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Bunaíodh Bord an Bhord Taighde 
Sláinte (BTS) faoin Ordú um 
Bord Taighde Sláinte (Bunú) 
1986 (I.R. Uimh. 279 de 1986) 
arna leasú. Tá feidhmeanna an 
BTS leagtha amach in Alt 4 den 
ionstraim reachtúil sin. Tá an Bord 
freagrach don Aire Sláinte agus 
freagrach as dea-rialachas a chinntiú. 
Déanann sé an tasc sin ach cuspóirí 
agus spriocanna straitéiseacha 
a leagan amach agus cinntí 
straitéiseacha a ghlacadh maidir 
le gach príomhshaincheist. 

Is iad an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin 
(POF) agus an Fhoireann Feidhmiúcháin 
atá freagrach as rialú agus stiúradh 
bainistíochta rialta laethúil an BTS. Is gá don 
POF agus don Fhoireann Feidhmiúcháin an 
treo straitéiseach leathan atá leagtha síos 
ag an mBord a leanúint, agus is gá dóibh 
a chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ag 
gach comhalta Boird ar na gníomhaíochtaí 
agus na cinntí lárnacha a bhaineann leis an 
eintiteas, agus ar aon rioscaí a d’fhéadfadh 
teacht chun cinn. Feidhmíonn an POF mar 
idirghabhálaí díreach idir an Bord agus lucht 
bainistíochta an BTS.

Freagrachtaí an Bhoird
Tá obair agus freagrachtaí an Bhoird leagtha 
amach i Lámhleabhar Rialachais an BTS, ina 
dtugtar freisin na nithe a choimeádtar lena 
gcinneadh ag an mBord. Seo a leanas cuid de 
na saincheisteanna a bhíonn á bplé ag an mBord:

 ∙ dearbhuithe leasa
 ∙ glaonna nua ar scéimeanna 

dámhachtana taighde
 ∙ moltaí an phainéil roghnúcháin maidir 

le dámhachtainí a cheadú
 ∙ athbhreithnithe ar mhórdhámhachtainí
 ∙ foilseacháin staitistiúla agus 

athbhreithnithe ar fhianaise
 ∙ athbhreithniú ar an dul chun cinn 

ar chur i bhfeidhm straitéise
 ∙ tuarascálacha ó choistí.

Faoi Alt 27 den Ordú um Bord Taighde Sláinte 
(Bunú) 1986 (I.R. Uimh. 279 de 1986), arna 
leasú, éilítear ar Bhord an BTS na cuntais 
go léir is cuí agus is gnách ar an airgead 
go léir a gheobhaidh agus a chaithfidh 
sé a choimeád, i gcibé fhoirm a cheadódh 
an tAire Sláinte le toiliú ón Aire Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe.

Rialachas
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Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú, 
tá ar Bhord an BTS:
 ∙ Beartais chuntasaíochta oiriúnacha 

a roghnú agus a chur i bhfeidhm 
go leanúnach

 ∙ Breithiúnais agus meastacháin atá 
réasúnta agus stuama a dhéanamh

 ∙ Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn 
gnóthais leantaigh mura mbíonn sé 
mí-oiriúnach glacadh leis go leanfar 
ar aghaidh le feidhmiú an BTS, agus

 ∙ A rá cibé ar leanadh caighdeáin 
chuntasaíochta infheidhmithe, faoi réir 
ag aon imeachtaí ábhartha arna bhfógairt 
agus arna míniú sna ráitis airgeadais.

Tá freagracht ar an mBord as leabhair 
chuntais chuí a choinneáil a nochtann le 
cruinneas réasúnach ag aon tráth an staid 
airgeadais agus a chuireann ar a chumas 
a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis 
airgeadais Alt 27 den Ordú um Bord Taighde 
Sláinte (Bunú) 1986 (I.R. Uimh. 279 de 1986) 
arna leasú. Is é an Bord atá freagrach 
as cothabháil agus sláine na faisnéise 
corparáidí agus airgeadais ar láithreán 
gréasáin an BTS.

Tá freagracht ar an mBord as an bplean 
agus buiséad bliantúil a cheadú. Rinneadh 
meastóireacht ar fheidhmíocht an BTS trí 
thagairt don phlean agus buiséad bliantúil 
ag cruinniú an Bhoird ar an 19 Feabhra 2021. 
Tá an Bord freagrach freisin as a shócmhainní 
a chosaint agus, mar sin, as bearta réasúnta 
a dhéanamh chun calaois agus mírialtachtaí 
eile a chosc agus a bhrath.
Is é tuairim an Bhoird go dtugann ráitis 
airgeadais an BTS léargas fírinneach cóir 
ar fheidhmíocht airgeadais agus ar staid 
airgeadais an BTS amhail ar an 31 Nollaig 2021.
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Struchtúr an Bhoird

Tá Cathaoirleach agus naonúr gnáthchomhaltaí, gach duine acu arna cheapadh ag an Aire 
Sláinte, ar an mBord. Ceaptar comhaltaí an Bhoird ar feadh tréimhse cúig bliana agus tagann 
siad le chéile tuairim is seacht n-uaire gach bliain. Comhaltaí an Bhoird a cheaptar don dara 
téarma, ceaptar ar feadh tréimhse trí bliana iad. Ceapadh an Dr Cyril Sullivan ar an mBord ar 
an 27 Lúnasa 2021 agus d’éirigh sé as an mBord ar an 30 Nollaig 2021. Sa tábla thíos tá sonraí 
maidir leis an tréimhse cheapacháin do chomhaltaí an Bhoird a bhí sa ról ar an 31 Nollaig 2021:

Comhalta Boird Ról
Dáta a ceapadh don 
Bhord / Dáta éirithe as

An tOllamh Bernie Hannigan * Cathaoirleach An 5 Samhain 2020
(dara téarma)

An Dr Tracy Cunningham Gnáthchomhalta 15 Iúil 2019

An tOllamh Seamas Donnelly Gnáthchomhalta 15 Iúil 2019

An tOllamh Tom Fahey Gnáthchomhalta 18 Eanáir 2018

An tOllamh Mairead Harding Gnáthchomhalta 18 Eanáir 2018

An Dr Julie Ling Gnáthchomhalta An 9 Aibreán 2021

An Dr Terry McWade Gnáthchomhalta An 9 Aibreán 2021

An tOllamh Charles Normand Gnáthchomhalta An 5 Samhain 2020
(dara téarma)

An Dr Cliona Saidlear Gnáthchomhalta An 9 Aibreán 2021

* Ceapadh an tOllamh Bernie Hannigan mar Chathaoirleach ar an 26 Aibreán 2021 
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Coistí an Bhoird

Coiste Iniúchóireachta agus Riosca (CIR) 

Is é ról an CIR tacú leis an mBord maidir 
lena fhreagrachtaí i ndáil le saincheisteanna 
riosca, rialaithe agus rialachais agus le 
dearbhú gaolmhar. Tá an CIR neamhspleách 
ó bhainistiú airgeadais na heagraíochta. 
Cinntíonn an Coiste go ndéantar 
monatóireacht ghníomhach neamhspleách 
ar na córais rialaithe inmheánaigh, 
gníomhaíochtaí iniúchta san áireamh. 
Tugann an CIR tuairisc don Bhord i ndiaidh 
a chruinnithe, agus go foirmiúil i scríbhinn 
gach bliain.
Ba iad comhaltaí an Choiste i rith 2021 ná an 
tOllamh Charles Normand (Cathaoirleach); 
an Dr Tracy Cunningham, an Dr Mairead 
Harding; an Dr Susan Steele, an Dr Julie 
Ling, an Dr Terry McWade, an Dr Cyril 
Sullivan agus Martin Higgins (Seachtrach). 
Bhí cúig chruinniú ag an gCoiste 
Iniúchóireachta agus Riosca i rith 2021.

An Coiste Forbartha Bainistíochta (CFB). 

Is é ról an CFB maoirseacht a dhéanamh 
ar earcaíocht, roghnú agus measúnú 
feidhmíochta an POF. Feidhmíonn an Coiste 
mar ghrúpa sainchomhairleoireachta don 
Phríomhfheidhmeannach freisin, i ndáil 
le hathbhreithniú ar fheidhmíocht agus 
forbairt na Foirne Feidhmiúcháin agus 
pleanáil do chomharbas bainistíochta 
san eagraíocht. 
Ba iad comhaltaí an Choiste i rith 2021 ná 
an tOllamh Bernie Hannigan (Cathaoirleach); 
an tOllamh Tom Fahey; an tOllamh Seamas 
Donnelly agus an Dr Cliona Saidlear. Tháinig 
an Coiste le chéile dhá uair le linn 2021.
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Sceideal Freastail, Táillí agus Speansas

Leagtar amach thíos sceideal maidir leis an bhfreastal ar chruinnithe an Bhoird agus Coiste 
do 2021, na táillí agus costais a fuair gach comhalta san áireamh:

Bord
Coiste 

Iniúchta 
& Riosca

Coiste Forbartha 
Bainistíochta

Táillí
2021

€

Speansais
2021

€

Líon na gCruinnithe 7 5 2

An Dr Tracy Cunningham 6 4 - 8,372

An tOllamh Seamas 
Donnelly 5 - 2 -

An tOllamh Tom Fahey 7 - 2 -

An tOllamh Bernie 
Hannigan (Cathaoirleach) 7 - 2 10,775 227

An tOllamh Mairead 
Harding 6 5 - - 213

An tOllamh Charles 
Normand 6 4 - 9,619 39

An Dr Terry McWade 5 3 - 5,602

An Dr Cliona Saidlear 5 - 1 5,602

An Dr Julie Ling 5 3 - 5,602

An Dr Cyril Sullivan 3 - - 2,654

An Dr Susan Steele 3 2 - -

Na Príomhathruithe Pearsanra

D’éirigh an tOllamh Jane Grimson as post an Chathaoirligh ar an 4 Samhain 2020 agus ceapadh 
an tOllamh Bernie Hannigan mar Chathaoirleach ar an 26 Aibreán 2021. Ceapadh an Dr Clíona 
Saidléar, an Dr Julie Ling agus an Dr Terry McWade ar an mBord ar an 9 Aibreán 2021. D’éirigh 
an Dr Susan Steele as an mBord ar an 11 Meitheamh 2021. Ceapadh an Dr Cyril Sullivan ar 
an mBord ar an 27 Lúnasa 2021 agus d’éirigh sé as ar an 30 Nollaig 2021.
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Tá freagracht ar an mBord as a chinntiú go gcomhlíonann an BTS riachtanais an Chóid Chleachtais 
um Rialachas Comhlachtaí Stáit (“an Cód”), mar a d’fhoilsigh an Roinn Caiteachais Phoiblí agus 
Athchóirithe i Lúnasa 2016. 
Éilítear an fhógairt seo a leanas faoin gCód.

Miondealú ar Shochair Ghearrthéarmacha Fostaithe

Raon  Líon Fostaithe

Ó Go 2021 2020

€60,000 - €69,999 9 9

€70,000 - €79,999 4 4

€80,000 - €89,999 11 12

€90,000 - €99,999 5 6

€100,000 - €109,999 2 1

€110,000 - €119,999 1 1

€130,000 - €139,999 - 1

€140,000 - €149,000 1 -

Fógairt a éilítear faoin gCód Cleachtais 
um Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016)
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Costais Chomhairleachta

Áirítear le costais chomhairleachta costas na comhairle seachtraí don bhainistíocht agus ní 
áirítear feidhmeanna ‘gnó mar is gnách’ seachtracha.

2021
€

2020
€

Comhairle dlí 77,662  40,058

Comhairle airgeadais 43,494  31,454

Acmhainní daonna 20,172  23,004

Costais straitéise  80,654

Eile 16,155 6,385

Costais chomhairleachta iomlána 157,483 181,555

Costais Dlí agus Socraíochtaí

Níor thabhaigh an BTS aon chostais i rith 2021 ná 2020 i ndáil le costais dlí, socraíochtaí agus 
imeachtaí comhréitigh agus eadrána a bhain le conarthaí le tríú páirtithe. Nochtar caiteachas 
a tabhaíodh i ndáil le comhairle dlí ghinearálta a fuair an BTS sna costais chomhairleachta.

Taighde. Fianaise. Gníomhú. 13



Caiteachas Taistil agus Cothaithe

Déantar catagóiriú ar chaiteachas taistil agus cothaithe mar seo a leanas:

2021
€

2020
€

Baile

- Bord 479 185

- Fostaithe 5,620 7,012

Idirnáisiúnta

- Bord - -

- Fostaithe 1,563 15,814

Iomlán 7,662 23,011

Caiteachas Fáilteachais

Áirítear leis an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais an caiteachas ar fháilteachas seo a leanas 
do bhaill foirne, do chomhaltaí an Bhoird agus do phainéil roghnúcháin agus athbhreithnithe 
€6,409 (2020: €3,294).
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Ráiteas Comhlíontachta

Tá an Bord tar éis glacadh leis an gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016) agus 
tá nósanna imeachta curtha i bhfeidhm aige chun a chinntiú go bhfuil an Cód á chomhlíonadh. 
Chomhlíon an BTS an Cód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit go hiomlán in 2021.

An tOllamh Bernie Hannigan 
Cathaoirleach
05 Nollaig 2022
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Ráiteas ar 
Rialú Inmheánach
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Raon Feidhme na Freagrachta
Thar ceann an Bhoird Taighde Sláinte, 
aithním freagracht an Bhoird as a chinntiú 
go ndéantar córas éifeachtach um 
rialú inmheánach a chothabháil agus 
a fheidhmiú. Áirítear leis an bhfreagracht 
seo riachtanais an Chóid Chleachtais um 
Rialachas Comhlachtaí Stáit (2016).

Cuspóir an Chórais um Rialú Inmheánach
Tá an córas um rialú inmheánach leagtha 
amach chun riosca a bhainistiú ar leibhéal 
infhulaingthe seachas chun deireadh a chur 
leis. Ar an ábhar sin, níl ar chumas an chórais 
ach dearbhú réasúnta, agus ní dearbhú iomlán, 
a sholáthar go ndéanfar sócmhainní a chosaint, 
idirbhearta a údarú agus a thaifeadadh i gceart, 
agus earráidí nó mírialtachtaí ábhartha 
a chosc nó a bhrath go tráthúil.
Tá an córas rialaithe inmheánaigh, atá 
i gcomhréir le treoir arna heisiúint ag an 
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, 
i bhfeidhm sa Bhord Taighde Sláinte don 
bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021 agus 
suas leis an dáta ar ar ceadaíodh na 
ráitis airgeadais.

Cumas maidir le Riosca a Láimhseáil
Le linn 2021 bhí Coiste Iniúchóireachta 
agus Riosca (CIR) ag an mBord Taighde 
Sláinte a bhí comhdhéanta de chúigear 
comhaltaí Boird, comhalta amháin a bhí mar 
Chathaoirleach agus comhalta seachtrach 
amháin agus taithí maidir le hairgeadas agus 
iniúchadh ag an duine sin. 

Tháinig an Coiste Iniúchóireachta agus 
Riosca le chéile cúig uaire i rith 2021. 
Tá feidhm iniúchóireachta inmheánach 
bunaithe ag an mBord Taighde Sláinte freisin. Tá 
acmhainní leordhóthanach aici agus tugtar faoi 
chlár oibre arna chomhaontú leis an CIR fúithi.
Tá polasaí bainistíochta riosca forbartha 
ag an gCoiste Iniúchóireachta agus Riosca 
ina leagtar amach an inghlacthacht riosca 
atá aige, na próisis bainistíochta riosca atá 
i bhfeidhm agus ina mionsonraítear róil 
agus freagrachtaí na mball foirne i ndáil le 
riosca. Tugadh cóip den pholasaí do gach 
ball foirne a cheaptar a bheidh ag obair 
laistigh de pholasaithe bainistíochta riosca 
an Bhoird Taighde Sláinte, chun an lucht 
bainistíochta a chur ar an eolas faoi rioscaí 
atá ag teacht chun cinn agus chun laigí 
a rialú agus freagracht a ghlacadh as rioscaí 
agus rialacháin laistigh dá réimse oibre féin.

An Creat Rioscaí agus Rialaithe
Tá córas bainistíochta riosca curtha 
i bhfeidhm ag an mBord Taighde Sláinte 
lena n-aithnítear agus lena dtuairiscítear 
príomhrioscaí agus na gníomhartha bainistithe 
a dtugtar fúthu chun aghaidh a thabhairt ar na 
rioscaí sin agus chun iad a mhaolú, más féidir.
Tá clár rioscaí i bhfeidhm lena n-aithnítear 
na príomhrioscaí atá roimh an mBord 
Taighde Sláinte agus tá siad sin aitheanta 
agus measta agus tugadh grád dóibh de réir 
a dtábhachta. Déanann an CIR athbhreithniú 
ar an gclár ag gach cruinniú. Baintear 
úsáid as toradh na measúnuithe sin chun 
pleanáil a dhéanamh agus chun acmhainní 
a leithdháileadh lena chinntiú go ndéantar 
rioscaí a bhainistiú ar leibhéal inghlactha.

Ráiteas ar Rialú Inmheánach
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Tugann an clár rioscaí mionsonraí faoi na 
rialúcháin agus gníomhartha is gá leo chun 
rioscaí a mhaolú agus faoin bhfreagracht 
as oibriú rialúchán arna sannadh ar bhaill 
foirne faoi leith. Dearbhaím go bhfuil 
timpeallacht rialúcháin i bhfeidhm ina 
bhfuil na gnéithe seo a leanas:
 ∙ tá na nósanna imeachta maidir le gach 

príomhphróiseas gnó taifeadta,
 ∙ tá freagrachtaí airgeadais sannta ar 

leibhéal bainistíochta agus tá cuntasacht 
chomhfhreagrach i bhfeidhm,

 ∙ tá córas buiséadaithe cuí ann agus 
buiséad bliantúil atá faoi athbhreithniú 
ag an lucht bainistíochta shinsearach,

 ∙ tá córais i bhfeidhm a bhfuil mar aidhm 
leo slándáil na faisnéise agus na gcóras 
teicneolaíochta cumarsáide a chinntiú,

 ∙ tá córais i bhfeidhm chun na sócmhainní 
a chosaint, agus

 ∙ tá nósanna imeachta rialúcháin ann 
maidir le maoiniú deontas a thugtar 
do ghníomhaireachtaí seachtracha 
a chinntíonn rialúchán leordhóthanach 
ar cheadú deontas agus monatóireacht 
agus athbhreithniú ar fhaighteoirí deontas 
lena chinntiú go n-úsáidtear maoiniú 
deontais chun na críche atá beartaithe.

Monatóireacht agus Athbhreithniú 
Leanúnach
Tá nósanna imeachta foirmiúla bunaithe 
chun monatóireacht a dhéanamh ar 
phróisis rialúcháin agus cuirtear easnaimh 
rialúcháin in iúl do na daoine atá freagrach 
as gníomh ceartaitheach a dhéanamh, don 
lucht bainistíochta agus don Bhord, nuair 
is ábhartha sin, go tráthúil. Dearbhaím go 
bhfuil na córais mhonatóireachta leanúnaí 
seo a leanas i bhfeidhm:
 ∙ táthar tar éis na rioscaí lárnacha agus na 

rialúcháin bhainteacha a shainaithint, agus 
próisis a chur i bhfeidhm chun feidhmiú 
na rialúchán lárnach sin a mhonatóiriú 
agus tuairisciú a dhéanamh ar aon 
easnaimh a shainaithnítear;

 ∙ bunaíodh socruithe tuairiscithe ag gach 
leibhéal inar leagadh freagracht as 
bainistíocht airgeadais, agus

 ∙ déanann an lucht bainistíochta 
sinsearach athbhreithniú rialta ar 
thuarascálacha feidhmíochta agus 
airgeadais tréimhsiúla agus bliantúla 
ina dtaispeántar feidhmíocht in aghaidh 
buiséad/réamh-mheastachán.

Soláthar
Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta 
i bhfeidhm ag an mBord Taighde Sláinte 
lena chinntiú go gcomhlíontar na rialacha 
agus treoirlínte reatha maidir le soláthar, 
agus gur chloígh an Bord Taighde Sláinte 
leis na nósanna imeachta sin i rith 2021. Tá 
cúrsaí a tháinig chun cinn maidir le rialuithe 
ar sholáthar aibhsithe thíos faoin teideal 
“Saincheisteanna maidir le Rialú Inmheánach”.

Athbhreithniú ar Éifeachtacht
Dearbhaím go bhfuil nósanna imeachta 
i bhfeidhm ag an mBord Taighde Sláinte 
chun monatóireacht a dhéanamh ar 
éifeachtacht a nósanna imeachta bainistithe 
riosca agus rialúcháin. Tugtar faisnéis chúlra 
do mhonatóireacht agus d’athbhreithniú an 
Bhoird Taighde Sláinte ar éifeachtacht an 
chórais rialúcháin airgeadais inmheánaigh 
le hobair na n-iniúchóirí inmheánacha agus 
seachtracha agus leis an gCoiste Iniúchta 
agus Riosca a dhéanann maoirsiú ar a gcuid 
oibre. Tá lucht bainistíochta sinsearach 
an Bhoird Taighde Sláinte freagrach as an 
gcreat rialúcháin airgeadais inmheánaigh 
a fhorbairt agus a chothabháil.
Dearbhaím go ndearna an Bord athbhreithniú 
bliantúil ar éifeachtúlacht na rialuithe 
inmheánacha le linn na bliana 2021 agus gur 
shocraigh sé ar thoradh an athbhreithnithe 
sin ag a chruinniú ar an 1 Iúil 2022. Ní raibh 
ar an mBord Taighde Sláinte dul i ngleic le 
haon saincheisteanna suntasacha ina raibh air 
athruithe a dhéanamh ar rialuithe inmheánacha 
mar gheall ar an bpaindéim COVID-19.
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Saincheisteanna maidir le rialúchán 
inmheánach
Bíonn ar an Roinn Sláinte cead a thabhairt 
roimh ré chun maoiniú a chur ar fáil don 
fhaighteoir deontais sula dtabhaítear caiteachas. 
Fuarthas ceadú ar an 10 Eanáir 2022.
Le linn 2021, tabhaíodh caiteachas 
€284,809 maidir le hearraí agus seirbhísí 
ó dhá sholáthróir agus sna cásanna sin 
níor chomhlíon na nósanna imeachta 
a úsáideadh na treoirlínte maidir le soláthar. 
Sna cásanna sin, bhain siad le seachadtaí 
breise ar chonarthaí a bhí i bhfeidhm 
roimhe sin. Tar éis comórtais soláthair, 
tá creat-chomhaontuithe nua i bhfeidhm 
anois don dá sheirbhís.

Freagairt ar COVID-19 — Foireann
Ní raibh aon saincheisteanna ag an BTS maidir 
leis an timpeallacht oibre ná rialaithe ag 
eascairt as COVID-19. Tá bonneagar solúbtha 
TFC ag an BTS a chuir ar chumas na foirne 
oibriú ón mbaile ar bhealach slán sábháilte. 
Tá an BTS tar éis cur leis seo le bliain anuas 
le huasghrádú na mballaí dóiteáin nua, le 
béim ar an líonra TF a leathnú chuig oibrithe 
iargúlta le slándáil i ngach rud a dhéanaimid. 
Chuir an BTS leis an obair theicniúil seo le 
tacaíocht dóibh siúd a theastaigh trealamh 
uathu chun a gcuid oibre a dhéanamh 
i gceart agus cuireadh scáileáin, printéirí 
agus deasca ar fáil nuair a bhí gá leis, chomh 
maith le treoir sláinte agus sábháilteachta. 
Tá creat um fholláine foirne i bhfeidhm 
ag an BTS faoina gcuirtear tionscnaimh 
fholláine éagsúla ar fáil don fhoireann i rith 
na bliana agus tá clár cúnaimh d’fhostaithe 
i bhfeidhm. Tá suirbhé foirne coimisiúnaithe 
ag an BTS ina ndéanfar athbhreithniú ar 
shocruithe oibre cumaigsc.
Tá an BTS fós ag déanamh monatóireachta 
ar threoirlínte ón Roinn Sláinte/RCPA chun 
comhsheasmhacht a chinntiú laistigh den 
tSeirbhís Phoiblí i gcoitinne.

Freagairt ar COVID-19 — Dámhachtainí 
Taighde
Chuir paindéim COVID-19 dúshláin ar leith 
os comhair ár gcórais sláinte, ár sochaí 
agus ár ngeilleagair agus leag sé béim ar 
an tábhacht a bhaineann le fianaise agus 
faisnéis ardchaighdeáin agus thráthúil chun 
cinntí a threorú.
I rith 2020 agus 2021, bhí príomhról 
ag an BTS sa fhreagairt éigeandála ar 
COVID-19. Mhaoinigh sé tionscadail 
taighde mhearfhreagartha, gníomhaíochtaí 
sintéise fianaise, trialacha cliniciúla chun 
cóireálacha agus vacsaíní nua a mheas agus 
bithbhanc náisiúnta COVID-19. Dhírigh an 
BTS aon bhunioncam a bhí ar fáil ar an gcúis 
seo agus fuarthas maoiniú breise a bhain 
le COVID-19 ón Roinn Sláinte chun aghaidh 
a thabhairt ar thosaíochtaí sonracha.
Chomh maith leis sin, chuir an BTS tús le 
pléití leis an Roinn Sláinte sa bhliain 2021 faoi 
cheachtanna foghlamtha don chóras taighde 
agus nuálaíochta ón ngéarchéim COVID-19 
agus taighde a bhí riachtanach chun 
ullmhacht a chinntiú d’éigeandálaí sláinte 
amach anseo, paindéimí san áireamh.

An tOllamh Bernie Hannigan 
Cathaoirleach
05 Nollaig 2022
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Tuarascáil lena cur faoi bhráid 
Thithe an Oireachtais
An Bord Taighde Sláinte

 

Mary Henry  
For and on behalf of the  
Comptroller and Auditor General 
12 December 2022 

 

Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 
Comptroller and Auditor General 

Report for presentation to the Houses of the Oireachtas  

Health Research Board  

Qualified opinion on the financial statements 
I have audited the financial statements of the Health Research Board for the year ended 
31 December 2021 as required under the provisions of section 5 of the Comptroller and 
Auditor General (Amendment) Act 1993.  The financial statements comprise  

 the statement of income and expenditure and retained revenue reserves  
 the statement of capital income and expenditure 
 the statement of financial position  

 the statement of cash flows, and  

 the related notes, including a summary of significant accounting policies. 

In my opinion, except for the non-compliance with the requirements of FRS 102 in relation 
to retirement benefit entitlements referred to below, the financial statements give a true 
and fair view of the assets, liabilities and financial position of the Health Research Board 
at 31 December 2021 and of its income and expenditure for 2021 in accordance with FRS 
102. 

Basis for qualified opinion  
In compliance with the directions of the Minister for Health, the Health Research Board 
accounts for the costs of retirement benefit entitlements only as they become payable.  
This does not comply with FRS 102 which requires that the financial statements recognise 
the full cost of retirement benefit entitlements earned in the period and the accrued liability 
at the reporting date.  The effect of the non-compliance on the Health Research Board’s 
financial statements for 2021 has not been quantified. 

I conducted my audit of the financial statements in accordance with the International 
Standards on Auditing (ISAs) as promulgated by the International Organisation of 
Supreme Audit Institutions.  My responsibilities under those standards are described in 
the appendix to this report.   I am independent of the Health Research Board and have 
fulfilled my other ethical responsibilities in accordance with the standards.   

I believe that the audit evidence I have obtained is sufficient and appropriate to provide a 
basis for my opinion. 

Report on information other than the financial statements, and on other 
matters  

The Health Research Board has presented certain other information together with the 
financial statements. This comprises the annual report including the governance statement 
and Board members’ report, and the statement on internal control.  My responsibilities to 
report in relation to such information, and on certain other matters upon which I report by 
exception, are described in the appendix to this report. 

I have nothing to report in that regard. 
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Appendix to the report 

Responsibilities of Board members  
As detailed in the governance statement and Board members’ 
report, the Board members are responsible for  
 the preparation of annual financial statements in the form 

prescribed under article 21 of the Health Research Board 
(Establishment) Order 1986 

 ensuring that the financial statements give a true and fair 
view in accordance with FRS102 

 ensuring the regularity of transactions 

 assessing whether the use of the going concern basis of 
accounting is appropriate, and  

 such internal control as they determine is necessary to 
enable the preparation of financial statements that are free 
from material misstatement, whether due to fraud or error. 

Responsibilities of the Comptroller and Auditor 
General 
I am required under section 5 of the Comptroller and Auditor 
General (Amendment) Act 1993 to audit the financial statements 
of the Health Research Board and to report thereon to the 
Houses of the Oireachtas. 

My objective in carrying out the audit is to obtain reasonable 
assurance about whether the financial statements as a whole are 
free from material misstatement due to fraud or error. 
Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a 
guarantee that an audit conducted in accordance with the ISAs 
will always detect a material misstatement when it exists. 
Misstatements can arise from fraud or error and are considered 
material if, individually or in the aggregate, they could reasonably 
be expected to influence the economic decisions of users taken 
on the basis of these financial statements. 

As part of an audit in accordance with the ISAs, I exercise 
professional judgment and maintain professional scepticism 
throughout the audit. In doing so, 
 I identify and assess the risks of material misstatement of 

the financial statements whether due to fraud or error; 
design and perform audit procedures responsive to those 
risks; and obtain audit evidence that is sufficient and 
appropriate to provide a basis for my opinion. The risk of not 
detecting a material misstatement resulting from fraud is 
higher than for one resulting from error, as fraud may 
involve collusion, forgery, intentional omissions, 
misrepresentations, or the override of internal control. 

 I obtain an understanding of internal control relevant to the 
audit in order to design audit procedures that are 
appropriate in the circumstances, but not for the purpose of 
expressing an opinion on the effectiveness of the internal 
controls. 

 I evaluate the appropriateness of accounting policies used 
and the reasonableness of accounting estimates and 
related disclosures. 

 
 
 

 

 I conclude on the appropriateness of the use of the going 
concern basis of accounting and, based on the audit 
evidence obtained, on whether a material uncertainty exists 
related to events or conditions that may cast significant 
doubt on the Board’s ability to continue as a going concern. 
If I conclude that a material uncertainty exists, I am required 
to draw attention in my report to the related disclosures in 
the financial statements or, if such disclosures are 
inadequate, to modify my opinion. My conclusions are 
based on the audit evidence obtained up to the date of my 
report. However, future events or conditions may cause the 
Board to cease to continue as a going concern. 

 I evaluate the overall presentation, structure and content of 
the financial statements, including the disclosures, and 
whether the financial statements represent the underlying 
transactions and events in a manner that achieves fair 
presentation. 

I communicate with those charged with governance regarding, 
among other matters, the planned scope and timing of the audit 
and significant audit findings, including any significant 
deficiencies in internal control that I identify during my audit. 

I report by exception if, in my opinion, 
 I have not received all the information and explanations I 

required for my audit, or 

 the accounting records were not sufficient to permit the 
financial statements to be readily and properly audited, or 

 the financial statements are not in agreement with the 
accounting records. 

Information other than the financial statements  

My opinion on the financial statements does not cover the other 
information presented with those statements, and I do not 
express any form of assurance conclusion thereon.  

In connection with my audit of the financial statements, I am 
required under the ISAs to read the other information presented 
and, in doing so, consider whether the other information is 
materially inconsistent with the financial statements or with 
knowledge obtained during the audit, or if it otherwise appears to 
be materially misstated. If, based on the work I have performed, 
I conclude that there is a material misstatement of this other 
information, I am required to report that fact.  

Reporting on other matters 

My audit is conducted by reference to the special considerations 
which attach to State bodies in relation to their management and 
operation. I report if I identify material matters relating to the 
manner in which public business has been conducted. 

I seek to obtain evidence about the regularity of financial 
transactions in the course of audit. I report if I identify any 
material instance where public money has not been applied for 
the purposes intended or where transactions did not conform to 
the authorities governing them.  
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Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas 
agus Cúlchistí Ioncaim Coimeádta
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021

Nótaí 2021
€

2020
€

Ioncam

Deontas Ioncaim ón Roinn Sláinte (Vóta 38 B.1) 2 39,492,956 38,840,430

Maoiniú Taighde 2 2,682,252 4,825,674

Ioncam Maoinithe 2 474,195  416,470 

Ioncam Eile 2 112,746  3,152 

42,762,149 44,085,726

Caiteachas

Caiteachas Dámhachtainí Taighde 3 32,231,079 33,724,960

Aonad Fianaise 4 1,675,044 1,768,163

Córais Náisiúnta Eolas Sláinte 4 1,768,011 1,813,104

Clár na Dámhachtana Taighde RSF 
Costais Bainistíochta 4 2,441,118 2,284,314

An Oifig Náisiúnta do Choistí um Eitic 
Thaighde (CNET) 4 727,053 353,414

An Coiste um Dhearbhú Tola do Thaighde 
Sláinte (CDTTS) 4 235,043 251,545

Costais Riaracháin Ghinearálta agus 
Tacaíochta Oibriúcháin 4 3,680,119 3,898,788

42,757,467 44,094,288

Taighde. Fianaise. Gníomhú. 23



An tOllamh Bernie Hannigan 
Cathaoirleach  
Dáta: 05 Nollaig 2022

An tOllamh Charles Normand 
Comhalta Boird

Ráiteas faoi Ioncam agus 
Caiteachas Caipitil 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021

Nótaí 2021
€

2020
€

Barrachas/(Easnamh) Roimh Leithreasaí 4,682 (8,562)

Aistriú Méid Leithdháilte go Cúlchiste Caipitil chun 
Sócmhainní Seasta a Mhaoiniú (3,235) (9,119)

Barrachas/(Easnamh) i nDiaidh Leithreasaí 1,447 (17,681)

Cúlchiste Ioncaim ar 1 Eanáir (533,628) (515,947)

Cúlchistí ioncaim amhail an 31 Nollaig (532,181) (533,628)

Níl aon ghnóthachain ná caillteanais ag an mBord seachas na cinn a ndéileáiltear leo sna ráitis 
ioncaim agus chaipitil ar ioncam agus caiteachas. 
Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo iad an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid agus na nótaí 1 go 22.
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An tOllamh Bernie Hannigan 
Cathaoirleach  
Dáta: 05 Nollaig 2022

An tOllamh Charles Normand 
Comhalta Boird

Ráiteas faoi Ioncam agus 
Caiteachas Caipitil 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021

Nótaí 2021
€

2020
€

Ioncam

Deontas Caipitiúil an Roinn Sláinte (Vóta 38 B.1) 10,206,695  9,741,690 

Amúchadh an chuntais ciste chaipitiúil 35,487  117,450 

10,242,182  9,859,140 

Caiteachas

Caiteachas Dámhachtainí Taighde 9 10,000,000  9,590,315 

Caiteachas Riaracháin Cláir agus Oibriúcháin 180,663  133,190 

Breiseanna le sócmhainní seasta 26,032  18,185 

Dímheas 11 35,487  117,450 

10,242,182  9,859,140 

Barrachas/(Easnamh) don bhliain  -  - 

Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo iad an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid agus na nótaí 1 go 22.
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Ráiteas ar Staid an Airgeadais 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021

Nótaí 2021
€

2020
€

Sócmhainní seasta

Réadmhaoin, Fearas & Trealamh 11 62,240  68,463 

Sócmhainní reatha

Infháltais 12 908,423  1,168,359 

Infheistíochtaí 13 641  641 

Airgead sa bhanc agus ar láimh 14 372,960  232,109 

1,282,024  1,401,109 

Dliteanais reatha

Méideanna dlite laistigh de bhliain amháin:

Suimeanna Iníoctha 15 1,436,639  1,510,896 

1,436,639  1,510,896 

Glan-(dliteanais)/sócmhainní reatha (154,615)  (109,787)

Dliteanais fhadtéarmacha

Méideanna dlite tar éis bliain amháin:

Suimeanna Iníoctha 16 377,566  423,323 

377,566  423,323 

Iomlán na nGlan-sócmhainní (469,941)  (464,647)

A sheasann do

Chúlchistí Ioncaim Coimeádta (532,181)  (533,628)

Cúlchiste Caipitil 17 62,240  68,981 

(469,941)  (464,647)

Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo iad an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid agus na nótaí 1 go 22.

An tOllamh Bernie Hannigan 
Cathaoirleach  
Dáta: 05 Nollaig 2022

An tOllamh Charles Normand 
Comhalta Boird
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Ráiteas ar Shreabhadh Airgid 
don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2021

Nótaí 2021
€

2020
€

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

Barrachas/(Easnamh) don bhliain 1,447 (17,681)

Coigeartú ar an bhfigiúir Barrachais le haghaidh Dímheasa 35,487 117,450

(Méadú)/Laghdú ar Infháltais 259,940 (115,513)

Méadú/(Laghdú) ar nithe Iníoctha (120,015) 245,617

Amúchadh an Chúlchiste Chaipitiúil (35,487) (117,450)

Méid Leithdháilte chun Breiseanna Sócmhainní Seasta a Mhaoiniú 29,267 27,304

Ús Bainc Faighte - -

Glan-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 170,639 139,727

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta

Coigeartú ar iarmhéid tosaigh an Chúlchiste (521) -

Méid Leithdháilte chun Breiseanna Sócmhainní Seasta a Mhaoiniú (29,267) (27,304)

Glan-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta (29,788) (27,304)

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí maoiniúcháin

Ús Bainc Faighte - -

Glan-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí maoiniúcháin - -

Méadú/(laghdú) glan ar airgead tirim agus ar choibhéisí airgid 140,851 112,423

Réiteach airgid thirim agus choibhéisí airgid thirim, 
tosaigh go deiridh

Airgead tirim sa bhanc amhail ar an 1 Eanáir 232,109 119,686

Airgead tirim sa bhanc amhail ar an 31 Nollaig 372,960 232,109

Gluaiseacht airgid thirim don bhliain 18 140,851 112,423
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021

1. Beartais Chuntasaíochta
Leagtar amach thíos an bunús cuntasaíochta agus na polasaithe cuntasaíochta 
suntasacha a ghlac an Bord Taighde Sláinte. Cuireadh i bhfeidhm go comhsheasmhach 
iad le linn na bliana agus don bhliain roimhe.

a. Eolas Ginearálta
Bhunaigh an tAire Sláinte, agus na cumhachtaí a tugadh dó le hAlt 3 den Acht Sláinte 
(Comhlachtaí Corparáideacha) 1961 (Uimh. 279 de 1961) á n-úsáid aige, an Bord 
Taighde Sláinte faoi Ordú Bunaithe in 1986.
Is iad seo a leanas príomhchuspóirí an Bhoird Taighde Sláinte, arna leagan amach 
i gcuid a ceathair d’Ionstraim Reachtúil Uimh. 297:
 ∙ taighde sláinte a spreagadh, cuidiú leis, é a choimisiúnú nó a stiúradh chun sláinte 

a fheabhsú agus éifeachtúlacht na seirbhísí sláinte a mhéadú;
 ∙ córais faisnéise sláinte a chothabháil, a fhorbairt nó tacú leo chun críocha taighde 

agus an fhianaise a sholáthar le haghaidh polasaí agus seirbhísí sláinte;
 ∙ teagmháil agus comhoibriú a dhéanamh le comhlachtaí eile taighde sa Stát agus 

lasmuigh den Stát maidir le taighde bainteach a chur chun cinn, a choimisiúnú 
nó a dhéanamh; agus

 ∙ obair i gcomhar le comhlachtaí eile um fhaisnéis sláinte sa Stát, agus áit ar cuí, 
lasmuigh den Stát, chun córais faisnéise sláinte a fhorbairt agus tacú leo.

b. Ráiteas Comhlíontachta
Ullmhaíodh ráitis airgeadais an Bhoird Taighde Sláinte don bhliain dar críoch 
an 31 Nollaig 2021 i gcomhréir le FRS102, an caighdeán tuairiscithe airgeadais 
is infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn a d’eisigh an Chomhairle um 
Thuairisciú Airgeadais (FRC). 

c. Bunús an Ullmhúcháin
Ullmhaítear na Ráitis Airgeadais faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil agus de réir 
na riachtanas arna leagan síos ag an Aire Sláinte. Le treoir ón Aire ní dhearnadh 
aon soláthar i ndáil le sochair iníoctha faoin Scéim Rialtais Áitiúil um Aoisliúntas 
atá á hoibriú ag an BTS. Déantar cuntas ar chaiteachas ar bhonn réimsí fócais 
straitéiseacha, cumasóirí agus cuspóirí.

d. Ioncam — Ioncam a aithint
Cuirtear Deontas Ioncaim na Roinne Sláinte chun sochar an Ráitis faoi Ioncam agus 
Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Coimeádta ar bhonn fáltas airgid thirim. Déantar 
cuntas ar Dheontais Chaipitil ar bhonn fabhraithe. Aithnítear an maoiniú taighde eile go 
léir mar ioncam nuair a úsáidtear é chun caiteachas comhoiriúnaithe a fhritháireamh. 
Áirítear ar mhaoiniú den sórt sin ranníocaíocht i dtreo chostais riaracháin an Bhoird. 
Aithnítear ioncaim úis ar bhonn fabhraithe. Aithnítear ioncam eile ar bhonn fabhraithe.
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021

e. Aitheantas Caiteachais
Aithnítear maoiniú do dhámhachtainí taighde mar chaiteachas sa tréimhse ina 
mbíonn sé le híoc le sealbhóir na dámhachtana faoi théarmaí an chonartha. Déantar 
aisíocaíochtaí deontais a ghlanluacháil in aghaidh caiteachais ar dheontais sa bhliain 
a fhaightear iad. Aithnítear gach caiteachas eile ar bhonn fabhruithe.
Is gealltanas conarthach idir an Bord Taighde Sláinte agus Institiúid Óstaigh faofa 
é dámhachtain d’fhonn maoiniú a sholáthar do chlár taighde sonraithe arna 
mhaoiniú le deontas nó chun príomh-shócmhainn taighde a fhorbairt. Nochtar 
i nóta 20 méideanna a bheidh iníoctha sna blianta amach romhainn i ndáil le 
gealltanais chonarthacha maidir le dámhachtainí taighde atá ann cheana féin.
Áiríodh Nóta 10 chun taifid airgeadais an BTS a thaispeáint chun Straitéis an BTS 
2021 – 2025 Taighde Sláinte — Tionchar a Imirt a léiriú. Léirítear caiteachas, maoiniú 
do dhámhachtainí taighde san áireamh, in aghaidh na gCuspóirí Straitéiseacha agus 
na bPríomhghníomhartha Straitéiseacha.

f. Réadmhaoin, Fearas & Trealamh
Luaitear sócmhainní seasta inláimhsithe ar chostas lúide dímheas carntha. Déantar an 
muirear le haghaidh dímheasa a ríomh chun costas na sócmhainní seasta inláimhsithe 
a dhíscríobh chuig a luach measta iarmharach, i dtráthchodanna bliantúla thar an saol 
úsáideach measta mar seo a leanas:
 ∙ Áitreabh  4%
 ∙ Trealamh Ríomhaire 25%
 ∙ Troscán agus Trealamh Oifige  15%

Ní dhéantar sócmhainní seasta inláimhsithe a chosnaíonn níos lú ná €650 a chaipitliú.
Más ann d’fhianaise oibiachtúil ar lagú ar luach sócmhainne, aithnítear caillteanas 
lagaithe sa Ráiteas ar Ioncam agus Caiteachas agus sna Cúlchistí Ioncaim Coimeádta 
sa bhliain.

g. Infháltais
Aithnítear infháltais ar luach cóir, lúide soláthar d’fhiacha amhrasacha. Is soláthar 
ar leith é an soláthar d’fhiacha amhrasacha agus déantar é nuair a bhíonn fianaise 
oibiachtúil ann nach mbeidh an Bord Taighde Sláinte in ann na méideanna go léir 
atá dlite dó a bhailiú. Aithnítear gach gluaiseacht sa soláthar d’fhiacha amhrasacha 
sa Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Coimeádta.
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h. Pinsin
De réir threoir an Aire Sláinte, níl aon fhoráil déanta sna Ráitis Airgeadais le haghaidh 
dliteanais phinsin amach anseo. Cuirtear ranníocaíochtaí ó fhostaithe ar comhaltaí 
na scéime iad chun sochar don Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí 
Ioncaim Coimeádta nuair a fhaightear iad. Déantar íocaíochtaí pinsin faoin scéim 
a mhuirearú ar an Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim 
Coimeádta nuair a íoctar iad. Oibríonn an Bord Taighde Sláinte an Scéim Pinsean 
Seirbhíse Poiblí Aonair freisin, ar scéim sochar sainithe í do sheirbhísigh phoiblí 
inphinsin a ceapadh ar an 1 Eanáir 2013 nó ina dhiaidh sin. Íoctar ranníocaíochtaí 
comhaltaí sa Scéim Aonair leis an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe (RCPA).

i. Léasanna Oibriúcháin
Aithnítear caiteachas cíosa faoi léasanna oibriúcháin sa Ráiteas Ioncaim agus 
Caiteachais agus sna Cúlchistí Ioncaim Coimeádta thar shaolré an léasa. Aithnítear 
caiteachas ar bhonn líne dírí thar thréimhse an léasa, seachas sa chás go bhfuil 
arduithe cíosa ann atá ceangailte leis an ráta bolscaireachta ionchasach. Sa chás sin, 
aithnítear na harduithe sin an tráth a dtabhaítear iad. Aithnítear aon dreasachtaí léasa 
a fhaightear thar shaolré an léasa.

j. Sochair Fostaithe — sochair ghearrthéarmacha
Aithnítear sochair ghearrthéarmacha amhail saoire bhliantúil mar chostas sa bhliain 
agus áirítear sochair a thabhaítear ag deireadh na bliana san fhigiúr infháltais sa 
Ráiteas faoin Staid Airgeadais.

k. Meastacháin agus Breithiúnais Chuntasaíochta Criticiúla
Éilíonn ullmhú na ráiteas airgeadais ar an lucht bainistíochta breithiúnais, meastacháin 
agus toimhdí a dhéanamh a théann i bhfeidhm ar mhéideanna tuairiscithe na 
sócmhainní agus na ndliteanas amhail dáta an Ráitis faoin Staid Airgeadais agus 
méideanna tuairiscithe an ioncaim agus na gcostas i rith na bliana. Mar sin féin, 
ciallaíonn nádúr an mheastacháin go bhféadfadh torthaí iarbhíre a bheith éagsúil 
ó na meastacháin sin. Seo a leanas na breithiúnais a raibh an éifeacht is mó acu 
ar na méideanna a aithnítear sna ráitis airgeadais.

l. Lagú maidir le Daingneáin agus Feistis agus Trealamh
Rinneadh athbhreithniú maidir le laige ar shócmhainní a bhíonn faoi réir amúchta 
agus níor aithníodh aon laige in 2021.
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2. Maoiniú na Roinne Sláinte

2021
€

2020
€

Bunmhaoiniú Neamhchaipitil  34,954,000  34,404,000 

Soláthar Sábháilte Altraí agus 
Meascán Scileanna  147,386  150,000 

Léas ar an Tríú hUrlár 
i dTeach Grattan  228,100  210,848 

Coiste Náisiúnta um Eitic 
Thaighde  757,110  443,759 

An Coiste um Dhearbhú Tola 
do Thaighde Sláinte  291,185  307,148 

Dochar a Laghdú, Tacú 
le hAthshlánú  396,533  360,675 

Triail Dlúthpháirtíochta 
de chuid EDS  1,658,642  1,400,000 

Staidéar Fadaimseartha 
na hÉireann ar Dhul in 
Aois — IDS TILDA

 60,000  - 

Dámhachtainí COVID-19  1,000,000  - 

Staidéar Fadaimseartha 
na hÉireann ar Dhul in  
Aois — TILDA

 -  1,500,000 

Roghanna Baile dóibh siúd 
atá ag dul in Aois  -  64,000 

 39,492,956  38,840,430 
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2. Maoiniú na Roinne Sláinte (ar lean)

2021
€

2020
€

Maoiniú Taighde

Déileáil le dúshláin mhóra sláinte

Comhairle na nDochtúirí 
Leighis in Éirinn

Dámhachtainí Patrick Quinn 
as Taighde ar Ghalar Parkinson  76,738 118,020

Ospidéal Náisiúnta na Leanaí
An Fhondúireacht d’Ospidéal 
Náisiúnta na Leanaí – Scéim 
Chistiúcháin an BTS 2017

 - 65,861

Fondúireacht Eolaíochta 
Éireann (FEÉ) BTS/FEÉ/Wellcome Trust  812,600 868,977

SAM-Éire Comhpháirtíocht T&F 
SAM-na hÉireann  224,364 300,472

 1,113,702 1,353,330

Tacú le hidirghabhálacha cúraim sláinte

Gníomhaireacht Sláinte Poiblí 
HSC (Tuaisceart Éireann) Maoiniú Deistreoraithe  - 115,686

 - 115,686

Díriú ar riachtanais taighde chóras sláinte agus cúraim shóisialta na hÉireann

Atlantic Philanthropies Clár Taighde ar Néaltrú - 106,718

Feidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte (FSS)

Comhar Taighde 
ar Cháilíocht agus 
Shábháilteacht Othair 

265,039 353,494

Gníomhaireacht Sláinte Poiblí 
HSC (Tuaisceart Éireann)

Líonra Taighde um Chúram 
Maolaitheach - 33,307

Gníomhaireacht Sláinte Poiblí 
HSC (Tuaisceart Éireann)

Forbairt Acmhainne do 
Shintéis Fianaise 201,352 167,916

466,391 661,435
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2021
€

2020
€

Timpeallacht láidir chumasúcháin a chruthú

Comhairle Taighde na hÉireann Líonra Náisiúnta PPI 200,000 -

Comhairle Taighde na hÉireann COVID-19 — Gairm 
Mhearfhreagartha 852,874 2,442,343

Comhairle Taighde na hÉireann Ioncam ó PPI Ignite 49,285 252,880

1,102,159 2,695,223

2,682,252  4,825,673 

Ioncam Maoinithe

Díriú ar riachtanais taighde chóras sláinte agus cúraim shóisialta na hÉireann

An Roinn Dlí agus Cirt 
agus Comhionannais

An tInnéacs Náisiúnta 
Básanna le Drugaí 162,309 95,423

Epilepsy Ireland Bailiúchán Sonraí ar 
bhásanna de bharr Titimis 19,990 19,990

Ioncam ón AE 24,452 34,113

An Lárionad Monatóireachta 
Eorpach um Dhrugaí agus 
Andúil i nDrugaí (EMCDDA)

Rannchuidiú le Taighde ar 
Mhí-úsáid Drugaí 79,590 79,590

Feidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte (FSS) Saineolaí Forleithne 11,465 11,465

Feidhmeannacht na Seirbhíse 
Sláinte (FSS)

Bailiúchán Sonraí ar bhásanna 
de bharr Féinmharaithe 118,000 118,647

An tÚdarás um Shábháilteacht 
ar Bhóithre 

Bailiúchán Sonraí ar bhásanna 
de bharr Timpistí Bóithre 58,389 57,242

474,195 416,470

2. Maoiniú na Roinne Sláinte (ar lean)

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021
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2021
€

2020
€

Ioncam Eile

Prapíocaíochtaí 550  - 

Sonraí Córa (1,445)  - 

Ioncam an Choiste Náisiúnta 
um Eitic Thaighde 110,340  - 

Dleachtanna Paul Henry 3,301  3,152 

112,746  3,152 

42,762,149  44,085,726 
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3. Dámhachtainí Ioncaim de réir Réimse Taighde Sláinte

2021
€

2020
€

Achoimre Dámhachtainí Ioncaim de réir Réimse Taighde Sláinte

Taighde Bithleighis Feidhmeach 4,125,700  4,043,970 

Taighde Bithleighis/Cliniciúil Feidhmeach 1,382,074  2,284,664 

Bithleigheas Bunúsach 424,461  698,420 

Taighde Cliniciúil 15,151,732  11,074,490 

Taighde um Sheirbhísí Sláinte/Cliniciúla 1,938,610  1,659,246 

Seirbhísí Sláinte Daonra/Cliniciúla 688,739  765,172 

Taighde um Sheirbhísí Sláinte 5,381,317  6,251,130 

Eolaíochtaí Sláinte Daonra 2,597,124  6,236,268 

Taighde um Eolaíochtaí Sláinte Daonra/Sheirbhísí Sláinte 541,322  711,600 

32,231,079  33,724,960 

Taighde Bithleighis Feidhmeach

Comhaltacht Iardhochtúireachta le haghaidh Eolaí Cliniceora -  155,085 

COVID-19 — Gairm Mhearfhreagartha 64,747  125,490 

Comhdhámhachtainí Dochtúireachta (30,225)  37,122 

An Scéim um Imscrúdaitheoirí Nua 380,128  739,744 

Tionscnamh Comhchláir an AE 140,035  123,171 

Carthanais Taighde Sláinte Éireann 473,446  338,195 

Tionscadail faoi Stiúir ag Imscrúdaitheoirí 1,086,525  515,333 

An Scéim um Malartú agus Scaipeadh Eolais (112)  - 

Sonraí Taighde Oscailte 13,363  - 

Dámhachtainí Patrick Quinn as Taighde ar Ghalar Parkinson -  118,020 
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3. Dámhachtainí Ioncaim de réir Réimse Taighde Sláinte (ar lean)

2021
€

2020
€

Iardhochtúireacht sa Leigheas Aistritheach (3,089)  - 

Comhpháirtíocht Taighde FEÉ, an BTS agus Wellcome 1,261,182  995,146 

Comhpháirtíocht Taighde & Forbartha SAM-na hÉireann 739,700  896,664 

4,125,700  4,043,970 

Taighde Bithleighis/Cliniciúil Feidhmeach

Dámhachtainí Eolaithe Cliniciúla (1,693)  - 

Comhdhámhachtainí Dochtúireachta -  83,299 

An Scéim um Imscrúdaitheoirí Nua 328,959  647,869 

Tionscnamh Comhchláir an AE 71,798  79,293 

Carthanais Taighde Sláinte Éireann 230,793  219,286 

Dámhachtainí Aistritheacha BTS/FEÉ (12,647)  - 

Tionscadail faoi Stiúir ag Imscrúdaitheoirí 777,544  1,123,078 

An Scéim um Malartú agus Scaipeadh Eolais (25,131)  - 

Clár Náisiúnta Comhaltachta Acadúla SpR/SR (12,582)  28,702 

Sonraí Taighde Oscailte 13,363  - 

Comhpháirtíocht Taighde FEÉ, an BTS agus Wellcome 11,670  103,137 

1,382,074  2,284,664 

Bithleigheas Bunúsach

Sonraí Taighde Oscailte 13,363 -

Comhpháirtíocht Taighde FEÉ, an BTS agus Wellcome 352,350  639,672 

Comhpháirtíocht Taighde & Forbartha SAM-na hÉireann 58,748  58,748 

424,461  698,420 
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3. Dámhachtainí Ioncaim de réir Réimse Taighde Sláinte (ar lean)

2021
€

2020
€

Taighde Cliniciúil

Comhaltachtaí Iardhochtúireachta maidir leis an Taighde 
a Fheidhmiú i mBeartais agus i gCleachtais 124,947  - 

Trialacha Ailse Éireann 3,561,620  3,561,620 

Comhaltacht Iardhochtúireachta le haghaidh Eolaí Cliniceora 43,415  76,951 

Comhaltachtaí Oiliúna Cochrane (13,575)  - 

Comhdhámhachtainí Dochtúireachta 56,450  466,157 

Scéim Urraíochta Comhdhálacha agus Imeachtaí 24,594  - 

COVID-19 — Gairm Mhearfhreagartha 125,377  753,743 

Idirghabháil Dheifnídeach agus Indéantacht 3,622,699  2,329,752 

Dámhachtain d’Imscrúdaitheoirí ag Teacht Chun Cinn 741,837  183,075 

Tionscnamh Comhchláir an AE 225,397  131,103 

Bonneagair um Thaighde Cliniciúil Eorpach 206,649  189,683 

Carthanais Taighde Sláinte Éireann 205,758  134,798 

BTS ar Chomhar in Éirinn 469,604  468,729 

Dámhachtain Tionchair BTS 35,000  - 

Taighde Modheolaíochta Trialacha an BTS 1,385,732  474,722 

Tionscadail faoi Stiúir ag Imscrúdaitheoirí 697,396  369,238 

Oiliúint Chliniciúil Acadúil na hÉireann: Clár Oiliúna 
Comhtháite Uile-Éireann d’Acadóirí Cliniciúla (ICAT) 642,098  400,000 

Gréasán Altraí Taighde na hÉireann -  48,966 

An Scéim um Malartú agus Scaipeadh Eolais (43,793)  - 

Bithbhaincéireacht Náisiúnta COVID-19 1,000,000  - 

Clár Náisiúnta Comhaltachta Acadúla SpR/SR (72)  46,054 

Taighde. Fianaise. Gníomhú. 37



Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021

3. Dámhachtainí Ioncaim de réir Réimse Taighde Sláinte (ar lean)

2021
€

2020
€

Sonraí Taighde Oscailte 13,363  - 

Tionscadail um Anailísiú Sonraí Tánaisteacha 294,905  - 

Scoláireachtaí Mic Léinn Samhraidh 58,749  39,900 

ULYSSES 14,940  - 

Solidarity de chuid EDS 1,658,642  1,400,000 

15,151,732 11,074,490

Taighde um Sheirbhísí Sláinte/Cliniciúla 

Dámhachtainí Comhpháirtíochta Feidhmí (34,140)  3,907 

Comhaltachtaí Iardhochtúireachta maidir leis an Taighde 
a Fheidhmiú i mBeartais agus i gCleachtais 67,308  - 

Dámhachtainí Eolaithe Cliniciúla (2,925)  -

Comhaltachtaí Oiliúna Cochrane (5,101)  -

Comhdhámhachtainí Dochtúireachta 839,689  647,802 

Scéim Urraíochta Comhdhálacha agus Imeachtaí (1,587)  -

Dámhachtainí um Thionchar Sláinte Fulbright – BTS -  9,352 

Tionscadail faoi Stiúir ag Imscrúdaitheoirí (29,392)  - 

Intéirneachtaí 93,699  285,028 

Dámhachtain Tacaíochta de chuid Ardán na hÉireann 
um Eagraíochtaí Othar, Eolaíocht agus Tionscal 75,000  75,000 

An Scéim um Malartú agus Scaipeadh Eolais (5,738)  - 

Sonraí Taighde Oscailte 13,363  - 

Rannpháirtíocht na n-Othar Poiblí 945,867  638,157 

Dámhachtainí Príomhthaighdeora (17,433)  - 

1,938,610  1,659,246 
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3. Dámhachtainí Ioncaim de réir Réimse Taighde Sláinte (ar lean)

2021
€

2020
€

Taighde Sláinte Cliniciúil/Daonra

An Clár Comhaltachta um Chosc Ailse (3,645) -

Comhdhámhachtainí Dochtúireachta 403,481 200,775

COVID-19 — Gairm Mhearfhreagartha 96,831 254,755

Dámhachtain d’Imscrúdaitheoirí ag Teacht Chun Cinn 205,723 163,199

Taighde Modheolaíochta Trialacha an BTS - (137,747)

Dámhachtainí do Mhéadú Acmhainne Idirdhisciplíní 10,386 64,998

Tionscadail faoi Stiúir ag Imscrúdaitheoirí (28,412) 219,192

An Scéim um Malartú agus Scaipeadh Eolais (6,230) -

Sonraí Taighde Oscailte 13,363 -

Comhar Taighde ar Cháilíocht agus Shábháilteacht Othair (2,758) -

688,739 765,172

Taighde um Sheirbhísí Sláinte

Líonra Taighde um Chúram Maolaitheach AIIHPC Institiúid 
Uile-Éireann um Chúram Ospíse agus Maolaitheach (IUÉCOM) - 66,614

Dámhachtainí Comhpháirtíochta Feidhmí 854,139 656,811

Comhaltachtaí Iardhochtúireachta maidir leis an Taighde 
a Fheidhmiú i mBeartais agus i gCleachtais 346,069 311,444

Comhdhámhachtainí Dochtúireachta (31,556) 25,428

Grúpaí Comhoibríocha um Thaighde Feidhmeach (71,359) -

Scéim Urraíochta Comhdhálacha agus Imeachtaí 15,000 -

COVID-19 — Gairm Mhearfhreagartha 290,995 1,597,178

Comhaltacht Iardhochtúireachta le haghaidh Eolaí Cliniceora - 115,824

Néaltrú agus Néaramheathlú 21,617 81,620
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3. Dámhachtainí Ioncaim de réir Réimse Taighde Sláinte (ar lean)

2021
€

2020
€

Dámhachtain d’Imscrúdaitheoirí ag Teacht Chun Cinn 786,508 667,185

Sintéis Fianaise Éireann 1,081,382 796,391

Tionscnamh Comhchláir an AE 59,373 328,947

Dámhachtainí um Thionchar Sláinte Fulbright – BTS - 20,375

Carthanais Taighde Sláinte Éireann 53,031 50,221

Tionscadail faoi Stiúir ag Imscrúdaitheoirí 397,049 273,281

Dámhachtainí do Mhéadú Acmhainne Idirdhisciplíní (864) -

An Scéim um Malartú agus Scaipeadh Eolais (41,912) (8,668)

Deontas Taighde le haghaidh Oideachas Leighis (14,427)

An Fhondúireacht d’Ospidéal Náisiúnta na Leanaí - 65,681

Tascfhórsa Altranais — Clár Taighde 147,386 179,544

Sonraí Taighde Oscailte 13,363 -

Maoiniú Deistreoraithe - 174,651

Dámhachtainí Patrick Quinn as Taighde ar Ghalar Parkinson 84,335 -

Cláir agus Líonraí na Scoláirí PhD (200,002) -

Comhar Taighde ar Cháilíocht agus Shábháilteacht Othair 509,082 609,879

Dámhachtainí Príomhthaighdeora (456,883) 118,797

Tionscadail um Anailísiú Sonraí Tánaisteacha 1,473,545 108,135

Clár Struchtúrtha PhD in Oideachas ar Thaighde maidir 
le Daonra agus Seirbhísí Sláinte 13,846 27,693

Scoláireachtaí Mic Léinn Samhraidh 51,600 (15,900)

5,381,317 6,251,130
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3. Dámhachtainí Ioncaim de réir Réimse Taighde Sláinte (ar lean)

2021
€

2020
€

Eolaíochtaí Sláinte Daonra

Dámhachtainí Comhpháirtíochta Feidhmí - 99,159

Comhaltachtaí Iardhochtúireachta maidir leis an Taighde 
a Fheidhmiú i mBeartais agus i gCleachtais 88,453 93,289

Comhdhámhachtainí Dochtúireachta - 231,273

Scéim Urraíochta Comhdhálacha agus Imeachtaí 5,425 -

COVID-19 — Gairm Mhearfhreagartha 385,386 1,776,789

Dámhachtainí d’Imscrúdaitheoirí Nua 459,023 204,721

Tionscnamh Comhchláir an AE 531,292 281,501

Dámhachtain Tionchair BTS - 15,585

IDS Tilda — Suirbhé 60,273 -

Dámhachtainí do Mhéadú Acmhainne Idirdhisciplíní 50,903 148,614

Tionscadail faoi Stiúir ag Imscrúdaitheoirí 424,213 258,570

An Scéim um Malartú agus Scaipeadh Eolais (20,161) -

Sonraí Taighde Oscailte 13,363 -

Anailís Thánaisteach Sonraí 378,078 -

Scoláireacht Samhraidh do Mhic Léinn 57,000 37,800

Staidéar Fadaimseartha na hÉireann ar Dhul in Aois (TILDA) - 3,088,967

Comhpháirtíocht Taighde & Forbartha SAM-na hÉireann 163,876 -

2,597,124 6,236,268
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3. Dámhachtainí Ioncaim de réir Réimse Taighde Sláinte (ar lean)

2021
€

2020
€

Taighde um Eolaíochtaí Sláinte Daonra/Sheirbhísí Sláinte

Dámhachtainí Comhpháirtíochta Feidhmí 87,831 87,841

Comhdhámhachtainí Dochtúireachta 370,134 333,121

Scéim Urraíochta Comhdhálacha agus Imeachtaí (24) -

Tionscadail faoi Stiúir ag Imscrúdaitheoirí 71,414 290,638

An Scéim um Malartú agus Scaipeadh Eolais (1,396) -

Sonraí Taighde Oscailte 13,363 -

541,322 711,600

Iomlán an Chaiteachais Dámhachtana Ioncaim 32,231,079 33,724,960
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3a. Caiteachas Dámhachtana Ioncaim de réir Catagóire Scéime

2021
€

2020
€

Caiteachas Dámhachtana Ioncaim de réir Catagóire Scéime

Forbairt Acmhainne agus Ceannaireacht 6,098,208  6,964,706 

Bonneagar agus Líonraí 7,666,090  5,467,364 

Idirghabháil 5,281,341  3,904,403 

Tionscadail agus Cláir 13,185,440  17,388,488 

32,231,079  33,724,960 
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4. Caiteachas Riaracháin Cláir agus Oibriúcháin

2021
€

2020
€

Aonad Fianaise

Straitéis um Alcól agus Drugaí 237,642  347,597 

Costais Drugnet Ireland 41,210  63,721 

Príomhghníomhaíochtaí an Lárionaid Mhonatóireachta 
Eorpaigh um Dhrugaí agus Andúil i nDrugaí 166,876  172,509 

Seirbhís Giniúna Fianaise an BTS 952,944  845,953 

Leabharlann Drugaí Náisiúnta an BTS (CND tráth) 276,372  338,383 

1,675,044  1,768,163 

Córais Náisiúnta Eolas Sláinte

Córas Náisiúnta um Thacaíochtaí Cumais (CNTC) 475,818  407,076 

Tionscadal Forbartha an Bhunachair Shonraí Náisiúnta 191,004  328,793 

An tInnéacs Náisiúnta Básanna le Drugaí 264,693  200,670 

Córas Náisiúnta Tuairiscithe um Chóireáil Drugaí 442,245  429,713 

An Oifig Náisiúnta um Fhéinmharú a Chosc 112,716  145,237 

Córas Náisiúnta Tuairiscithe um Othair 
Chónaithe Shíciatracha 203,032  162,075 

Bainistíocht Clár 21,394  87,560 

An tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre 57,109  51,980 

1,768,011  1,813,104 

Clár na Dámhachtana Taighde RSF Costais Bainistíochta 2,441,118  2,284,314 

An Oifig Náisiúnta do Choistí um Eitic Thaighde (CNET) 727,053  353,414 

An Coiste um Dhearbhú Tola do Thaighde Sláinte (CDTTS) 235,043  251,545 

Costais Riaracháin Ghinearálta agus Tacaíochta Oibriúcháin 3,680,119  3,898,788 

10,526,388  10,369,328 
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Baineann an caiteachas seo a leanas le caiteachas oibriúcháin an BTS agus ní áirítear aon 
Íocaíochtaí dámhachtana ann.

4a. Caiteachas Riaracháin Cláir agus Oibriúcháin

2021
€

2020
€

Táillí Iniúchóireachta – Táillí an Ard-Reachtaire Cuntas 
agus Ciste 25,000 24,200

Seirbhísí Iniúchta — Iniúchadh Inmheánach agus Iniúchadh 
ar Institiúidí Óstaigh san áireamh 37,545 49,066

Ús agus Táillí Bainc 3,368 17,388

Luach Saothair Bhord an BTS 48,226 34,471

Leabhair agus Irisleabhair (bunachair shonraí ar líne ina measc) 194,133 299,067

Táillí Bainistithe Foirgneamh 112,107 110,774

Costais Reatha Foirgnimh 89,904 121,255

Taighde Coimisiúnaithe 59,591 279,638

Costais Chomhairleachta 157,482 181,555

Seirbhísí ar Conradh 109,392 143,801

Cúrsaí agus Seimineáir 122,910 65,883

Sochar Iarchurtha ó Thréimhse Saor ó Chíos (45,756) (45,756)

RGCS 2,876 600

Fáilteachas 6,409 3,294

Costais TFC 565,475 652,317

Árachas 37,780 33,053

Costais Seoltaí, Imeachtaí agus Bolscaireachta 106,060 74,068

Seirbhís Bhainistithe - GEMS 117,960 114,568
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4a. Caiteachas Riaracháin Cláir agus Oibriúcháin (ar lean)

2021
€

2020
€

Seirbhís Bhainistithe - Tacaíocht TFC 207,071 182,142

Seirbhís Bhainistithe - Monatóireacht ar na Meáin 22,523 14,387

Seirbhís Bhainistithe - Próiseáil Párolla 16,533 13,323

Comhaltachtaí 42,523 49,398

Costais Eile Fostaithe 37,417 86,464

Costais Earcaíochta 2,560 65,622

Costais Painéil agus Costais Dámhachtana Ghaolmhara 245,371 313,399

Ranníocaíochtaí Pinsin (284,761) (247,337)

Íocaíochtaí Pinsin 253,571 286,143

Prapíocaíochtaí 29 202

Cíos agus Rátaí 950,612 950,685

Costais Tuarascálacha agus Clódóireachta 203,172 180,771

Tuarastail 5,575,818 4,994,881

Tuarastail - Baill Foirne Gníomhaireachta 1,390,017 1,219,858

Urraíocht 11,655 (16,969)

Stáiseanóireacht 1,802 6,826

Costais Taistil 7,662 23,011

Costais Láithreáin Ghréasáin 92,351 87,277

10,526,388 10,369,328

Tá roinnt figiúirí ó 2020 athdhearbhaithe i gcomhréir leis an t-athaicmiú 
a rinneadh ar chaiteachas in 2021
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5. Pinsin Íoctha le Baill Foirne Scortha

6. Costais Fostaithe

2021
€

2020
€

Íocaíochtaí Pinsin 253,571 286,143

Lúide: Ranníocaíochtaí ó Bhaill Foirne Reatha (285,015) (247,337)

Ranníocaíochtaí i ndáil le Baill Foirne ar Iasacht  - (34,825)

(31,444) 3,982

2021
€

2020
€

Luach saothair agus costais pá eile (€) 5,575,818 4,994,881

Líon foirne fostaithe amhail an 31 Nollaig 
(coibhéis lánaimseartha) 82.5 75.5

Asbhaineadh €205,908 de thobhach pinsin sa bhliain 2021 (2020: €185,643) agus íocadh leis 
an Roinn Sláinte é.
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8. Táillí Chomhaltaí an Bhoird

7. Luach Saothair an Phríomhfheidhmeannaigh

2021
€

2020
€

An Dr Darrin Morrissey (Pá Comhlán) -  66,141 

An Dr Darrin Morrissey (ÁSPC Fostóirí) - 7,191

An Dr Mairead O’Driscoll (Pá Comhlán)  142,779 82,148

An Dr Mairead O’Driscoll (ÁSPC Fostóirí)  14,535 8,314

157,314 163,794

Ní dhearnadh aon íocaíochtaí bónais ná dámhachtainí le sealbhóirí phoist an 
Phríomhfheidhmeannaigh in 2021 ná in 2020.
B’ionann costais taistil agus chothaithe a íocadh leis an Dr Mairead O’Driscoll agus 
€19 sa bhliain 2021 (nialas in 2020).

2021
€

2020
€

An Dr Jane Grimson (Iar-Chathaoirleach)  -  10,908 

An tUas. John McCormack  -  3,472 

An tOll. Bernadette Hannigan (Cathaoirleach Nua)  10,775  7,695 

Tracey Cunningham  8,372  12,396 

An Dr Cyril Sullivan  2,654  -

An Dr Terry McWade  5,602  - 

An Dr Cliona Saidlear  5,602  - 

An Dr Julie Ling  5,602  - 

An tOll. Charles Normand  9,619  - 

 48,226  34,471 

B’ionann costais Chomhaltaí an Bhoird sa bhliain 2021 agus €479 (2020: €185).
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9. Dámhachtainí Caipitil de réir Réimse Taighde Sláinte

Seo a leanas miondealú ar an achoimre thuas:

2021
€

2020
€

Achoimre Dámhachtainí Caipitil de réir Réimse Taighde Sláinte

Taighde Bithleighis Feidhmeach  261,609  132,509 

Taighde Bithleighis/Cliniciúil Feidhmeach  535,158  460,959 

Bithleigheas Bunúsach  -  - 

Taighde Cliniciúil  3,684,990  2,636,465 

Taighde um Sheirbhísí Sláinte/Cliniciúla  1,384,769  1,609,661 

Seirbhísí Sláinte Daonra/Cliniciúla  1,321,085  1,024,435 

Taighde um Sheirbhísí Sláinte  1,231,188  2,263,015 

Eolaíochtaí Sláinte Daonra  1,005,306  854,399 

Taighde um Eolaíochtaí Sláinte Daonra/Sheirbhísí Sláinte  575,895  608,872 

 10,000,000  9,590,316 

2021
€

2020
€

Taighde Bithleighis Feidhmeach

Dámhachtainí le haghaidh Eolaí Cliniciúil atá ag teacht chun cinn 261,609 132,509

 261,609  132,509 

Taighde Bithleighis/Cliniciúil Feidhmeach

Dámhachtainí le haghaidh Eolaí Cliniciúil atá ag teacht chun cinn 535,158 460,959

 535,158  460,959 
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9. Dámhachtainí Caipitil de réir Réimse Taighde Sláinte (ar lean)

2021
€

2020
€

Taighde Cliniciúil

Líonraí Trialacha Cliniciúla an BTS  1,580,380  665,581 

Comhordú Taighde Chliniciúil Éireann an BTS/Oifig 
na dTrialacha Cliniciúla Náisiúnta  1,254,048  1,081,780 

Áiseanna Taighde Chliniciúil an BTS  850,562  889,104 

 3,684,990  2,636,465 

Taighde um Sheirbhísí Sláinte/Cliniciúla

Áiseanna Taighde Chliniciúil an BTS  784,319  840,914 

Ionaid Taighde Sláinte  223,624  487,696 

Dámhachtainí Príomhthaighdeora  376,826  281,051 

 1,384,769  1,609,661 

Taighde Sláinte Cliniciúil/Daonra

Áiseanna Taighde Chliniciúil an BTS  1,012,118  1,024,435 

Dámhachtain le haghaidh Eolaí Cliniciúil atá ag Teacht Chun Cinn  308,967  - 

 1,321,085  1,024,435 

Taighde um Sheirbhísí Sláinte

Dámhachtainí Príomhthaighdeora  842,275  1,318,124 

Clár Struchtúrtha PhD in Oideachas ar Thaighde maidir 
le Daonra agus Seirbhísí Sláinte  388,913  944,891 

 1,231,188  2,263,015 

Eolaíochtaí Sláinte Daonra

IDS Tilda  949,123  571,865 

Dámhachtainí Príomhthaighdeora  56,183  282,534 

 1,005,306  854,399 
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9. Dámhachtainí Caipitil de réir Réimse Taighde Sláinte (ar lean)

9a. Caiteachas Dámhachtana Caipitil de réir Catagóire Scéime

2021
€

2020
€

Taighde um Eolaíochtaí Sláinte Daonra/Sheirbhísí Sláinte

Dámhachtainí le haghaidh Eolaí Cliniciúil atá ag teacht chun cinn  283,882  168,832 

Dámhachtainí Príomhthaighdeora  292,013  254,456 

Timpeallacht Sonraí um Chruthúnas Coincheapa a fhorbairt 
le haghaidh Taighde Sláinte agus Taighde Bainteach faoin 
tSamhail DASSL

 -  185,584 

 575,895  608,872 

Iomlán an Chaiteachais Dámhachtana Caipitil  10,000,000  9,590,316 

2021
€

2020
€

Caiteachas Dámhachtana Caipitil de réir Catagóire Scéime

Forbairt Acmhainne agus Ceannaireacht 3,345,826 3,843,356

Bonneagar agus Líonraí 5,481,427 4,687,399

Idirghabháil  -  - 

Tionscadail agus Cláir  1,172,747  1,059,561 

10,000,000 9,590,316
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10a. Straitéis an BTS 2021 – 2025 Taighde Sláinte — Tionchar a Imirt

10. Straitéis an BTS 2021 – 2025 Taighde Sláinte — Tionchar a Imirt
Caiteachas Ioncaim agus Caipitil léirithe i gcoinne na gCuspóirí Straitéiseacha agus 
na bPríomhghníomhartha Straitéiseacha

2021
€

2020
€

Cuspóir 
Straitéiseach 1

Infheistíocht a dhéanamh i dtaighde 
a chuireann le luach na sláinte, an chórais 
sláinte, na sochaí agus an gheilleagair

16,530,051 21,226,598

Cuspóir 
Straitéiseach 2

A bheith ina ghuth neamhspleách inchreidte 
don taighde agus don fhianaise, agus a bheith 
ina cheannaire machnaimh iontaofa

2,736,494 2,457,146

Cuspóir 
Straitéiseach 3

Úsáid sonraí a chur chun cinn agus a chumasú 
chun beartas sláinte a mhúnlú, feabhas 
a chur ar sholáthar cúram sláinte, agus 
tionscnaimh thaighde agus nuálaíochta 
níos leithne a chur chun cinn

5,228,921 3,610,977

Cuspóir 
Straitéiseach 4

Timpeallacht láidir chumasaithe a chruthú 
do thaighde sláinte in Éirinn 21,738,096 20,173,582

Cuspóir 
Straitéiseach 5

Comhordú, comhoibriú agus rannpháirtíocht 
Eorpach agus idirnáisiúnta a chothú agus 
a fheabhsú

2,976,155 2,389,929

Cuspóir 
Straitéiseach 6

An BTS a fhorbairt mar ionad oibre 
forchéimnitheach, ina dtacaítear lenár 
ndaoine le bheith nuálach agus freagrúil

3,757,691 3,986,865

52,967,408 53,845,097
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Seo a leanas miondealú ar an achoimre thuas:

10b. Straitéis an BTS 2021 – 2025 Taighde Sláinte — Tionchar a Imirt

2021
€

2020
€

Cuspóir 
Straitéiseach 1

Infheistíocht a dhéanamh i dtaighde a chuireann le luach 
na sláinte, an chórais sláinte, na sochaí agus an gheilleagair

Príomhghníomh 
1.1

Teagmháil a dhéanamh le comhpháirtithe sa 
chóras cúraim sláinte agus shóisialta agus le 
le príomh-shaincheisteanna agus cláir oibre 
d’fhonn comhoibriú, comhordú agus beartú 
tosaíochta níos láidre a áirithiú.

23,395 -

Príomhghníomh 
1.2

Infheistíocht a dhéanamh i dtaighde 
a chuireann bonn eolais faoi chinntí agus 
gníomhartha úsáideoirí eolais i gcóras 
cúraim sláinte agus shóisialta na hÉireann.

6,735,379 8,283,797

Príomhghníomh 
1.3

Leanúint de thacaíocht a thabhairt do thaighde 
ardcháilíochta atá faoi stiúir imscrúdaitheora 
chun eolas nua a chruthú a chabhróidh linn, le 
himeacht ama, aghaidh a thabhairt ar dhúshláin 
mhóra sláinte sa tsochaí agus a mbeidh tionchar 
aige ar an gcúram sláinte amach anseo.

7,824,629 11,169,231

Príomhghníomh 
1.4

Ról a thabhairt don phobal, d’othair agus do 
chúramóirí i dtaighde arna mhaoiniú ag an 
BTS d’fhonn a áirithiú go bhfuil sé ábhartha 
agus inúsáidte agus chun athrú cultúir 
a spreagadh sa chóras taighde.

1,071,227 721,004

Príomhghníomh 
1.5

Sármhaitheas i gcleachtais taighde sláinte 
a spreagadh trí ardchaighdeáin bainistíochta 
taighde agus rialachais a mhaoirsiú agus 
a chur chun cinn.

760,313 987,576

Príomhghníomh 
1.6

Punann chistiúcháin an BTS a thomhas, a 
mheasúnú agus faireachán agus meastóireacht 
a dhéanamh uirthi ar bhonn rialta chun measúnú 
a dhéanamh ar éifeachtacht, ábharthacht, 
torthaí, tionchar agus toradh ar infheistíocht.

115,108 64,990

16,530,051 21,226,598
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10b. Straitéis an BTS 2021 – 2025 Taighde Sláinte — Tionchar a Imirt (ar lean)

2021
€

2020
€

Cuspóir 
Straitéiseach 2

A bheith ina ghuth neamhspleách inchreidte don taighde agus don 
fhianaise, agus a bheith ina cheannaire machnaimh iontaofa

Príomhghníomh 
2.1

Seirbhís fhianaise d’ardchaighdeán agus 
fhreagrúil a chur ar fáil chun tacú le beartas, 
cleachtas agus meastóireacht don Roinn 
Sláinte agus do pháirtithe leasmhara eile 
i gcúram sláinte agus sóisialta.

1,157,311 1,200,427

Príomhghníomh 
2.2

Athbhreithniú fianaise agus gníomhaíochtaí 
sintéise náisiúnta agus idirnáisiúnta a chur 
chun cinn agus tacú leo d’fhonn acmhainn 
a fhorbairt, aghaidh a thabhairt ar bhearnaí 
eolais, eolas a dhéanamh do threoirlínte agus 
treoir a chur ar fáil do lucht ceaptha beartas 
agus do chleachtóirí.

1,627,775 1,265,387

Príomhghníomh 
2.3

Ról ceannasach a imirt maidir le hidirphlé 
a spreagadh le páirtithe leasmhara, an pobal 
san áireamh, chun freagairt d’fhorbairtí atá 
ag teacht chun cinn sa taighde, sa tsláinte 
agus sa tsochaí.

31,375 -

Príomhghníomh 
2.4

An BTS a bhunú mar fhoinse iontaofa 
oibiachtúil le haghaidh taighde agus fianaise 
shláinte chun beartas a threorú, eolas 
a dhéanamh do chinnteoireacht agus 
tionchar a imirt ar iompraíocht.

(79,967) (8,668)

2,736,494 2,457,146
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10b. Straitéis an BTS 2021 – 2025 Taighde Sláinte — Tionchar a Imirt (ar lean)

2021
€

2020
€

Cuspóir 
Straitéiseach 3

Úsáid sonraí a chur chun cinn agus a chumasú chun beartas 
sláinte a mhúnlú, feabhas a chur ar sholáthar cúram sláinte, agus 
tionscnaimh thaighde agus nuálaíochta níos leithne a chur chun cinn

Príomhghníomh 
3.1

Ról ceannasach a imirt le páirtithe leasmhara 
eile chun an bonneagar agus an timpeallacht 
a chur chun cinn agus a chumasú ionas gur 
féidir an úsáid is fearr is féidir a bhaint as 
sonraí cúraim sláinte agus shóisialta agus 
sonraí staidrimh le haghaidh taighde.

2,461,699 965,530

Príomhghníomh 
3.2

Córais Faisnéise Sláinte Náisiúnta an 
BTS a fhás agus a fhorbairt chun sonraí 
ardchaighdeáin, tráthúla agus ábhartha 
a chur ar fáil do lucht ceaptha beartas, do 
sholáthraithe seirbhíse agus do thaighdeoirí.

1,834,007 1,787,841

Príomhghníomh 
3.3

Oibriú le comhpháirtithe chun an leas is 
fearr is féidir a bhaint as sonraí ó chórais 
faisnéise an BTS chun críocha taighde, agus 
béim ar leith á leagan ar úsáid alcóil agus 
drugaí, míchumais agus meabhairshláinte.

- -

Príomhghníomh 
3.4

Úsáid a bhaint as taighde príomhúil 
coimisiúnaithe agus as anailís thánaisteach sonraí 
chun tacú le straitéisí drugaí agus alcóil ar an 
leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal Eorpach.

517,733 593,493

Príomhghníomh 
3.5

Tacú le hobair rialála an Choiste um 
Dhearbhú Toilithe Taighde Sláinte chun 
a chinntiú go bhfuil sonraí sláinte in úsáid 
ar bhealach trédhearcach, iontaofa agus 
cosanta, agus ar mhaithe le leas an phobail.

235,043 251,546

Príomhghníomh 
3.6

Ról ceannaireachta náisiúnta a ghlacadh 
i gcláir oibre sonraí agus taighde oscailte FAIR* 
a chur chun cinn. (*inaimsithe, inrochtana, 
idir-inoibritheach agus in-athúsáidte)

180,439 12,567

5,228,921 3,610,977

Taighde. Fianaise. Gníomhú. 55



Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021

10b. Straitéis an BTS 2021 – 2025 Taighde Sláinte — Tionchar a Imirt (ar lean)

2021
€

2020
€

Cuspóir 
Straitéiseach 4

Timpeallacht láidir ina bhfuil tacaíocht le fáil  
a chruthú do thaighde sláinte in Éirinn

Príomhghníomh 
4.1

Infheistíocht straitéiseach a dhéanamh 
i gceannaireacht taighde agus cumas 
taighdeoirí acadúla agus cleachtóirí sláinte 
agus cúraim shóisialta a fhorbairt chun 
freagairt ar riachtanais taighde sláinte atá 
ann faoi láthair agus atá ag teacht chun cinn.

9,003,795 10,625,315

Príomhghníomh 
4.2

Ag obair le comhpháirtithe, infheistíocht 
a dhéanamh i mbonneagar comhordaithe 
trialacha cliniciúla chun sochair d’othair agus 
an clár oibre nuálaíochta a chur ar fáil, agus 
le comhtháthú feabhsaithe sa chóras sláinte.

10,869,733 8,852,633

Príomhghníomh 
4.3

Ról ceannasach a ghlacadh chun páirtithe 
leasmhara a thionól chun dearadh, forbairt 
agus cur chun feidhme bonneagar náisiúnta 
comhroinnte taighde ardchostais a chur chun 
cinn, mar shampla i réimsí na bithbhaincéireachta 
agus an taighde ghéanómaíoch.

1,067,821 -

Príomhghníomh 
4.4

A bheith i gceannas ar chlaochlú an chórais 
eitice taighde náisiúnta in Éirinn chun creat 
athbhreithnithe láidir, éifeachtach agus 
trédhearcach a chur ar fáil faoina gcuirtear 
muinín na bpríomhpháirtithe leasmhara, 
an pobal san áireamh, chun cinn.

727,053 354,019

Príomhghníomh 
4.5

In éineacht le comhpháirtithe náisiúnta, 
AE agus idirnáisiúnta, beartais, rialacháin 
agus nósanna imeachta a bhaineann le 
taighde sláinte a fhorbairt agus a mhúnlú, 
agus tacú lena gcur chun feidhme in Éirinn.

69,694 341,615

21,738,096 20,173,582
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021

10b. Straitéis an BTS 2021 – 2025 Taighde Sláinte — Tionchar a Imirt (ar lean)

2021
€

2020
€

Cuspóir 
Straitéiseach 5

Comhordú, comhoibriú agus rannpháirtíocht Eorpach 
agus idirnáisiúnta a chothú agus a fheabhsú

Príomhghníomh 
5.1

Comhghuaillíochtaí straitéiseacha a chruthú 
le comhpháirtithe Eorpacha agus 
idirnáisiúnta chun dul i ngleic le dúshláin 
dhomhanda sláinte agus saincheisteanna 
casta sochaíocha agus próifíl na hÉireann 
a neartú mar gheilleagar eolais.

1,690,699 1,400,000

Príomhghníomh 
5.2

Cláir oibre chlaochlaitheacha i dtaighde 
sláinte náisiúnta a spreagadh trí eolas 
a chur ar fáil do roghanna straitéiseacha 
agus trí thuiscint shaineolach a choinneáil ar 
thírdhreach taighde na hEorpa atá ag teacht 
chun cinn

86,840 -

Príomhghníomh 
5.3

Comhar le gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí 
eile de chuid an Aontais Eorpaigh agus 
idirnáisiúnta a neartú, a fhorbairt agus 
infheistíocht a dhéanamh iontu i réimsí 
spriocdhírithe den taighde sláinte.

1,102,450 850,565

Príomhghníomh 
5.4

Tacú le pobal taighde sláinte, lucht ceaptha 
beartas agus contrapháirtithe seachadta 
seirbhíse na hÉireann dul san iomaíocht 
go díreach i gcláir mhaoinithe an AE.

96,166 139,364

2,976,155 2,389,929
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10b. Straitéis an BTS 2021 – 2025 Taighde Sláinte — Tionchar a Imirt (ar lean)

2021
€

2020
€

Cuspóir 
Straitéiseach 6

An BTS a fhorbairt mar ionad oibre forchéimnitheach, ina 
dtacaítear lenár ndaoine le bheith nuálach agus freagrúil

Príomhghníomh 
6.1

Cultúr dearfach eagraíochtúil a chur chun 
cinn agus na scileanna, na próisis agus na 
cumais is gá a chur ar fáil don fhoireann 
againn chun riachtanais athraitheacha 
a fhorbairt, a fheabhsú agus a oiriúnú 
goleanúnach

332,592 355,848

Príomhghníomh 
6.2

Oibriú agus cloí leis na caighdeáin is airde 
rialachais chorparáidigh arna dtacú ag 
Bord ardfheidhmíochta agus a choistí

884,251 858,500

Príomhghníomh 
6.3

Luach ar airgead a chur ar fáil agus 
oibríochtaí airgeadais a bharrfheabhsú 
i gcomhpháirtíocht le páirtithe leasmhara 
inmheánacha agus seachtracha chun 
a áirithiú go mbeidh faisnéis airgeadais atá 
tráthúil, cruinn agus fóinteach ar fáil chun 
bonn eolais a chur faoin gcinnteoireacht.

466,835 678,470

Príomhghníomh 
6.4

A áirithiú go mbeidh córais TFC an 
BTS iontaofa, athléimneach, slán 
ó chibear-ionsaithe agus dírithe ar 
an nuálaíocht dhigiteach.

590,445 601,184

Príomhghníomh 
6.5

Spriocanna uaillmhianacha maidir le 
hinbhuanaitheacht agus gníomhú ar 
son na haeráide a bhaint amach.

1,145,581 1,225,228

Príomhghníomh 
6.6

Feabhas a chur ar chumas cumarsáide 
ar fud na heagraíochta chun cumarsáid 
a imríonn tionchar a chinntiú

337,987 267,635

3,757,691 3,986,865

52,967,408 53,845,097
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021

11. Sócmhainní seasta

Áitreabh
€

Troscán & 
Trealamh 

Oifige
€

Ríomhairí
€

Iomlán
€ 

Costas

Ag tús na bliana  384,785  896,512  276,545  1,557,842 

Breiseanna  -  29,267  29,267 

Diúscairtí  - 

Ag deireadh na bliana  384,785  896,512  305,812  1,587,109 

Dímheas

Ag tús na bliana  384,785  868,901  235,696  1,489,382 

Muirear don bhliain 7,888  27,599  35,487 

Diúscairtí  - 

Ag deireadh na bliana  384,785  876,789  263,295  1,524,869 

Glanluach de réir na Leabhar 
amhail ar an 31 Nollaig 2021  -  19,723  42,517  62,240 

Amhail ar an 31 Nollaig 2020  -  27,611  40,849  68,460 

*  D’fhág an Bord Taighde Sláinte áitreabh ar leis é ag 73 Sráid Bhagóid Íochtarach i mí Iúil 2014 agus 
d’aistrigh na baill foirne go léir go dtí áitreabh nua ar léas ag 67-72 Sráid an Mhóta Íochtarach. 
Dheonaigh an BTS an foirgneamh d’Oifig na nOibreacha Poiblí le ceadúnas ón 25 Samhain 2014 
ar chostas €1 agus bhain an Coimisiún Máithreacha agus Leanaí úsáid as go dtí 2021.
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
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12.  Infháltais

14.  Banc agus Airgead Tirim

13.  Infheistíochtaí

2021
€

2020
€

Féichiúnaithe  378,701  829,591 

Réamhíocaíochtaí agus Féichiúnaithe Éagsúla  529,722  338,768 

 908,423  1,168,359 

2021
€

2020
€

Cuntas Reatha Bainc  119,389  19,443 

Cuntas Taisce Bainc  55,636  - 

Cuntas Bainc le haghaidh Ioncam Iarchurtha  197,535  212,261 

Mionairgead  400  405 

 372,960  232,109 

2021
€

2020
€

Duaisbhannaí (ar a gcostas)  641  641 
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15.  Suimeanna iníoctha
Méideanna dlite laistigh de bhliain amháin:

16. Suimeanna iníoctha
Méideanna dlite laistigh de thréimhse is mó ná bhliain amháin:

2021
€

2020
€

Creidiúnaithe agus Fabhruithe eile  1,162,764  1,292,519 

Ioncam Iarchurtha  273,875  218,377 

 1,436,639  1,510,896 

2021
€

2020
€

Sochar Iarchurtha ó Thréimhse Saor ó Chíos

Iarmhéid Tosaigh amhail ar an 1 Eanáir 423,323  469,079 

Méadú ar shochar iarchurtha sa tréimhse  -  - 

Scaoileadh sochair iarchurtha a bhaineann leis 
an mbliain reatha  (45,757) (45,756)

Iarmhéid Deiridh amhail ar an 31 Nollaig  377,566  423,323 

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021
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17.  Cúlchiste caipitil

18.  Anailís ar airgead tirim agus ar choibhéisí airgid thirim

2021
€

2020
€

Ag tús na bliana  68,981  159,127 

Caiteachas ón gCuntas Caipitil chun Sócmhainní Seasta 
a Mhaoiniú  26,032  18,185 

Aistriú ón gCuntas Ioncaim chun Sócmhainní Seasta 
a Mhaoiniú  3,235  9,119 

Coigeartú Iarmhéid Tosaigh  (521)  - 

Muirear Dímheasa don bhliain  (35,487)  (117,450)

Ag Deireadh na Bliana  62,240  68,981 

2021
€

2020
€

Ag Tús na Bliana  232,109  119,686 

Sreabhadh Airgid (gluaiseacht sa bhliain)  140,851  112,423 

Ag Deireadh na Bliana  372,960  232,109 

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2021
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais 
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19.  Léasanna oibriúcháin

2021
€

2020
€

Bhí dhá léas réadmhaoine ag an mBord Taighde Sláinte 
i rith 2021, a bhfuil na gealltanais seo a leanas aige ina leith:

Iníoctha Laistigh de Bhliain Amháin  954,492  954,492 

Iníoctha laistigh de Dhá Bhliain go Cúig Bliana  3,817,969  3,817,969 

Iníoctha tar éis Cúig Bliana  7,150,739  8,105,231 

 11,923,200  12,877,692 

B’ionann na híocaíochtaí léasa oibriúcháin a aithníodh mar chostas in 2021 agus €950,612 
(2020: €950,612).
Sealbhaíodh an réadmhaoin seo ag Teach Grattan, 67-72 Sráid an Mhóta Íochtarach, Baile 
Átha Cliath 2 trí bhíthin léasa 15 bliana a thosaigh ar an 4 Iúil 2014 ar dtús. Tá an léas faoi réir 
athbhreithnithe gach cúig bliana agus is é €416,100 in aghaidh na bliana an ráta tosaigh cíosa. 
Bhí na chéad 17 mí den léas gan chíos agus rinneadh an chéad íocaíocht cíosa de €31,920 i mí 
na Nollag 2015. Tá sochar na tréimhse saor ó chíos leathnaithe thar shaolré an léasa. Nuair 
a rinneadh an chéad athbhreithniú cíosa i Meitheamh 2019 leathnaíodh an léas chun an tríú 
hurlár i dTeach Grattan a chur san áireamh agus ardaíodh an cíos bliantúil go €954,492 in 
aghaidh na bliana. Leathnaíodh téarma an léasa go dtí an 27 Meitheamh 2034. Bhí an chéad 
chúig mhí den léas don tríú hurlár amháin saor ó chíos. Tá sochar na tréimhse saor ó chíos 
leathnaithe thar shaolré an léasa.
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20.  Gealltanais deontais
Athruithe ar ghealltanais deontais i rith na bliana

21.  Leasanna chomhaltaí an Bhoird
Ó am go ham, tugtar deontais do chomhlachtaí a bhfuil nasc ag comhaltaí leo, bíodh sin 
trí fhostaíocht nó ar bhealach eile. Tá nósanna imeachta ar bun ag an mBord chun déileáil 
le coimhlintí leasa de réir théarmaí ailt 13 d’ionstraim reachtúil an Bhoird.
Féach Nóta 8 chun miondealú ar luach saothair agus sochair a íoctar leis an bpríomhlucht 
bainistíochta a fheiceáil.

22. Faomhadh an Bhoird
Cheadaigh an Bord na ráitis airgeadais ar an 5 Nollaig 2022.

2021
€

2020
€

Iarmhéid Tosaigh  104,977,666  108,053,066 

Deontais/Costais Shóisialta a Deonaíodh i Rith na Bliana  66,308,078  42,402,184 

Deontais/Costais Shóisialta a Saoradh i Rith na Bliana  (2,503,181)  (2,162,308)

Íocaíochtaí ar Dhámhachtainí i Rith na Bliana  (42,231,079)  (43,315,276)

Gealltanais deontais gan íoc amhail ar an 31 Nollaig  126,551,484  104,977,666 
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