar na hoibleagáidí agus ar na speansais a
aithneofar i dtréimhsí cuntasaíochta amach
anseo. Maidir le sócmhainní agus le dliteanais
na scéimeanna pinsean sochair shainithe scoir,
d’fhéadfadh go mbeadh luaineacht shuntasach
tréimhse ar thréimhse le brath iontu, luaineacht
a bheadh inchurtha go díreach i leith athruithe
i dtorthaí bannaí agus i bhfadsaolaí. Mar aon
le ranníocaíochtaí seirbhíse amach anseo,
d’fhéadfadh go mbeadh ranníocaíochtaí
suntasacha airgid ag teastáil ón Roinn Oideachais
agus Scileanna chun easnaimh sheirbhíse roimhe
seo a leigheas.
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> 2 Ioncam
Nóta

2019

2018

€’000

€’000

660,821

627,310

12,500

5,524

(17,287)

(16,754)

4,878

4,333

399

287

661,311

620,700

2019

2018

€’000

€’000

18,260

17,476

Lúide: Ranníocaíochtaí Sochair Scoir Fostaithe a íocadh leis an Stát

(648)

(697)

Lúide: Ranníocaíochtaí Sochair Scoir Fostóra a íocadh leis an Stát

(124)

(142)

17,488

16,637

5,558

4,631

Deontais Phá don Bhreisoideachas agus Oiliúint (B5)

105,246

102,175

Deontais Neamhphá don Bhreisoideachas agus Oiliúint (B5)

249,800

190,475

32,000

32,500

410,092

346,418

Cistiú Stáit - Cistiú Neamhchaipitil

3

Maoiniú Stáit i dtaca le Deontais Chaipitil do BOOanna
Glanchistiú Iarchurtha Sochair Scoir
Ioncam Eile

13(i)(c)
4

Amúchadh Deontais Caipitil - Dímheas
Ioncam Iomlán

5&8

> 3 Cistiú Stáit

Fuarthas cistiú ón Stát faoi na ceannteidil seo a leanas:
Cistiú Neamhchaipitil
Vóta 26 (Fotheidil B3, B5 & B7) - An Roinn Oideachais agus Scileanna
Speansais Riaracháin agus Ghinearálta
Costais agus Forchostais Foirne (B3)

Cláir Oiliúna SOLAS (B3)

Cistiú Sochar Scoir (B7)
Iomlán Vóta 26 - An Roinn Oideachais agus Scileanna
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> 3 Cistiú Stáit (ar lean)
2019

2018

€’000

€’000

Ciste Náisiúnta Oiliúna †

250,729

280,892

Iomlán Cistithe Stáit - Cistiú Neamhchaipitil #

660,821

627,310

Vóta 26 (Fotheideal B3.1 agus B5.3) - An Roinn Oideachais agus Scileanna

13,000

6,000

Iomlán Cistithe Stáit - Cistiú Caipitil

13,000

6,000

Cistiú Stáit Iomlán

673,821

633,310

Oireachtas - Eile

Caipiteal

† Fuarthas suim de €250.729m (2018 : €280.892m) ón gCiste Náisiúnta Oiliúna le linn na bliana. Úsáideadh
na cistí sin chun raon Clár Breisoideachais agus Oiliúna a mhaoiniú go páirteach do dhaoine fostaithe agus do
dhaoine dífhostaithe araon, lenar áiríodh cúrsaí Printíseachta, cúrsaí Oiliúna Scileanna, Cúrsaí Oiliúna, an Ciste
um Oideachas Bunúsach san Áit Oibre agus an Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais.
# Tá Cistiú Neamhchaipitil ón Stát tuairiscithe glan ó bharrachas €4.264m ó na blianta roimhe sin
a aisghabhadh ó Bhoird Oideachais agus Oiliúna. Murab ann don aisghabháil sin, bheadh an Cistiú
Neamhchaipitil ón Stát do ghníomhaíochtaí breisoideachais agus oiliúna in 2019 cothrom le €665.09m agus
bheadh an t-ioncam iomlán cothrom le €665.6m.
Áirítear le cistiú ón Stát airleacain a fuarthas ó Chiste Sóisialta na hEorpa agus ón gCiste Eorpach um
Choigeartú don Domhandú nuair is iomchuí.
Ar aon dul le ciorclán 13/14 ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus le cead ón Roinn, rinneadh
barrachas €3.144m na bliana 2018 a choinneáil agus tugadh cuntas ina leith in ioncam na bliana reatha mar
chuid den deontas foriomlán dlite do SOLAS in 2019. I measc an deontais €660.821m ón Roinn le haghaidh
nithe neamhchaipitil, tá airgead tirim €657.677m a fuarthas in 2019 agus barrachas €3.144m a tugadh ar
aghaidh ó 2018.

> 4 Ioncam Eile

Gníomhaíochtaí Tógála
Ioncam Ilghnéitheach
Iomlán

2019

2018

€’000

€’000

4,701

4,155

177

178

4,878

4,333
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> 5 Costais Phárolla, Costais Sochar Scoir agus Forchostais
Nóta

2019

2018

€’000

€’000

578

643

Straitéis agus Eolas

3,417

3,083

Forbairt Scileanna

3,688

3,365

1,148

919

4,593

4,586

13,424

12,596

13,930

14,320

Taisteal agus Cothabháil †

344

342

Oiliúint agus Forbairt Foirne

205

150

399

287

2,479

2,498

152

265

1,974

1,620

282

495

1,474

1,165

7,309

6,822

34,663

33,738

43

40

Costais Phárolla
POF, Cumarsáid agus Rúnaíocht

Tógáil
Acmhainní
Costas Párolla Iomlán *

Costais Shochar Scoir Iomlána

13(i)(a)

Forchostais

Dímheas

8

Costais Bhunaithe
Costais Forbartha Cláir
Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide
Árachas agus Timpistí
Forchostais Eile ‡
Iomlán Forchostas
Iomlán na gCostas Párolla, na gCostas Sochar Scoir agus na
bhForchostas
Táille Iniúchta an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

* Cuimsíonn na Costais Phárolla Tuarastal €13,258k, Liúntais ar fiú €160k agus costais Ragoibre ar fiú €6k iad.
† Cuimsíonn na speansais thuasluaite Taistil agus Cothabhála suim €326k a bhain le turais náisiúnta agus
suim €18k a bhain la turais idirnáisiúnta.
‡ Áirítear le Forchostais Eile an Táille Iniúchta a íocadh leis an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste.
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> 6 Costais Chláir
2019

2018

€’000

€’000

eCollege

1,782

1,875

Foghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta

1,926

1,297

Oiliúint don Fhostaíocht

3,708

3,172

832

974

Tógáil

1,830

968

Oiliúint san Fhostaíocht

2,662

1,942

228

200

11

19

Nuálaíocht Cláir

422

322

Cuimsiú Gníomhach

129

42

Cláir Eile

790

583

7,160

5,697

Printíseacht

Athbhreithniú agus Meastóireacht ar an gClár
Forbairt Scileanna/Cúrsa Oiliúna

Iomlán na gCostas Clár
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> Soláthar Díreach Cistithe
7(a) Achoimre ar na Deontais a Íocadh le Boird Oideachais
agus Oiliúna							
2019

2018

Soláthar
Breisoideachais
agus Oiliúna

Caipiteal

Iomlán

Iomlán

€’000

€’000

€’000

€’000

An Cabhán agus Muineachán

17,239

1,395

18,634

16,180

Cathair Bhaile Átha Cliath

77,666

868

78,534

78,954

Corcaigh

53,606

1,098

54,704

49,547

Dún na nGall

21,830

588

22,418

21,558

Baile Átha Cliath agus Dún Laoghaire

60,215

634

60,849

59,337

37,121

717

37,838

35,310

Ciarraí

29,581

746

30,327

27,747

Cill Dara agus Cill Mhantáin

31,263

507

31,770

29,162

Cill Chainnigh agus Ceatharlach

19,073

264

19,337

18,554

Laois agus Uíbh Fhailí

20,705

1,000

21,705

19,106

Luimneach agus an Clár

57,147

760

57,907

53,111

Longfort agus an Iarmhí

24,769

787

25,556

24,498

Lú agus an Mhí

29,741

1,038

30,779

29,577

Maigh Eo, Sligeach agus Liatroim

33,276

792

34,068

32,143

Tiobraid Árann

22,287

453

22,740

22,365

Port Láirge agus Loch Garman

58,034

853

58,887

51,569

593,553

12,500

606,053

568,718

Bord Oideachais agus Oiliúna

Gaillimh agus Ros Comáin

Iomlán Deontas le Boird Oideachais agus
Oiliúna

Nóta: Ba ionann deontais a leithdháileadh ar BOOanna in 2019 agus €610.3m - Tugadh amach
deontais arbh fhiú €606m in 2019 agus úsáideadh iarmhéideanna a choimeád BOOanna ó
gannchaiteachas in 2018 chun an t-iarmhéid de €4.3m a chistiú.
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> Soláthar Díreach Cistithe
7(b) Achoimre ar na Deontais a Íocadh le Scoileanna agus
Íocaíochtaí Ilghnéitheacha Deontais
Meánscoileanna Deonacha, Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha
Ardteistiméireachta (Iar-Ardteistiméireacht)

2019

2018

€’000

€’000

Pobalscoil Bhéal Átha hAmhnais, Contae Mhaigh Eo

2

3

Pobalscoil Chaisleán an Chomair, Contae Chill Chainnigh

0

2

Pobalscoil an Chaisleáin Riabhaigh, Contae Ros Comáin

1

2

23

38

Pobalscoil an Chlocháin, Contae na Gaillimhe

2

2

Coláiste Chiaráin, Baile Átha Luain

3

5

Coláiste Mhuire, Contae na Gaillimhe

1

2

Pobalscoil Thobar an Domhnaigh, Baile Átha Cliath 13

0

1

Pobalscoil an Dúin Mhóir, Contae na Gaillimhe

1

1

Scoil Phobail Ghleann na Madadh, Contae Ros Comáin

3

6

Pobalscoil Ghuaire, Contae Loch Garman

9

10

12

14

Pobalscoil Chill Rois, Contae an Chláir

2

4

Meánscoil Mhuire gan Smál, Lios Dúin Bhearna, Contae an Chláir

5

5

Coláiste na Trócaire, Cnoc an tSéipéil, Contae Shligigh

3

5

39

51

Meánscoil Mhuire, Béal an Mhuirthead, Contae Mhaigh Eo

1

3

Coláiste Mhuire, Gaillimh

0

1

Pobalscoil na Gráinsí, Contae Loch Garman

2

2

Coláiste Sancta Maria, Contae Mhaigh Eo

1

2

Coláiste Naomh Cuan, Contae na Gaillimhe

6

7

Pobalscoil N. Louis, Coillte Mach, Contae Mhaigh Eo

0

28

Pobalscoil na Tulaí, Contae Cheatharlach

3

2

119

196

An Lárcholáiste, Luimneach

Meánscoil Íosa agus Mhuire, Contae Shligigh

Coláiste Gnó an Mhóta, Contae na hIarmhí
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> Soláthar Díreach Cistithe				
7(b) Achoimre ar na Deontais a Íocadh le Scoileanna agus
Íocaíochtaí Ilghnéitheacha Deontais				
Meánscoileanna Deonacha, Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha
Ardteistiméireachta FET (Clár BTEI)

2019

2018

€’000

€’000

An Lárcholáiste, Luimneach

59

57

Pobalscoil Thobar an Domhnaigh, Baile Átha Cliath 13

58

57

Meánscoil Mhuire gan Smál, Lios Dúin Bhearna, Contae an Chláir

58

43

Meánscoil de Nógla Rís, Dún ar Aill, Contae Chorcaí

19

19

Meánscoil na Toirbhirte Thuaidh, Contae Chorcaí

75

74

Meánscoil na Toirbhirte, Sráid Uí Chanáin, Port Láirge

0

(5)

Meánscoil an Chroí Rónaofa, Cloich na Coillte, Contae Chorcaí

0

1

Coláiste Sancta Maria, Contae Mhaigh Eo

14

14

Scoil Mhuire, Inis Díomáin, Contae an Chláir

14

14

Meánscoil Iósaf, Rinn na Spáinneach, Contae an Chláir

45

44

Scoil Naomh Mícheál, An Caisleán Riabhach, Contae Ros Comáin

31

30

373

348

An Roinn Oideachais agus Scileanna (Aisíocaíocht i leith Measúnuithe atá Ceaptha
go hÁitiúil (LDA)) ‡

106

117

Iomlán na nDeontas le Meánscoileanna Deonacha, Scoileanna Pobail agus
Cuimsitheacha

598

661

Íocaíochtaí Deontas Ilghnéitheach
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> Soláthar Díreach Cistithe
7(c) Achoimre ar na Deontais a íocadh le Tionscadail de chuid na
hEarnála Breisoideachais agus Oiliúna agus an Aontais Eorpaigh
agus le Tionscadail Shonracha				
2019

2018

€’000

€’000

1,172

1,155

131

130

Breisoideachas agus an Oiliúint - Eagraíochtaí Tacaíochta
AONTAS - an Eagraíocht Náisiúnta um Fhoghlaim Aosach
Cumann Disléicse na hÉireann
Cumann na Scoileanna Pobail agus Cuimsitheacha

153

0

Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (BOOÉ)

956

221

1,681

1,705

278

278

58

80

4,429

3,569

Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (BOOÉ) #

60

60

Cumann Náisiúnta na Stiúrthóirí Oideachas Aosach agus Pobail (NACED)

21

21

81

81

67

67

An Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d'Aosaigh (NALA)
An Lárionad Náisiúnta um Threoir san Oideachas (NCGE)
An Comhlachas don Rochtain ar Ardoideachas agus don Éagumas (AHEAD)
Breisoideachas agus an Oiliúint - Eagraíochtaí a dhéanann Ionadaíocht
ar Bhaill Foirne

Breisoideachas agus Oiliúint - Forbairt Ghairmiúil Leanúnach
Aoisghníomhaíocht Éireann
Bantracht na Tuaithe

21

21

Coláiste na nDaoine

112

92

200

180

508

495

An Roinn Gnóthaí Eachtracha agus Trádála (PIAAC)*

172

28

An Phríomh-Oifig Staidrimh (PIAAC)

146

0

Breisoideachas agus Oiliúint - Forbairt Ghairmiúil Leanúnach
Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge (WIT/NALA)
Tionscadail de chuid an Aontais Eorpaigh agus Tionscadail Shonracha

Fasttrack into Information Technology (FIT)

1,127

1,102

Cumann Eagraíochtaí Oiliúna Pobail na hÉireann (IACTO)

155

162

Eagraíocht Náisiúnta na hÉireann do Dhaoine Dífhostaithe (INOU)

20

20

Léargas

39

22

1,659

1,334

Cumann Bodhar na hÉireann

317

241

An Áisíneacht Náisiúnta Litearthachta d’Aosaigh (NALA) - ‘Write On’/ Teagasc
ar an nGuthán

269

255

586

496

Breisoideachas agus Oiliúint - Soláthraithe Eile

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2019

67

SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> Soláthar Díreach Cistithe
7(c) Achoimre ar na Deontais a íocadh le Tionscadail de chuid na
hEarnála Breisoideachais agus Oiliúna agus an Aontais Eorpaigh
agus le Tionscadail Shonracha						
Deontais
Oibriúcháin

Forbairt
Deontas

Iomlán

Iomlán

2019

2018

€’000

€’000

€’000

€’000

543

35

578

828

0

13

13

13

Forbróir Bogearraí TFC - Comhlach

275

6

281

365

Innealtóir Líonra TFC - Comhlach

275

6

281

365

Printíseacht Cibearshlándála TFC

0

65

65

32

0

0

0

78

0

8

8

0

Printíseacht Teicneora Saotharlainne

0

0

0

84

Printíseacht Anailíseora Saotharlainne

0

0

0

53

Printíseacht Maoirseora Miondíola

0

0

0

72

0

25

25

25

0

53

53

27

0

22

22

0

Bainisteoir an Bheáir

0

25

25

0

Cúntóir Cúraim Sláinte

0

31

31

0

0

(115)

(115)

239

0

0

0

22

An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna Deontais le Cuibhreannais agus Comhlachtaí
Comhordaitheora
Teicneoirí Cuntasaíochta na hÉireann
Printíseacht Teicneora Cuntasaíochta
Cónaidhm Thionscal na Foirgníochta (CIF)
Printíseacht Bainistíochta Seirbhísí Innealtóireachta
Fasttrack into Information Technology (FIT)

Cumann Iompair Lastais na hÉireann
Printíseacht Comhlaigh Lóistíochta
CombiLift
Déantúsaíocht Buntrealaimh
Cónaidhm Ghnó agus Fostóirí na hÉireann (IBEC)

Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach
Printíseacht Geo-Dhruileálaí
Bord Scannán na hÉireann
Printíseacht Ealaíontóra Theicniúil CGI
BOO na Gaillimhe agus Ros Comáin
Crannadóireacht
Coláiste Uí Ghríofa Bhaile Átha Cliath

BOO Chiarraí
Printíseacht Commis Chef
BOO Laoise agus Uíbh Fhailí
Scaffolding Apprenticeship
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> Soláthar Díreach Cistithe
7(c) Achoimre ar na Deontais a íocadh le Tionscadail de chuid na
hEarnála Breisoideachais agus Oiliúna agus an Aontais Eorpaigh
agus le Tionscadail Shonracha
Deontais
Oibriúcháin

Forbairt
Deontas

Iomlán

Iomlán

2019

2018

€’000

€’000

€’000

€’000

0

0

0

26

0

26

26

0

0

0

0

24

0

26

26

0

0

0

0

23

328

0

328

0

0

0

0

38

Gairneoireacht Fheidhmeach

0

0

0

12

Bainistíocht Feirme

0

0

0

14

Teicneoir Táirgeachta Feirme

0

0

0

12

Bainisteoir Cúnta Graífheirme

0

0

0

14

Bainistíocht Sportsturf

0

0

0

12

Innealtóir Príomha

0

24

24

0

Bainisteoir Slabhra Soláthair

0

20

20

0

Bainisteoir Réiteach Bogearraí

0

20

20

0

Bainisteoir Lean Sigma

0

20

20

0

Speisialtóir Slabhra Soláthair

0

21

21

0

Comhlach Slabhra Soláthair

0

21

21

0

1,421

352

1,773

2,378

An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna Deontais le Cuibhreannais agus Comhlachtaí
Comhordaitheora (ar lean)
BOO Luimnigh agus an Chláir
Printíseacht Ghruagaireachta
Institiúid Teicneolaíochta Luimnigh
Suirbhéir Cainníochta Sinsearach
BOO Mhaigh Eo, Shligigh agus Liatroma
Gairmí Díolacháin Comhlach
Coláiste Náisiúnta na hÉireann
Cleachtóir Earcaíochta
Cumann Bialanna na hÉireann
Chef de Partie, Sous Chef, Chef Feidhmeannach
Cuibhreannais Skillsnet Mhiondíol Éireann
Printíseacht i Maoirseacht Mhiondíola
SAMB T/A Scottish Bakers
Printíseacht Báicéara
TEAGASC

Ollscoil Luimnigh

Iomlán
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> Soláthar Díreach Cistithe
7(c) Achoimre ar na Deontais a íocadh le Tionscadail a
bhaineann go sonrach leis an Earnáil Bhreisoideachais		
2019

2018

€’000

€’000

80

209

9,316

8,742

Tionscnamh na nGairmithe Comhlacha TFC
Fasttrack into Information Technology (FIT)
Iomlán Deontas le hEagraíochtaí san Earnáil Bhreisoideachais agus Oiliúna

‡ Is tríd an Roinn Oideachais agus Scileanna a dhéantar íocaíochtaí i leith Measúnuithe atá Ceaptha go hÁitiúil
(LDA) le múinteoirí i Meánscoileanna Deonacha, i Scoileanna Pobail agus i Scoileanna Cuimsitheacha.
# Baineann an deontas seo le deontas i gcabhair do chomhlachtaí ionadaíocha foirne éagsúla, lena n-áirítear:
Cumann na nOifigeach Oideachais Aosach (AEOA)
Comhaltas d’Eagraithe Seirbhísí Litearthachta d’Aosaigh (ALOA)
Cumann Náisiúnta na gComhordaitheoirí Ógtheagmhála (NAYC)
Cumann Náisiúnta na gComhordaitheoirí VTOS (NAVC)
Cumann na hÉireann um Threoir san Oideachas Aosach (AEGAI)
Comhaltas Áisitheoirí Oideachais Phobail (CEFA)
* An Clár um Measúnú Idirnáisiúnta ar Inniúlachtaí Aosach (PIAAC)
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> 8 Maoin, Gléasra agus Trealamh
Nóta

2019

2019

2019

2018

Talamh &
Foirgnimh

Trealamh &
Troscán

Iomlán

Iomlán

€’000

€’000

€’000

€’000

599

3,254

3,853

3,718

Breiseanna le linn na tréimhse

0

505

505

441

Athluacháil

0

0

0

35

0

(94)

(94)

(341)

599

3,665

4,264

3,853

164

2,778

2,942

2,979

0

(94)

(94)

(324)

53

346

399

287

217

3,030

3,247

2,942

382

635

1,017

911

Cost
Iarmhéid Tosaigh

Diúscairtí le linn na tréimhse

8 (i)

Iarmhéid ag deireadh na tréimhse
Dímheas Carntha
Iarmhéid Tosaigh
Dímheas ar Dhiúscairtí
Athrú le linn na tréimhse

Glanluach Leabhar ag deireadh na
Bliana/Tréimhse

8 (ii)

8 (i) D
 iúscraíodh trealamh agus troscán arbh fhiú €0.094m iad sa tréimhse (2018: €0.341m).
Bhain sé sin le trealamh seanchaite agus leagáide a bhí dímheasta go hiomlán.
8 (ii) Is trí aistriú comhfhreagrach ón gCúlchiste Caipitil a mhaoinítear gach muirear dímheasa, diúscartha,
sócmhainní, díscríofa sócmhainní agus bearnaithe.
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> 9 Fardal
2019

2018

Amhail an 31 Nollaig 2019

Amhail an 31 Nollaig 2018

€’000

€’000

Stáiseanóireacht

5

7

Iomlán

5

7

2019

2018

Amhail an 31 Nollaig 2019

Amhail an 31 Nollaig 2018

€’000

€’000

63

183

Réamhíocaíochtaí Ginearálta

1,055

1,088

Iomlán

1,118

1,271

2019

2018

Amhail an 31 Nollaig 2019

Amhail an 31 Nollaig 2018

€’000

€’000

424

495

1,288

562

169

144

40

6

1,921

1,207

> 10 Infháltas

Suimeanna Infhaighte Trádála Eile

> 11 Suimeanna Iníoctha

Suimeanna Iníoctha Trádála
Fabhraithe
Soláthar do Phá Saoire
Asbhaintí Párolla
Iomlán
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> 12 Luach Saothair
> 12(a) Sochair Fostaithe Comhiomlán
Nóta

Pá agus Tuarastal
Costais ÁSPC Fostóra
Costais sochair scoir
Iomlán

5

2019

2018

€’000

€’000

12,448

11,714

976

882

13,930

14,320

27,354

26,916

Áirítear le sochair fostaithe tuarastal agus sochair chomh-chineáil agus ní áirítear leo ranníocaíochtaí
sochar scoir ón bhfostóir. Ba ionann agus €124k iomlán na ranníocaíochtaí sochar scoir ón bhfostóir
don eagraíocht sa bhliain 2019 (2018: €142k).
Bhí SOLAS ag íoc le 215 ball foirne (coibhéis lánaimseartha) ag an 31 Nollaig 2019 (2018: 203 mball
foirne). 		
In Iúil 2015, cuireadh deireadh leis an moratorium ar an earcaíocht sa tSeirbhís Poiblí agus cuireadh
Creatlach Bainistithe Acmhainní Foirne (SRMF) in ionad chuir chuige i leith foirne a bhí ann, an Creatlach
Rialuithe Fostaíochta. Leis an gcur chuige nua, tugtar údarás tarmligthe don Roinn Oideachais agus
Scileanna (ROS) chun earcaíocht agus ardú céime na foirne a fhaomhadh gan tagairt a dhéanamh don
Roinn Caiteachais Poiblí agus Athchóirithe (RCPA), ag brath ar chomhlíonadh na síleála pá ceangailtí
agus coinníollacha bainteacha eile. Cuirfidh an SRMF SOLAS ar a chumas folúntais a líonadh suas go
dtí leibhéal an Stiúrthóra (Grád 4) agus a choibhéis, de réir Phlean Fórsa Oibre SOLAS 2017-2020, atá
comhaontaithe, agus go dtí leibhéal an Stiúrthóra Feidhmeannach (Grád 3) agus níos airde ná sin, ag
brath ar faomhadh a fháil ón ROS don chás gnó.
Ní rabhthas ag íoc le 19 mball foirne (2018: 14) eile toisc go raibh siad ar chead neamhláithreachta, ar
shos gairme nó ar shaoire bhreoiteachta, nó toisc go raibh siad ag fáil Buanárachas Sláinte nó ag fáil pá
de réir an ráta pinsin.
Asbhaineadh suim €491,662 ó Phá agus Tuarastail don bhliain ón 1 Eanáir 2019 go dtí an 31 Nollaig
2019. Bhain an tsuim sin leis an Tobhach Pinsin agus íocadh í leis an Roinn Oideachais agus Scileanna
ina dhiaidh sin (2018: €564,660).
Ní dhearnadh aon scaoilíocaíochtaí/aon íocaíochtaí foirceanta sa bhliain 2019 ná sa bhliain 2018.
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> 12(b) Tábla de Shochair d’Fhostaithe
Banda Sochair
€

Líon na bhFostaithe in
2019

Líon na bhFostaithe in
2018

20,001 - 60,000

131

139

60,001 - 70,000

39

20

70,001 - 80,000

20

23

80,001 - 90,000

13

11

90,001 - 100,000

2

1

100,001 - 110,000

5

5

110,001 - 120,000

1

0

120,001 - 130,000

1

1

130,001 - 140,000

0

0

140,001 - 150,000

0

1

150,001 - 160,000

2

1

160,001 - 170,000

0

1

170,001 - 180,000

1

0

215

203

Iomlán

“Léiríonn an tábla thuas líon na bhfostaithe go léir a bhí fostaithe ag SOLAS in 2019 agus 2018, ar
bhonn lánaimseartha agus páirtaimseartha, fostaithe ar íocadh níos mó ná €20k sa bhliain leo. Déantar
fostaithe a d’fhág nó a d’éirigh as sa bhliain a chur san áireamh freisin.
Nóta: Chun críche an nochta seo, i measc na sochar gearrthéarmach fostaí maidir le seirbhísí a
cuireadh ar fáil le linn na tréimhse tuairiscithe, tá tuarastal, ragobair, liúntais agus íocaíochtaí eile a
dhéantar thar ceann an fhostaí, ach ní áirítear ÁSPC an fhostóra.			
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> 12(c) Sochair Ghearrthéarmacha Fostaí
2019

2018

€’000

€’000

Bunphá

12,282

11,674

Liúntais

160

34

6

6

12,448

11,714

Ragobair
Iomlán

Ní áirítear leis an figiúirí ÁSPC an fhostóra.

> 12(d) Príomhphearsanra Bainistíochta
Is iad na príomhphearsanra bainistíochta i SOLAS ná comhaltaí an Bhoird, an Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin agus an triúr Stiúrthóirí Feidhmiúcháin.. Ní fhaigheann Bord SOLAS táillí; leagtar amach
speansais an Bhoird i nóta 12(f).. Leagtar amach luach iomlán na sochar fostaí don phríomhphearsanra
bainistíochta thíos: 				
2019

2018

€

€

513,646

581,097

Liúntais

40,333

14,523

Iomlán

553,979

595,620

Tuarastal

Níl luach na sochar scoir a thoilltear le linn na tréimhse san áireamh. Tá príomhphearsanra bainistíochta
feidhmiúcháin ina bhall de scéim pinsin SOLAS agus ní théann a dteidlíochtaí maidir leis an scéim sin
thar na téarmaí sa scéim pinsin na seirbhíse phoiblí.me. Níl ballraíocht ag comhaltaí an Bhoird in aon
scéim pinsin de chuid SOLAS.						
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> 12(e) Sochair an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin
Bhí pacáiste luach saothair an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin don tréimhse sin mar seo a leanas.
2019

2018

€

€

58,250

156,642

0

9,900

Tuarastal an POF Ghníomhaigh

107,474

26,481

Liúntas

18,443

4,623

Iomlán

184,167

197,646

Tuarastal POF
Sochar Comhchineáil

Ceapadh an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin (POF) nua ar an 2 Meán Fómhair 2019. Tá an POF, an
tIarphríomhoifigeach Feidhmiúcháin agus an tIarphríomhoifigeach Feidhmiúcháin Gníomhach ina
mball de scéim pinsin SOLAS agus ní théann a dteidlíochtaí i dtaca leis sin thar théarmaí na scéime
eiseamláirí pinsin seirbhíse poiblí. Níl sochair scoir a fuarthas le linn na tréimhse san áireamh thuas. Ba
ionann speansais an POF in 2019 agus €1,976. Ba ionann speansais an iar-POF ghníomhaigh in 2019
agus €125.
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> 12(f) Táillí agus Speansais a íocadh le comhaltaí den Bhord
I gcomhréir le ceanglais an Ailt 1.4 (iv) de Chód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú - Riachtanais
Tuarascálacha Airgeadais 2016, nochtadh thíos speansais a íocadh don Bhord le linn na bliana dar
críoch 31 Nollaig 2019. Cé nach bhfaigheann comhaltaí Boird Solas táillí, baineann an nochtadh le
costais a íocadh maidir le freastal ar chruinnithe.			
2019

2018

€

€

Speansais

Speansais

Seán Aylward (Cathaoirleach)

0

0

Andrew Brownlee
(Príomhoifigeach Feidhmiúcháin)

0

0

Conor J. Dunne
(Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Gníomhach)

0

0

Seán Burke

0

0

1,159

2,884

Paul Cremmins

0

0

Patrick J. Dwyer

0

0

Yvonne McNulty

0

0

Niamh O'Reilly

0

0

210

211

Sinead McCluskey

0

0

Cecilia Munro

0

0

Paul O'Sullivan

0

0

Catrina Sheridan

0

0

6,400

0

7,769

3,095

Patricia Carey

Darragh J. Loftus

Orla Coughlan
Iomlán

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2019

77

SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> 13 Scéimeanna Aoisliúntais
Faoi Alt 8 den Acht um Áiseanna Saothair, 1987, ceanglaíodh ar an bhForas Áiseanna Saothair
scéimeanna sochar scoir a ullmhú agus a riar le haghaidh teidlíochtaí sochar scoir a dheonú dá
fhoireann. Ba iad an tAire Airgeadais agus an tAire Fiontar, Trádála agus Fostaíochta ag an am a
cheadaigh na scéimeanna aoisliúntais sa bhliain 1998.
Tá dhá scéim sochar oidhreachta i bhfeidhm, is iad sin:
•

Scéim sochair shainithe lena soláthraítear sochair scoir d’iarfhostaithe de chuid AnCO. Dúnadh
an scéim sin do bhaill nua an 1 Eanáir 1988. Ar an 31 Nollaig 2009, aistríodh sócmhainní na
scéime, arbh fhiú €364.6m iad, chuig an gCúlchiste Náisiúnta Pinsean de réir an Achta um
Bearta Airgeadais (Forálacha Ilghnéitheacha) 2009. Ar aon dul le forálacha an Achta, is tar éis
dháta an aistrithe atá éifeacht leis an oibleagáid sochair a íoc de réir rialacha ceadaithe sochair
an chiste aistrithe sochar scoir. Íoctar sochair le maoiniú a chuireann an Roinn Oideachais agus
Scileanna ar fáil gach bliain.

•

Scéim neamhchistithe sochair shainithe a n-íoctar a sochair as an gcistiú a chuireann anRoinn
Oideachais agus Scileanna ar fáil gach bliain.

Déantar ranníocaíochtaí ó bhaill foirne sa scéim seo a íoc leis an Roinn Oideachais agus Scileanna
gach bliain.
Chomh maith leis sin, déanann SOLAS an Scéim Pinsin Seirbhíse Poiblí Aonair (An Scéim Aonair) a
fheidhmiú, ar scéim pinsin sochair shainithe í do sheirbhísigh phoiblí ar ceapadh iad ar an 1 Eanáir 2013
nó i ndiaidh an dáta sin.. Is leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe a íochtar ranníocaíochtaí
de chuid bhaill na Scéime Aonair.
De réir Alt 46 den Acht Breisoideachais agus Oiliúna, 2013, tá Boird Oideachais agus Oiliúna faoi
dhliteanas i leith na n-íocaíochtaí sochar scoir agus na ndliteanas eile aoisliúntais de chuid ball foirne a
aistríodh chucu an 1 Eanáir agus an 1 Iúil 2014.
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Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> 13 (i)
Choimisiúnaigh SOLAS luacháil achtúireach ar dhliteanais fhabhraithe maidir leis na scéimeanna thuas
ar an dáta tuairiscithe airgeadais agus costas na sochar (costas seirbhíse) a tabhaíodh i rith na bliana.
Tá torthaí na luachála agus na dtoimhdí a úsáideadh bunaithe ar an modh réamh-mheasta aonaid
liostaithe faoi seo.
2019

2018

€’000

€’000

3,170

3,310

10,760

11,010

648

697

14,578

15,017

(648)

(697)

13,930

14,320

672,660

734,480

Cistiú Inaisghabhála i ndáil le Costais Sochar Scoir sa tréimhse reatha

14,578

15,017

(Gnóthachan) / Caillteanas Achtúireach

52,236

(45,066)

Sochair a Íocadh

(31,865)

(31,771)

Luach Reatha Dliteanas Fabhraithe SOLAS ag deireadh na bliana

707,609

672,660

14,578

15,017

(31,865)

(31,771)

(17,287)

(16,754)

(a) Costais Sochair Scoir

Costas Seirbhíse Reatha
Costas Úis
Ranníocaíochtaí ó Bhaill den Phlean
Cistiú Inaisghabhála i ndáil le Costais Sochar Scoir sa tréimhse reatha

Ranníocaíochtaí Sochair Scoir Fostaithe a íocadh leis an Roinn

Costais Sochair Scoir

(b) Luach Reatha Dhliteanas Fabhraithe SOLAS ag tús na bliana

(c) Glanchistiú Iarchurtha le haghaidh Sochair Scoir sa Bhliain
Mar seo a leanas Glanchistiú Iarchurtha le haghaidh Sochair Scoir a aithnítear sa
Bhliain Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais:
Cistiú Inaisghabhála i ndáil le Costais Sochar Scoir sa tréimhse reatha
Deontas Stáit a cuireadh i bhfeidhm chun Sochair Scoir a íoc
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

2019

2018

Ráta Lascaine

0.80%

1.60%

Boilsciú Praghsanna

1.30%

1.40%

Méaduithe Tuarastail

1.80%

1.90%

Méaduithe Pinsin Stáit

1.30%

1.40%

Méaduithe ar íocaíochtaí pinsin

1.80%

1.90%

Méaduithe ar mhéid pinsin a chuirtear siar

1.80%

1.90%

Ualú 5%

Ualú 5%

(d) Toimhdí Airgeadais
Ba iad seo a leanas na Toimhdí Airgeadais a úsáideadh chun críocha FRS102:

Scoir mar gheall ar drochshláinte

Tá na toimhdí socraithe trí thagairt do chuara toraidh ag na dátaí oiriúnacha cuntasaíochta agus is
léiriú iad ar fhad na Scéime. Is toimhdí aonair iad na toimhdí thuas lena dtugtar an luach céanna de
dhliteanais a bheadh ann dá ríomhfaí na figiúirí trí úsáid a bhaint as na cuara toraidh thíosluaite.
Socraítear an ráta lascaine trí thagairt do na torthaí a bhaineann le bannaí corparáideacha
ardchaighdeáin ag an dáta cuntasaíochta, a ghlacaimid leo a bheith grádaithe AA chun críche FRS102,
ag féachaint d’fhad ama dhliteanais na Scéime. Tá an toimhde maidir leis an mboilsciú praghsanna
amach anseo bunaithe ar an éagsúlacht sna torthaí idir an ús seasta agus bannaí innéacs-nasctha
amhail an dáta cuntasaíochta agus léirítear leis fad ama na dliteanais phinsin.
Tá an toimhde maidir leis an méadú tuarastail ar aon dul leis an toimhde boilscithe
praghsanna. Tá an méadú maidir leis an ráta ginearálta tar éis a bheith socraithe ag 0.5% sa
bhliain níos airde ná ráta an bhoilscithe praghsanna. Tabhair do d’aire go bhfuil na méaduithe
pinsin maidir le híocaíocht agus le hiarchur nasctha le méaduithe tuarastail ginearálta.
Úsáideadh tábla ar leith maidir le tuarastal ardaithe céime le haghaidh baill ghníomhacha.
Tá an toimhde maidir le hionchas saoil iar-scoir tábhachtach agus tá roinnt éiginnteachta ag baint leis,
go háirithe nuair a chuirtear san áireamh an réamh-mheastachán d’athruithe ar na rátaí báis amach
anseo. Tá na toimhdí a úsáidtear sna torthaí againn leagtha amach thíos, maidir le hionchas saoil ón
ngnáthaois scoir. Is iad na táblaí básmhaireachta a úsáidimid ná na cinn atá 58.0% den ILT15 agus 62.0%
den ITL15. Tá sé toimhdithe go mbeidh feabhsú 0.30% sa bhliain d’fhir agus 0.25% sa bhliain do mhná ó
bhí 2014 ann.
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

Is mar seo a leanas an meánionchas saoil atá ag pinsinéir atá ag dul
ar scor:

2019

2018

Dul ar Scor ag
60 bliain

Dul ar Scor ag
60 bliain

Fir

26.4 bliain

26.3 bliain

Mná

29.0 bliain

28.9 bliain

Dul ar Scor ag 65 Dul ar Scor ag 65
bliain
bliain
Fir

21.7 bliain

21.5 bliain

Mná

24.1 bliain

23.9 bliain

Dul ar scor ag 65
bliain i gceann
10 mbliana

Dul ar scor ag 65
bliain i gceann
10 mbliana

Fir

22.9 bliain

22.8 bliain

Mná

25.1 bliain

25.0 bliain

2019

2018

€’000

€’000

Gnóthachan / (Caillteanas) Achtúireach aitheanta sa SCI †

(52,236)

45,066

Gnóthachan / (Caillteanas) Charnacha aitheanta sa SCI

(29,351)

22,885

(e) Gnóthachan / (Caillteanas) Achtúireach

† Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> 13 (ii)
Áirítear leis an dliteanas sochair scoir €707.609m suim €539.480m (76.2%) a bhain leis na dliteanais
sochair scoir de chuid eagraíochtaí leagáide atá á riar ag SOLAS faoi láthair. Bíonn na sochair sin á n-íoc
ag an Ionad Seirbhísí Comhroinnte Párolla (PSSC).

> 13 (iii)
Aithníonn SOLAS mar shócmhainn méideanna atá dlite ón Stát i leith dliteanas neamhchistithe
iarchurtha le haghaidh sochair scoir, bunaithe ar líon na n-imeachtaí roimhe sin. I measc na n-imeachtaí
sin, tá an tacaíocht reachtúil don scéim aoisliúntais agus an beartas agus an cleachtas maidir le sochair
scoir san earnáil phoiblí a chistiú, lena n-áirítear an próiseas a bhaineann le meastacháin bhliantúla. Níl
aon fhianaise ag SOLAS nach leanfaidh an beartas cistiúcháin de bheith ag freastal ar an tsuim sin de
réir a chéile i gcomhréir leis an gcleachtas reatha. Ba ionann an tsócmhainn maoiniúcháin iarchurtha le
haghaidh sochair scoir amhail ar an 31 Nollaig 2019 agus €707.609 milliún. Ní ríomhtar an tsócmhainn
iarchurtha ach amháin chun críocha tuairiscithe FRS102.
Ón mbliain 2010 ar aghaidh, agus de réir fhorálacha an Achta um Bearta Airgeadais (Forálacha
Ilghnéitheacha) 2009, is ar bhonn “íoc mar a úsáidtear” a fhreastalófar ar shochair scoir amach
anseo de chuid an chiste aistrithe sochar scoir, agus leas á bhaint as an gcistiú a chuireann an Roinn
Oideachais agus Scileanna ar fáil gach bliain. Déantar ranníocaíochtaí ó bhaill foirne agus ón bhfostóir
sa scéim a íoc leis an Roinn ar bhonn míosúil. 					
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> 14 Ceangaltais Léasa
Bhí SOLAS faoi dhliteanas i leith na n-íosíocaíochtaí léasa amach anseo a leanas faoi léasanna
dochealaithe oibriúcháin (a bhí faoi réir clásáil scoir léasa cibé áit a raibh siad i bhfeidhm).
2019

2018

Amhail an 31 Nollaig 2019

Amhail an 31 Nollaig 2018

€’000

€’000

Iníoctha laistigh de bhliain amháin

1,512

1,213

Iníoctha laistigh de thréimhse idir
2 bhliain agus 5 bliana

5,291

3,145

0

393

6,803

4,751

Ceangaltais maidir le Léasanna
Oibriúcháin

Iníoctha tar éis 5 bliana
Iomlán

Baineann na Léasanna Oibriúcháin uile le Foirgnimh. Ní raibh aon Léas Oibriúcháin eile ag SOLAS
Measadh gurbh ionann an ceangaltas léasa ag deireadh 2019 agus €6.803m i leith 1 ionad
réadmhaoine amháin.
Ba ionann an ceangaltas léasa ag deireadh 2018 agus €4.751m i leith 1 ionad réadmhaoine amháin.
Ba ionann agus €1.638m na híocaíochtaí léasa oibriúcháin a aithníodh mar speansas sa bhliain 2019
(2018: €1.717m).
Úsáideadh an t-ionad réadmhaoine in 2019. Déanann SOLAS athbhreithniú ar an Léas Oibriúcháin ar
bhonn leanúnach.
Cuireann an figiúr 2019 an t-athbhreithniú cíosa cúig bliana san áireamh, a bhfuil éifeacht leis ó lár na
bliana 2019.

Ceangaltais maidir le Léasanna Airgeadais
Ní raibh aon Léas Airgeadais ann.
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> 15 Cistiú
Is ó dheontas ón Roinn Oideachais agus Scileanna a thagann an chuid is mó d’ioncam SOLAS. Cuirtear an
deontas sin ar fáil chun freastal ar dhliteanais a thiocfaidh in aibíocht le linn na bliana, agus ní chun freastal
ar chaiteachas a thabhófar le linn na bliana. Is ar bhonn airgid thirim a aithníonn SOLAS a cuid ioncaim ón
Roinn Oideachais agus Scileanna. Aithnítear caiteachas de réir mar a thabhaítear é. Dá bhrí sin, ní léiríonn
an barrachas ná an t-easnamh bliantúil ar an Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais ná an barrachas ná an
t-easnamh carntha an gnáthbharrachas ná an gnátheasnamh oibriúcháin. Tá siad inchurtha go príomha i
leith na difríochta idir caiteachas fabhraithe agus cistiú airgid.

> 16 Ceangaltais Chaipitil
Ag an 31 Nollaig 2019, b’fhiú ceangaltais chaipitil iomlána SOLAS €1k.
Ba ionann ceangaltais chaipitil ag an 31 Nollaig 2018 agus €12k.

> 17 Dliteanas Teagmhasach
I ngnáthchúrsa an ghnó, bíonn SOLAS páirteach i gcaingne éagsúla dlí, lena n-áirítear cásanna
leagáide a thabhairt chun críche. Tar éis dó measúnú cúramach a dhéanamh ar gach cás, tá muinín ag
an mBord nach ann d’aon chaingne, na caingne leagáide ina measc, ar dóigh dóibh difear ábhartha a
dhéanamh do na ráitis airgeadais nuair a réiteofar iad.

> 18 Nochtadh ó Pháirtithe Gaolmhara
I measc na bpáirtithe gaolmhara i SOLAS, tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus comhaltaí den
Bhord Stiúrthóirí. Ba ionann agus €194,037 (2018: €200,741) an cúiteamh iomlán a íocadh le páirtithe
gaolmhara, lenar áiríodh táillí agus speansais na gcomhaltaí den Bhord agus luach saothair iomlán
an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin. Tá miondealú ar an luach saothair agus ar na sochair a íocadh le
páirtithe gaolmhara tugtha i nótaí 12(e) agus 12(f).
Glacann SOLAS nósanna imeachta atá ag teacht le treoirlínte maidir le leasanna pearsanta comhaltaí
Boird arna n-eisiúint ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. I ngnáthchúrsa an ghnó,
féadfaidh SOLAS deontais a cheadú nó dul isteach i socruithe conartha eile le haonáin ina bhfuil
comhaltaí de Bhord SOLAS fostaithe nó ina bhfuil leas acu ar shlí eile.
I gcásanna ina bhféadfadh coinbhleacht leasa teacht chun cinn, ní fhaigheann comhaltaí den Bhord
doiciméadúchán ón mBord maidir leis na hidirbhearta atá beartaithe ná ní bhíonn siad páirteach i
ndíospóireachtaí an Bhoird maidir leis na hábhair lena mbaineann. Taifeadtar gach cás den sórt sin
i miontuairiscí an Bhoird. Bhí 4 chás ann le linn na bliana nach raibh comhalta den Bhord páirteach i
ndíospóireachtaí an Bhoird maidir le hábhair ar choinbhleachtaí a leasa iad.
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SOLAS – An tÚdarás Breisoideachais agus Oiliúna
Nótaí a ghabhann leis na Ráitis Airgeadais (ar lean)

> 19 Tionchar na Paindéime COVID-19
Tá dúshláin shuntasacha agus éiginnteacht ann ag an leibhéal domhanda agus náisiúnta mar gheall ar ráig
na Paindéime COVID-19 in 2020. Ach ní raibh aon tionchar aige ar na Ráitis Airgeadais don bhliain 2019.
Tuigeann SOLAS go hiomlán na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann ó thaobh cur isteach ar ghnáthoibriú na
ngníomhaíochtaí Breisoideachais agus Oiliúna atá á maoiniú ag an eagraíocht. D’éirigh le SOLAS oibriú mar
is gnách agus tá 97% den fhoireann ag obair ó chian.
Ach ós rud é go bhfuil nádúr na paindéime ag athrú an t-am ar fad, ní féidir na tionchair ar fad a d’fhéadfadh
a bheith ann, bíodh sin tionchair airgeadais nó tionchair eile, ar an Earnáil Bhreisoideachais agus Oiliúna
a aithint. Leanann SOLAS de mhonatóireacht a dhéanamh ar chúrsaí agus pleanáil a dhéanamh dá réir i
gcomhar leis na Boird Oideachais agus Oiliúna agus soláthraithe eile Breisoideachais agus Oiliúna.
Phléigh an Coiste Iniúchta agus Riosca agus Bord SOLAS na forbairtí sin agus cuireadh leis an gClár Riosca
Chorparáidigh iad.

> 20 Faomhadh an Bhoird
D’fhaomhaigh an Bord na Ráitis Airgeadais ar an 23 Aibreán 2020.
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Faisnéis Bhreise
> Miondealú ar Chaiteachas gan Pinsin san áireamh
1.54%
Iomlán na nDeontas do
Scoileanna agus Eagraíochtaí Eile
€9,914k
2.08%
Iomlán na gCostas Párolla
€13,424k

1.14%
Iomlán na bhForchostas
€7,309k

94.13%
Iomlán na nDeontas
do BOOanna
€606,053k

1.11%
Iomlán na gCostas Cláir
€7,160k

> Foinsí Ioncaim gan Pinsin san áireamh

60.47%
Cistiú ón Státchiste
€390,991k

38.78%
An Ciste Náisiúnta Oiliúna
€250,729k

0.75%
Ioncam Eile
€4,878k
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> Soláthar Díreach Cistithe (Deontais Bhreisoideachais agus Oiliúna)																	
Miondealú ar Dheontais de réir Cláir mar a Thuairiscíonn Boird
Oideachais agus Oiliúna									

Bord Oideachais agus Oiliúna

Treoir Aosaigh

An Cabhán
agus
Muineachán

Cathair
Bhaile Átha
Cliath

€'000

€'000

Corcaigh

Dún na
nGall

Baile Átha
Cliath
agus Dún
Laoghaire

Gaillimh
agus Ros
Comáin

€'000

€'000

€'000

€'000

433

409

404

323

758

420

1,008

4,753

2,162

895

1,984

2,624

An Tionscnamh um Fhilleadh ar an
Oideachas

917

2,705

1,593

1,054

4,072

3,032

Oideachas Pobail

457

2,364

1,275

357

1,755

546

Béarla do Chainteoirí Teangacha Eile

228

455

243

99

8

0

Tionscadail Nuálaíochta

215

1,171

366

(7)

47

179

Teagasc Dian in Oideachas Bunata Aosach

51

27

275

52

263

91

Comhionannas Deiseanna a Sholáthar

23

0

107

16

0

0

Iar-Ardteistiméireacht

668

1,312

1,020

46

230

410

Scéim Deiseanna Oiliúna Gairmoideachais

522

9,703

3,121

2,078

3,876

5,656

81

109

72

5

510

(2)

2,967

9,178

6,837

2,977

6,856

5,588

444

1,855

348

1,162

857

781

61

0

32

122

0

582

Cláir Eile

0

0

0

0

0

(17)

Breacadh

0

0

3

3

0

206

Tacaíocht do Cheantair Ard-dífhostaíochta

0

0

266

110

143

223

10

6

0

0

0

63

Scileanna chun Dul Chun Cinn - Conair 1

0

174

0

0

0

0

Abhcóideacht

0

0

(1)

0

0

2

8,085

34,221

18,123

9,292

21,359

20,384

(5)

621

290

391

537

583

450

(17)

0

25

62

30

445

604

290

416

599

613

8,530

34,825

18,413

9,708

21,958

20,997

Litearthacht d’Aosaigh

Ciste Oideachais san Áit Oibre
Ógtheagmháil
Costais Oibriúcháin Breisoideachais
Clár do Dhídeanaithe Fásta

Foghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta Breisoideachas

Fo-Iomlán
Tógáil Chaipitil (Further Ed.)
Trealamh Caipitil (Further Ed.)

Iomlán Further Education Grants

Thuairiscigh roinnt BOOanna iarmhéideanna diúltacha maidir le roinnt clár mar gheall ar bharrachais
a tugadh ar aghaidh ó na blianta roimhe sin.
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Ciarraí

Cill Dara
agus Cill
Mhantáin

Cill
Chainnigh
agus
Ceatharlach

Laois agus
Uíbh Fhailí

Luimneach
agus an
Clár

Longfort
agus an
Iarmhí

Lú agus an
Mhí

Maigh Eo,
Sligeach
agus
Liatroim

Tiobraid
Árann

Port Láirge
agus Loch
Garman

Iomlán

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

194

471

675

216

728

364

345

444

313

377

6,874

337

1,590

949

789

2,960

1,111

1,249

1,525

1,130

2,350

27,416

603

1,320

1,124

695

1,822

911

1,167

1,780

1,666

1,665

26,126

205

480

385

193

889

341

420

632

680

704

11,683

87

209

0

37

434

253

276

290

278

457

3,354

12

0

0

0

227

0

179

3

36

321

2,749

10

105

63

51

0

75

114

46

111

(9)

1,325

6

24

11

16

0

24

26

43

0

(24)

272

273

207

204

127

142

83

2,354

(149)

135

570

7,632

2,106

8,771

3,397

2,219

7,531

1,955

1,693

4,228

2,570

8,291

67,717

22

110

90

106

(62)

79

73

(306)

185

68

1,140

2,419

3,994

1,193

2,226

5,317

2,036

4,216

3,222

1,877

5,361

66,264

2,376

685

244

847

1,412

(2)

204

341

9

1,449

13,012

0

(14)

341

47

0

94

57

(18)

0

756

2,060

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

(17)

0

0

0

0

0

0

3

0

0

0

215

0

0

36

0

1,300

0

181

237

8

781

3,285

0

0

0

10

0

0

0

0

0

38

127

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

174

0

0

0

0

0

0

0

6

0

7

8,650

17,952

8,712

7,579

22,700

7,324

12,557

12,318

9,004

23,155

241,415

371

404

0

0

0

4

620

159

76

0

4,051

124

(8)

(45)

0

0

0

373

5

(155)

200

1,044

495

396

(45)

-

0

4

993

164

(79)

200

5,095

9,145

18,348

8,667

7,579

22,700

7,328

13,550

12,482

8,925

23,355

246,510
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> Soláthar Díreach Cistithe (Deontais Oiliúna) Miondealú
ar Dheontais de réir Cláir mar a Thuairiscíonn Boird
Oideachais agus Oiliúna
														
Bord Oideachais agus Oiliúna

An Cabhán
agus
Muineachán

Cathair
Bhaile Átha
Cliath

€'000

€'000

Corcaigh

Dún na
nGall

Baile Átha
Cliath
agus Dún
Laoghaire

Gaillimh
agus Ros
Comáin

€'000

€'000

€'000

€'000

Printíseacht

769

10,482

9,921

1,955

5,208

3,669

Printíseacht i ndiaidh 2016

404

1,010

352

0

183

192

Bunús Naisc

0

56

0

0

2

0

Ionaid Oiliúna Pobail

0

9,418

2,059

0

2,096

782

Ceardlanna Dlí agus Cirt

0

172

0

0

153

168

121

816

535

320

922

179

Foghlaim Chumaisc ar Líne

0

0

60

0

290

61

Tionscnaimh Áitiúla Oiliúna

1,096

954

3,234

(4)

1,364

1,127

2,114

938

2,679

2,061

5,602

3,308

41

223

600

11

228

0

Soláthróirí Sainoiliúna

952

9,588

4,992

1,038

4,419

2,025

Cúrsa Oiliúna

796

1,360

1,363

2,919

4,633

726

0

0

30

22

0

0

10

38

266

91

20

0

Costais Oibriúcháin Oiliúna

1,666

8,086

8,384

2,505

10,983

3,715

Fo-Iomlán

7,969

43,141

34,475

10,918

36,103

15,952

Tógáil Chaipitil

565

57

500

(27)

31

2

Trealamh Caipitil

385

207

308

199

4

102

Fo-Iomlán

950

264

808

172

35

104

8,919

43,405

35,283

11,090

36,138

16,056

Cúrsaí Oíche

Oiliúint Scileanna
Scileanna chun Dul Chun Cinn

Aitheantas Réamhfhoghlama
Foghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta

Iomlán na nDeontas Oiliúna

Thuairiscigh roinnt BOOanna iarmhéideanna diúltacha maidir le roinnt clár mar gheall ar bharrachais
a tugadh ar aghaidh ó na blianta roimhe sin.
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Ciarraí

Cill Dara
agus Cill
Mhantáin

Cill
Chainnigh
agus
Ceatharlach

Laois agus
Uíbh Fhailí

Luimneach
agus an
Clár

Longfort
agus an
Iarmhí

Lú agus an
Mhí

Maigh Eo,
Sligeach
agus
Liatroim

Tiobraid
Árann

Port Láirge
agus Loch
Garman

Iomlán

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

3,833

540

2,528

2,040

9,845

3,980

5,814

4,767

763

10,318

76,432

161

1,050

158

19

158

0

74

695

0

129

4,585

135

118

138

0

0

6

(73)

0

(18)

602

966

830

1,217

2,740

1,228

3,034

1,958

938

2,183

2,565

2,682

33,730

0

0

0

0

153

42

0

0

0

0

688

302

75

0

359

919

340

(24)

(126)

184

853

5,775

(14)

(10)

0

0

0

22

0

126

0

51

586

0

1,110

1,212

919

1,051

528

1,815

2,134

762

2,708

20,010

3,085

3,398

677

(79)

2,088

2,781

1,623

1,640

2,205

2,502

36,622

10

190

191

0

689

34

135

178

74

1,010

3,614

2,989

2,233

335

2,147

3,170

2,771

2,097

2,643

891

1,747

44,037

3,083

1,274

1,088

3,222

3,583

1,125

41

1,047

1,328

3,597

31,185

0

15

15

0

25

0

0

10

0

0

117

0

0

0

3

230

0

70

205

36

25

994

3,253

1,367

905

1,999

7,448

3,732

3,976

4,221

4,151

6,207

72,598

17,667

12,577

9,987

11,857

32,393

17,319

16,486

19,723

12,941

32,431

331,939

95

116

200

1,000

400

502

0

392

457

87

4,377

156

(5)

109

0

360

281

45

236

75

566

3,028

251

111

309

1,000

760

783

45

628

532

653

7,405

17,918

12,688

10,296

12,857

33,153

18,102

16,531

20,351

13,473

33,084

339,344
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> Soláthar Díreach Cistithe (Deontais Bhreisoideachais agus
Oiliúna - Eile) Miondealú ar Dheontais de réir Cláir mar a
Thuairiscíonn Boird Oideachais agus Oiliúna

Bord Oideachais agus Oiliúna

An Cabhán
agus
Muineachán

Cathair
Bhaile Átha
Cliath

€'000

€'000

Corcaigh

Dún na
nGall

Baile Átha
Cliath
agus Dún
Laoghaire

Gaillimh
agus Ros
Comáin

€'000

€'000

€'000

€'000

Deontais Tacaíochta Foghlaimeoirí

75

0

25

50

4

26

Foghlaim le Cuidiú Teicneolaíochta Lánaimseartha

11

5

15

11

0

110

Deontas Faisnéise d’Fhoghlaimeoirí

21

0

0

15

4

0

Forbairt Curaclaim

29

0

14

20

0

50

Caighdeán Deimhnithe Fíorúcháin

29

0

172

51

30

148

Bolscaireacht/Fógraíocht do
Bhreisoideachas agus Oiliúint

35

0

221

105

0

0

985

297

564

1,368

2,714

450

1,185

302

1,011

1,620

2,752

784

Costais Oibríochtúla
Iomlán Deontas Breisoideachais
agus Oiliúna - Eile
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Ciarraí

Cill Dara
agus Cill
Mhantáin

Cill
Chainnigh
agus
Ceatharlach

Laois agus
Uíbh Fhailí

Luimneach
agus an
Clár

Longfort
agus an
Iarmhí

Lú agus an
Mhí

Maigh Eo,
Sligeach
agus
Liatroim

Tiobraid
Árann

Port Láirge
agus Loch
Garman

Iomlán

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

€'000

0

35

0

14

111

5

120

0

59

262

786

33

29

50

0

0

6

45

40

18

134

507

0

0

0

0

0

0

36

0

14

152

242

75

0

0

0

300

0

65

70

0

375

998

488

77

30

40

252

21

65

147

18

199

1,767

137

0

0

115

0

0

10

10

0

10

643

2,531

594

296

1,100

1,389

95

355

969

234

1,315

15,256

3,264

735

376

1,269

2,052

127

696

1,236

343

2,447

20,199
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> Athbhreithniú Cúig Bliana
2015

2016

2017

2018

2019

€’000

€’000

€’000

€’000

€’000

Ráiteas Ioncaim agus Caiteachais
Ioncam Iomlán

591,325

605,341

603,131

620,700

661,311

Costais Phárolla SOLAS

12,139

11,734

11,397

12,596

13,424

Forchostais

7,908

6,874

7,304

6,822

7,309

20,047

18,608

18,701

19,418

20,733

Costais Sochair Scoir

19,190

19,200

15,210

14,320

13,930

Costais Chláir

17,069

11,978

7,936

5,697

7,160

527,377

538,232

548,613

568,718

606,053

581

726

725

661

598

5,639

7,147

7,006

8,742

9,316

589,903

595,891

598,191

617,556

657,790

1,422

9,450

4,940

3,144

3,521

754

1,005

739

911

1,017

1,653

9,640

5,156

3,396

3,768

2,407

10,645

5,895

4,307

4,785

Cuntas Caipitil

231

168

194

230

225

Cúlchistí Caipitil

754

1,005

739

911

1,017

1,422

9,472

4,962

3,166

3,543

2,407

10,645

5,895

4,307

4,785

Caiteachas

Costais Oibriúcháin SOLAS

Deontais do Bhoird Oideachais agus Oiliúna
Deontais do MDSCP*
Deontais d’Eagraíochtaí san earnáil
Bhreisoideachais agus Oiliúna
Caiteachas Iomlán

Barrachas

Ráiteas ar Staid an Airgeadais
Sócmhainní Seasta
Glansócmhainní Reatha

Arna maoiniú ag:

Cúlchiste Ioncaim
Iomlán

*Meánscoileanna Deonacha agus Scoileanna Cuimsitheacha gus Pobail
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> Athbhreithniú Cúig Bliana - Deontais Oibriúcháin do BOOanna

Bord Oideachais agus Oiliúna

Deontas
Oibriúcháin 2015

Deontas
Oibriúcháin 2016

Deontas
Oibriúcháin 2017

Deontas
Oibriúcháin 2018

Deontas
Oibriúcháin 2019

€’000

€’000

€’000

€’000

€’000

8,340

14,630

16,515

16,111

17,239

Cathair Bhaile Átha Cliath

81,739

79,651

76,580

78,424

77,666

Corcaigh

48,524

50,211

48,665

48,616

53,606

Dún na nGall

22,246

20,348

19,444

21,265

21,830

Baile Átha Cliath agus Dún
Laoghaire

64,134

65,387

63,471

58,776

60,215

Gaillimh agus Ros Comáin

32,819

31,984

33,616

34,804

37,121

Ciarraí

23,963

24,227

25,071

27,442

29,581

Cill Dara agus Cill Mhantáin

20,263

26,667

29,259

29,077

31,263

Cill Chainnigh agus Ceatharlach

7,363

14,230

16,686

18,446

19,073

Laois agus Uíbh Fhailí

7,507

14,631

16,882

19,056

20,705

Luimneach agus an Clár

53,207

49,839

51,948

52,687

57,147

Longfort agus an Iarmhí

34,520

22,444

22,411

24,275

24,769

Lú agus an Mhí

28,180

29,665

28,286

29,227

29,741

Maigh Eo, Sligeach agus
Liatroim

27,783

30,131

31,728

31,709

33,276

8,221

13,567

16,599

22,181

22,287

55,863

48,143

48,567

51,098

58,034

524,672

535,755

545,728

563,194

593,553

An Cabhán agus Muineachán

Tiobraid Árann
Port Láirge agus Loch Garman

Iomlán
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> Athbhreithniú Cúig Bliana - Deontais Chaipitil do BOOanna

Bord Oideachais agus Oiliúna

Deontas Caipitil
2015

Deontas Caipitil
2016

Deontas Caipitil
2017

Deontas Caipitil
2018

Deontas Caipitil
2019

€’000

€’000

€’000

€’000

€’000

-

2

41

69

1,395

Cathair Bhaile Átha Cliath

278

101

79

530

868

Corcaigh

494

381

891

931

1,098

Dún na nGall

108

87

265

293

588

Baile Átha Cliath agus Dún
Laoghaire

168

294

106

561

634

Gaillimh agus Ros Comáin

128

246

251

506

717

Ciarraí

391

212

263

305

746

Cill Dara agus Cill Mhantáin

-

-

28

85

507

Cill Chainnigh agus Ceatharlach

-

-

-

108

264

Laois agus Uíbh Fhailí

-

15

(5)

50

1,000

Luimneach agus an Clár

737

95

402

424

760

Longfort agus an Iarmhí

-

211

112

223

787

174

19

(25)

350

1,038

65

454

269

434

792

-

-

-

184

453

162

360

208

471

853

2,705

2,477

2,885

5,524

12,500

An Cabhán agus Muineachán

Lú agus an Mhí
Maigh Eo, Sligeach agus
Liatroim
Tiobraid Árann
Port Láirge agus Loch Garman

Iomlán

Thuairiscigh roinnt BOOanna iarmhéideanna diúltacha maidir le roinnt clár mar gheall ar bharrachais a tugadh ar
aghaidh ó na blianta roimhe sin.
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Aguisíní
Aguisín 1
> Coistí Boird SOLAS 2019
An Coiste Iniúchta agus Riosca

(6 chruinniú in 2019)

Seán Burke

Cathaoirleach agus Comhalta Boird SOLAS

Orla Coughlan

Comhalta Boird SOLAS (ón 25 Iúil 2019)

Darragh J. Loftus

Comhalta Boird SOLAS (ón 25 Iúil 2019)

Robert Chestnutt

Ceapaí seachtrach

Nótaí:
i.

Paul O’Sullivan - Comhalta Boird SOLAS - (éirithe as ar an 19 Márta 2019)

ii. Tháinig athrú ar ainm an Choiste, ar ar tugadh an ‘Coiste Athbhreithnithe Iniúchta agus
Bainistíochta Riosca’ roimhe sin, tar éis do Bhord SOLAS a Chairt nua a cheadú ag a chruinniú i
Meán Fómhair 2019 agus tugtar an ‘Coiste Iniúchta agus Riosca’ air anois.
Coiste Pleanála Straitéisí

*(4 ghnáthchruinniú)

Cecilia Munro

Cathaoirleach agus Comhalta Boird SOLAS

Darragh J Loftus

Comhalta Boird SOLAS

Patrick J Dwyer

Comhalta Boird SOLAS

Sinead McCluskey

Comhalta Boird SOLAS

Niamh O’Reilly

Comhalta Boird SOLAS (ón 3 Meán Fómhair 2019)

* Nóta: Reáchtáladh cruinniú Coiste Úrghnách amháin chun plé a dhéanamh ar an Straitéis
Breisoideachais agus Oiliúna 2020-2024 a fhorbairt.
Coiste um Fhorbairt an Fhórsa
Saothair agus Forbairt Eagrúcháin

(2 chruinniú)

(Cathaoirleach)

(Folamh ón 26 Deireadh Fómhair 2018)*

Patricia Carey

Comhalta Boird SOLAS

Catrina Sheridan

Comhalta Boird SOLAS

Sinead McCluskey

Comhalta Boird SOLAS (éirithe an 6 Feabhra 2020)

Yvonne McNulty

Comhalta Boird SOLAS (ón 18 Deireadh Fómhair 2019)

*Reáchtáladh líon níos lú cruinnithe ná mar is gnách mar gheall ar an tréimhse ama idir éirí as iarChathaoirleach an Bhoird, Pat Delaney (28 Deireadh Fómhair 2018) agus ceapachán an Chathaoirligh
nua, Sean Aylward ar an 12 Samhain 2019. Ba í Patricia Carey Cathaoirleach Gníomhach SOLAS ón 1
Eanáir go dtí 12 Samhain 2019.
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> Ballraíocht na gCoistí Comhairleacha
(don tréimhse ón 1 Eanáir go dtí an 31 Nollaig 2019)
An Coiste Comhairleach Náisiúnta
Printíseachtaí (NAAC)

(4 chruinniú)

Ballraíocht NAAC
Mar seo a leanas ballraíocht an NAAC faoi láthair:
Cecilia Munro

Cathaoirleach NAAC agus Comhalta Boird SOLAS

Paul Cremmins

Bord SOLAS

Alan McGrath

Feidhmeannas SOLAS

Phil O’Flaherty

Roinn Oideachas agus Scileanna (ROS)

Cathy Holahan

Fiontraíocht Éireann

Eamon Devoy

Comhdháil na gCeardchumann (ICTU)

Brian Nolan

Ceardchumann Connect (ICTU)

Margaret O’Shea

Cumann Thionscal Mótar na hÉireann (SIMI)

Dermot Carey

Cónaidhm Thionscal na Foirgníochta (CIF)

Ruaidhri Neavyn

an tÚdarás um Ard-Oideachas (HEA)

Michael Hannon

Coiste Printíseachta na nInstitiúidí Teicneolaíochta (ITAC)

John Kearney

Boird Oideachais agus Oiliúna Éireann (BOOÉ)

Colin Tyrrell

Ionadaí na bhFoghlaimeoirí

Shauna Dunlop (Jan-Sept)
Alan McGrath (Oct-Dec)

Rúnaíocht (SOLAS)

Athruithe le linn 2019
•

D’fhreastail Paul Cremmins, comhalta Boird SOLAS, ar a chéad chruinniú ar 12 Meitheamh 2019

•

Tháinig Alan McGrath in ionad Shauna Dunlop i ról ionadaí Fheidhmeannas SOLAS agus
d’fhreastail sé ar a chéad chruinniú ar an 11 Nollaig 2019.

Nóta: Cuireadh Téarmaí Tagartha nuashonraithe don Choiste Comhairleach Náisiúnta Printíseachtaí
(NAAC) faoi bhráid an Choiste ag a chruinniú ar an 31 Nollaig 2019 agus d’fhaomh an Coiste é.
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Coiste Náisiúnta um Achomhairc
agus Aitheantas Réamhfhoghlama
Maidir le Printíseachtaí Ballraíocht
An Choiste

(4 chruinniú in 2019)

Patricia Cassells

Cathaoirleach

Paddy Kavanagh

TEEU

David Nicholson

Institiúid Breisoideachais Dhún Laoghaire

Tommy Flaherty

BAM Group

Trevor Sinnott

BOO Phort Láirge agus Loch Garman

Bryan Redmond

Ionadaí Neamhspleách (imithe ar scor ó SOLAS)

Owen O’Donnell

BOO Chiarraí

Joe Roe

SOLAS

Julia Mannion

SOLAS

Joanne Morrissey

SOLAS – Rúnaíocht (ó Mhárta 2019 ar aghaidh)

Nóta:
•

Roimhe sin bhí dhá chruinniú ar leith ann, ba iad sin (i) Achomhairc NAAC agus (ii) Printíseachtaí
Iomarcacha NAAC. Ach glacadh cinneadh an dá choiste sin a thabhairt le chéile in 2018. Tugtar
an Coiste Náisiúnta um Achomhairc agus Aitheantas Réamhfhoghlama maidir le Printíseachtaí ar
an gcoiste Achomharc anois.

•

Déanfar athbhreithniú ar an Téarmaí Tagartha don Choiste Achomharc NAAC in 2020

Athruithe le linn 2019
•

I ndiaidh próis chuí, ainmníodh Owen O’Donnel don choiste mar ionadaí BOO i Márta 2019 in
ionad John Costello a chuaigh ar scor.

•

Chuaigh Joanne Morrissey i mbun Rúnaíochta i Márta 2019 nuair a chuaigh Bryan Redmond ar
scor. D’fhreastail Bryan ar an gcoiste mar chomhalta Neamhspleách le linn an aistrithe in 2019.
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Aguisín 2
> Tábla 1
Printíseachtaí ar fáil in Éirinn ag deireadh 2019
Bithchógais
1

Anailíseoir Saotharlainne

2

Teicneoir Saotharlainne

Foirgníocht
3

Bríceadóireacht agus Obair Chloiche

4

Cearpantóireacht agus Siúinéireacht

5

Geo-Dhruileálaí

6

Péinteáil agus Maisiúchán

7

Plástráil

8

Pluiméireacht

9

Gearradh Cloch agus Saoirseacht Chloiche

10

Déantúsaíocht agus Bailchríochnú Adhmaid

Leictreach
11

Meicnic Aerárthach

12

Leictreach

13

Ionstraimíocht Leictreach

14

Córais Slándála Leictreonaí

15

Innealtóir Leictreach Tionsclaíoch

16

Ionstraimíocht

17

Cuisniúchán agus Aerchóiriúchán

Innealtóireacht
18

Bainistíocht Seirbhísí Innealtóireachta

19

Crúdóireacht

20

Insliú Tionsclaíoch

21

Innealtóireacht Déantúsaíochta

22

Teicneolaíocht Déantúsaíochta

23

Uathoibriú Meicniúil agus Feistiú Cothabhála

24

Oibriú Miotail

25

Innealtóir OEM

26

Feistiú Píobáin

27

Teicneolaíocht Próiseála Polaiméirí
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28

Oibriú Miotail Leatháin

29

Uirliseoireacht

Airgeadas
30

Teicneoir Cuntasaíochta

31

Cleachtóir Árachais

32

Comhlach Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta

33

Speisialtóir Seirbhísí Idirnáisiúnta Airgeadais

Gruagaireacht
34

Gruagaireacht

Fáilteachas agus Bia
35

Búistéir

36

Chef de Partie

37

Commis Chef

38

Sous Chef

TFC
39

Ealaíontóir Teicniúil CGI (Beochan, Cluichí, VFX)

40

Cibearshlándáil

41

Innealtóir Líonra - Comhlach

42

Forbróir Bogearraí Comhlach

43

Teicneoir Innealtóireachta Teileachumarsáide agus Líonra Sonraí

Lóistíocht
44

Bainisteoir Lean Sigma

45

Comhlacht Lóistíochta

46

Bainisteoir Slabhra Soláthair

47

Speisialtóir Slabhra Soláthair

Mótar
48

Meicnic Talmhaíochta

49

Feistiú Gléasra Tógála

50

Meicnic Feithiclí Troma

51

Meicnic Mótair

52

Deisiú Creatlach Feithiclí

Seirbhísí Réadmhaoine
53

Ceantálaíocht agus Seirbhísí Réadmhaoine

Díolachán
54

Maoirseacht Mhiondíola
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> Tábla 2
Clárúháin Printíseachta 2019
Printíseachtaí ó roimh 2016
Nollaig 2019

Foirgníocht
Bríceadóireacht agus Obair Chloiche

80

Cearpantóireacht agus Siúinéireacht

597

Tíliú Urláir agus Balla

0

Péinteáil agus Maisiú

31

Plástráil

36

Pluiméireacht
Gearradh Cloch agus Saoirseacht Chloiche
Déantúsaíocht agus Bailchríochnú Adhmaid
Iomlán

628
3
102
1,477

Leictreach
Meicnic Aerárthach
Leictreach

72
1949

Ionstraimíocht Leictreach

125

Córais Slándála Leictreonaí

76

Ionstraimíocht

16

Cuisniúchán agus Aerchóiriúchán
Iomlán

122
2,360

Innealtóireacht
Uathoibriú Meicniúil agus Feisteoir Cothabhála
Crúdóireacht
Insliú Tionsclaíoch
Oibriú Miotail

199
5
20
266

Feistiú Píobáin

76

Oibriú Miotail Leatháin

57

Uirliseoireacht

61

Iomlán
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Mótar
Meicnic Talmhaíochta

44

Feistiú Gléasra Tógála

73

Meicnic Feithiclí Troma

174

Meicnic Mótair

408

Deisiú Creatlach Feithiclí

51

Iomlán

750

Clódóireacht
Meáin Chlóite

0

Iomlán

–

Iomlán

5,271
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> Tábla 3
Clárúháin Printíseachta 2019
Printíseachtaí ó roimh 2016
Printíseachtaí

Nollaig 2019

Seirbhísí Réadmhaoine
Ceantálaíocht agus Seirbhísí Réadmhaoine

92

Iomlán

92

Bithchógais
Anailíseoir Saotharlainne

21

Teicneoir Saotharlainne

10

Iomlán

31

Foirgníocht
Geo-Dhruileálaí

2

Iomlán

2

Leictreach
Innealtóir Leictreach Tionsclaíoch

28

Iomlán

28

Innealtóireacht
Bainistíocht Seirbhísí Innealtóireachta

10

Innealtóir Déantúsaíochta (Leibhéal 7)

27

Teicneolaíocht Déantúsaíochta (Leibhéal 6)

29

Teicneolaíocht Próiseála Polaiméirí

13

Iomlán

79

Déantúsaíocht Fearais
Innealtóir OEM

11

Iomlán

11

106

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2019

Airgeadas Finance
Teicneoir Cuntasaíochta

124

Cleachtóir Árachais

70

Comhlach Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta

9

Speisialtóir Seirbhísí Idirnáisiúnta Airgeadais

12

Iomlán

215

Gruagaireacht
Gruagaireacht

14

Total

14

Fáilteachas Agus Bia
Búistéir

37

Chef de Partie

40

Commis Chef

62

Sous Chef

5

Iomlán

144

TFC
Ealaíontóir Teicniúil CGI

7

Cibearshlándáil

13

Innealtóir Líonra - Comhlach

44

Forbróir Bogearraí Comhlach

66

Teicneoir Innealtóireachta Teileachumarsáide agus Líonra Sonraí

50

Iomlán

180

Lóistíocht
Comhlach Lóistíochta

34

Iomlán

34

Díolachán
Maoirseacht Mhiondíola

76

Iomlán

76

Iomlán

906
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> Tábla 4
Clárúcháin ar Phrintíseachtaí
Réamh 2016 idir 2012 agus 2019
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Bríceadóireacht agus
Obair Chloiche

6

3

20

26

52

60

81

80

Caibinéadacht

1

0

0

0

0

0

0

91

99

185

291

399

443

591

597

Tíliú Urláir agus Balla

1

0

0

0

0

0

0

0

Péinteáil agus Maisiú

11

8

11

19

27

44

30

31

Plástráil

4

8

9

7

18

34

29

36

97

241

318

289

345

532

653

628

16

13

2

8

7

3

Foirgníocht

Cearpantóireacht
agus Siúinéireacht

Pluiméireacht
Gearradh Cloch agus Saoirseacht
Chloiche
Déantúsaíocht agus
Bailchríochnú Adhmaid

11

21

23

48

71

59

95

102

222

380

582

693

914

1,180

1,486

1,477

36

40

33

34

39

53

74

72

397

522

845

956

1343

1705

1841

1949

24

46

85

83

106

120

108

125

Córais Slándála Leictreonaí

7

12

16

28

28

72

65

76

Ionstraimíocht

8

6

10

8

10

20

17

16

34

49

62

75

79

106

119

122

506

675

1,051

1,184

1,605

2,076

2,224

2,360

Iomlán

Leictreach
Meicnic Aerárthach
Leictreach
Ionstraimíocht Leictreach

Cuisniúchán agus Aerchóiriúchán
Iomlán
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Innealtóireacht
Uathoibriú Meicniúil agus
Feisteoir Cothabhála

110

127

174

153

163

183

180

199

Crúdóireacht

5

5

4

7

5

6

9

5

Insliú Tionsclaíoch

1

5

10

13

10

21

19

20

103

145

176

198

186

224

234

266

37

33

25

49

76

Oibriú Miotail
Feistiú Píobáin
Oibriú Miotail Leatháin

11

18

23

38

40

53

70

57

Uirliseoireacht

57

81

66

62

66

65

79

61

287

381

453

508

503

577

640

684

Meicnic Talmhaíochta

19

36

38

59

43

45

41

44

Feistiú Gléasra Tógála

45

54

56

77

59

86

71

73

Meicnic Feithiclí Troma

74

101

145

154

136

143

176

174

253

267

325

423

420

353

380

408

23

27

40

47

58

46

40

51

414

485

604

760

716

673

708

750

Meáin Chlóite

5

8

8

8

4

2

0

0

Iomlán

5

8

8

8

4

2

–

–

Iomlán

1,434

1,929

2,698

3,153

3,742

4,508

5,058

5,271

Total

Motor

Meicnic Mótair
Deisiú Creatlach Feithiclí
Iomlán

Clódóireacht
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> Tábla 5
Clárúcháin Printíseachta ar
Phrintísigh i ndiaidh 2016 ó 2016 go 2019
Printíseachtaí

2016

2017

2018

2019

53

92

53

92

Anailíseoir Saotharlainne

2

21

Teicneoir Saotharlainne

14

10

16

31

Seirbhísí Réadmhaoine
Ceantálaíocht agus Seirbhísí Réadmhaoine
Iomlán

–

–

Bithchógais

Iomlán

–

–

Foirgníocht
Geo-Dhruileálaí
Iomlán

2
–

–

–

2

Innealtóir Leictreach Tionsclaíoch

12

19

25

28

Iomlán

12

19

25

28

Leictreach

Innealtóireacht
Bainistíocht Seirbhísí Innealtóireachta

10

Innealtóir Déantúsaíochta (Leibhéal 7)

36

20

27

Teicneolaíocht Déantúsaíochta (Leibhéal 6)

40

34

29

Teicneolaíocht Próiseála Polaiméirí

25

15

13

101

69

79

Iomlán

–

Déantúsaíocht Fearais
Innealtóir OEM
Iomlán

110

11
–
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–

–

11

Airgeadas
Teicneoir Cuntasaíochta

71

88

124

86

80

70

Comhlach Seirbhísí Airgeadais Idirnáisiúnta

15

11

9

Speisialtóir Seirbhísí Idirnáisiúnta Airgeadais

18

10

12

190

189

215

Cleachtóir Árachais

Total

67

67

Gruagaireacht
Gruagaireacht
Iomlán

14
–

–

–

14

7

37

31

40

112

62

Fáilteachas agus Bia
Búistéir
Chef De Partie
Commis Chef

25

Sous Chef
Iomlán

5
–

25

150

144

TFC
Ealaíontóir Teicniúil CGI

7

Cibearshlándáil

13

Innealtóir Líonra - Comhlach

22

44

Forbróir Bogearraí Comhlach

39

66

Teicneoir Innealtóireachta Teileachumarsáide
agus Líonra Sonraí
Iomlán

50
–

–

61

180

27

34

27

34

Lóistíocht
Comhlach Lóistíochta
Iomlán

–

–

Díolachán
Maoirseacht Mhiondíola

76

Iomlán

–

–

–

76

Iomlán

79

335

590

906
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> Tábla 6
Liosta na bPríomhchúrsaí Oiliúna (deireadh mhí Nollag 2019)
Talmhaíocht, Gairneoireacht
agus Muirshaothrú
•

Feighlíocht cúrsa

CÚRAM

112

Eolaíocht Ainmhithe
•

Cúram Ainmhithe

FOIRGNÍOCHT

•

Cúram agus oideachas
na Luath-óige

•

Scileanna Seirbhíse
Sláinte

•

Scileanna
Foirgníochta don
Fhostaíocht

•

Córais ar an Taobh
Istigh

Gnó
•

Riarachán Gnó

•

Teicneoir Seirbhíse Córas
Gnó

•

Riarachán Dlíthiúil

•

Riarachán Leighis

•

Riarachán Oifige

•

Bainistíocht agus
Ceannaireacht
Mhaoirseachta

•

Bainistíocht Mhaoirseachta
d’Fháilteachas

INNEALTÓIREACHT
•

Teicneoir Cothabhála
Aerárthach

•

Teicneoir Struchtúr
Aerárthach

•

Teicneolaíocht
Ailtireachta agus Dearadh
Ríomhchuidithe

•

Tacaíocht Cúraim Sláinte

•

Cúram Sóisialta agus
Pobail

•

Riachtanais Speisialta le
Staidéar Intleachta

•

Dearadh Ríomhchuidithe
(Revit, Inventor srl)

•

Obair don Ógra

•

Innealtóireachtagus
Scileanna
Mótartheicneolaíochta

•

Innealtóireacht OEM

•

Oibríochtaí Innealtóireachta

•

Déantúsaíocht
Beachtinnealtóireachta

•

Teicneolaíocht
Innealtóireachta

•

Cúntóir Saotharlainne

•

Táthú/Déantúsaíocht

•

Cothabháil Tuirbíní Gaoithe

•

Oibrí Línte Lastuas
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Faisean Agus Scéimh
•

Teiripeoir Scéimhe

•

Scéimh le
Smideoireacht (Faisean,
Amharclannaíocht agus
Smideadh Meáin)

•

Gruagaireacht

TFC
•

Airgeadas
•
•

•

Feidhmeannach
Cuntas
Conair do
Chuntasaíocht
Dheimhnithe
Riarachán Airgeadais

Iompar, Dáileadh agus
Lóistíocht
Tástáil Bogearraí
Uathoibrithe

•

Díolachán agus
Margaíocht Dhigiteach

•

•

Córais TFC agus
Prionsabail do
Ghairmithe TF

•
•

•

Slándáil Líonra TF

•

Speisialtóir Tacaíochta TF

•

Forbróir Bogearraí

•

Innealtóir Tacaíochta
Teicniúla

•

Fáilteachas

Na Meáin

Tiomáint Busanna
agus Cóistí (píolótach)

•

Fáilteachas Leibhéal 4

•

Fáilteachas Leibhéal 5

•

Patisserie agus Milseogra

Monaraíocht

Oibrí CNC

Lóistíocht agus
Dáileadh

•

Oibríochtaí Déantúsaíochta
ar Eolaíochtaí Beatha

Slabhra Soláthair
Monaraíochta agus
Lóistíocht Seirbhíse
do Chustaiméirí

•

Oibríochtaí Uirlise Meaisín

•

Teicneoir Déantúsaíochta
-Scileanna Teicneolaíochta
Cothabhála

•

Déantúsaíocht Cógaisíochta

•

Bainistíocht Cháilíochta
(Dearbhú Cáilíochta)

•

Lóistíocht Slabhra
Soláthair

•

Tiománaí Veain
Seachadta

Miondíol

Spóirt agus Fóillíocht

Scileanna Léirithe
Craolacháin

•

Cúntóir Díolacháin
Cógaslainne

Craolachán Spóirt

Seirbhís Bia agus Dí

•

Tiomáint HGV
(píolótach)

•

•

•

Oibríochtaí Seomra Ghlain
agus Pacáistithe

Díolachán Earraí
Tógála

Léiriú Raidió agus
Iriseoireacht Dhigiteach

Barista agus Scileanna
Freastail Beáir

•

•

•

•

Spraephéinteáil Aerárthach

Beochan

Scileanna Léirithe Meán
Digiteach

Barista

•

•

•

•

•

Comhlach Miondíola

•

Scileanna Miondíola
-Sláinte agus Scéimh

•

Teagascóir na Cónaidhme
Idirnáisiúnta Eachaíochta
(BHSAI)

•

Teagascóir Gníomhaíochta
faoin Spéir

•

Spórt, Fóillíocht agus
Aclaíocht

•

Teagascóir Surfála agus
Garda Tarrthála Trá

Turasóireacht
•

Treoir Turais Áitiúil agus
Náisiúnta

* Cúrsa oiliúna do dhaoine i bhfostaíocht.
** Áirítear leis sin cúrsaí oiliúna do dhaoine ag cuardach fostaíochta agus daoine i bhfostaíocht.

Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2019

113

D’fhéadfadh sé tarlú nach mbeadh roinnt de na cláir sin ar fáil le clárú orthu ag uair ar leith; tá sonraí
maidir leis na cláir oiliúna atá ar fáil le clárú orthu le fáil ar www.fetchcourses.ie
Is féidir tuilleadh eolais maidir le cláir oiliúna a fháil ó do Bhord Oideachais agus Oiliúna (BOO) áitiúil.
www.etbi.ie/etbs/directory-of-etbs/
Déantar cúrsaí oiliúna nua a fhorbairt ar bhonn leanúnach thar raon tionscal agus earnálacha mar
fhreagra ar na riachtanais scileanna aitheanta.
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Soláthraíonn Ciste Sóisialta na hEorpa
maoiniú do raon clár Breisoideachais agus
Oiliúna, cosúil le Litearthacht d’Aosaigh,
Tionscnaimh um Fhilleadh ar an Obair,
Sainoiliúint Scileanna, Nascoideachas agus
cláir Cúrsaí Oiliúna.

SOLAS – An tSeirbhís Oideachais
Leanúnaigh agus Scileanna
an tÚdarás Breisoideachais
agus Oiliúna

Bloc 1, Teach Chaisleán Foirbis,
Caisleán Forbis, Baile Átha Cliath 1,
D01 A8N0, Éire

T: +353 (0)1 533 2500		
R: info@solas.ie 		
www.solas.ie

