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Bord Raidió Teilifís Éireann 
An 51ú Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais an Ghrúpa i ndáil leis an 12 mí dar críoch an 31 
Nollaig 2011, arna gcur faoi bhráid an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha de 
bhun alt 109 agus alt 110 den Acht Craolacháin 2009.

IS é FíS RTé muINíN mhuINTIR NA héIREANN A ChOThú mAR 
FhOINSE EOlAIS AGuS INSPIORáIdE A léIRíONN AGuS A 
ShAIBhRíONN AN SAOl ACu.

IS é mISEAN RTé:

•  éAGSúlAChT ChulTúRThA AGuS RéIGIúNACh mhuINTIR 
NA héIREANN GO léIR A ChOThú AGuS A léIRIú 

•  CláIR AGuS SEIRBhíSí SAINIúlA uAIllmhIANAChA 
AR SháRChAIGhdEáN A ChuR AR FáIl AGuS BéIm AR 
léIRIúCháIN BhAIlE 

•  muINTIR NA héIREANN A ChOINNEáIl AR AN EOlAS 
lEIS AN TSEIRBhíS NuAChTA ChuImSIThEACh 
NEAmhSPlEáCh IS FEARR IS FéIdIR 

•  RANNPháIRTíOChT NáISIúNTA I NGACh móR-ImEAChT  
A éASCú 

Tá leagan Béarla den Tuarascáil le fáil le híoslódáil ó www.rte.ie/about/annualreport

RAIdIó TEIlIFíS éIREANN
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BuaicphoinTí

RTÉ Radio 1 an stáisiún ba mhó 
éisteacht leis in Éirinn i rith na bliana 
2011, ag sroicheadh 25% den lucht 

éisteachta ó Luan go hAoine agus an 
stáisiún ar a raibh 17 den 20 clár ba 

mhó éisteacht leo ar fud na tíre.

Le cláir ardchaighdeáin 
de dhéantús na hÉireann 

agus na cláir is fearr a 
ceannaíodh isteach ón iasacht, 

d'ardaigh RTÉ an sciar 
den lucht féachana beo ag 

buaicthráthanna ar Teilifís RTÉ 
go dtí 30.9% sa bhliain 2011.

Ón mbliain 2008 i leith, 
tá na costais oibriúcháin 

laghdaithe €86 milliún nó 
gar do 20% ag RTÉ. 

Is é RTÉ an soláthraí is mó in Éirinn 
d'ábhar digiteach agus is aige 

atá an láithreán gréasáin is mó a 
bhfuil tóir air atá faoi úinéireacht 
Éireannach, an tseirbhís físeán ar 
éileamh agus an réimse seirbhísí 
do dheiseanna póca is mó a bhfuil 

tóir orthu. 

Tar éis an córas nua trastíre 
digiteach teilifíse a thógáil 

agus a mhaoiniú, sheol RTÉ 
SAORVIEW, seirbhís nua 

teilifíse dhigiteach saor go haer 
na hÉireann, rud a chinntigh 
agus a chur le teilifís saor go 

haer in Éirinn.
I mí Deireadh Fómhair 

sheol RTÉ an seinnteoir nua 
Radio Player atá ar fáil ar an 
idirlíon agus ar iPhone, iPad 
agus Android, agus seoladh 
leagan den seinnteoir RTÉ 
Player don iPad agus don 

iPhone roimh dheireadh na 
bliana.
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sTRuchTúR na heagRaíochTa

Bord RTÉRúnaíocht RTÉ

Iniúchadh Inmheánach

Teilifís

Raidió

Grúpaí Oirfide

Foilsitheoireacht

Nuacht agus Cúrsaí Reatha

Líonra

Cumarsáid Chorparáideach

Grúpa Acmhainní Daonna

Cistíocht an Ghrúpa

Íocaíochtaí le Daoine

Maoin agus Seirbhísí

Teicneolaíocht Eolais
an Ghrúpa

RANNÓGA   GNÓ   COMHTHÁ I T E   R T É   F E I DHM E ANNA S   R T É S E I R BH Í S Í   R O I NN T E   L Á RNACHA   R T É

SB Teilifís

SB Raidió

SB Digiteach

SB Nuacht 
agus Cúrsaí 

Reatha

Príomh-
Oifigeach 
Airgeadais

Stiúrthóir 
Tráchtála 
an Ghrúpa

Príomh-
Oifigeach 

Teicneolaíochta

SB Forbairt 
Chorparáideach

Dlí

An Príomh-Stiúrthóir

Seo a leanas struchtúr eagraíochta RTÉ:

déanann Feidhmeannas RTé bainistiú ar bhonn laethúil ar Rannóga 
Gnó Comhtháite (IBdanna) agus ar Sheirbhísí Roinnte an Ghrúpa. 
Is comhalta ex-officio de Bhord RTé é an Príomh-Stiúrthóir ar a 
bhfuil dualgas curtha ag Rialtas na héireann maoirsiú a dhéanamh ar 
bheartaíocht Ghrúpa RTé
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oBaiR na heagRaíochTa

Oibríonn RTé dhá chainéal teilifíse comhlánaithe saor go haer:
•  RTé One - an cainéal teilifíse is mó tóir air in éirinn. Is air a bhíonn nuacht 

agus cúrsaí reatha teilifíse lena roinneann údarás faoi éirinn agus cúrsaí 
idirnáisiúnta. Cuirtear réimse cuimsitheach ar fáil d'ábhar fíorasach, 
drámaíochta, ealaíne, siamsaíochta agus stíl mhaireachtála de dhéantús na 
héireann chomh maith le rogha de scoth an ábhair clár atá le ceannach go 
hidirnáisiúnta.

•  RTé Two - is air a bhíonn spórt na héireann agus cláir theilifíse i rith an lae 
do leanaí agus do dhaoine óga. le sceideal an tráthnóna, cuirtear réimse ar 
fáil de dhrámaíocht, de shiamsaíocht agus d'ábhar ceannaithe ón iasacht ar 
den nuáil é agus atá dírithe ar lucht féachana níos óige.

I mí Bealtaine 2011, le seoladh SAORVIEW, chuir RTé ceithre chainéal nua 
teilifíse sa tsiúl freisin ar ardán SAORVIEW. Seo a leanas na cainéil sin:

•  RTé Two hd - comhchraoladh RTé Two agus craoltar cláir thábhachtacha 
as sceideal RTé Two ar chaighdeán ardghléine (hd).

•  RTéjr - seirbhís shainiúil teilifíse i rith an lae do leanaí suas go dtí 6 bliana 
d'aois atá saor ó fhógraíocht. Bíonn RTéjr ar an aer ón 9 r.n. go dtí an 
6.30 i.n. ó luan go hAoine agus ón 6 r.n. go dtí an 12 i.n. Satharn agus 
domhnach. Cláir de dhéantús na héireann an bhonnchloch faoi sceideal 
RTéjr, agus bíonn cláir le haisteoirí agus cláir bheochana de chuid na 
héireann go tréan ann.

•  RTé One+1 - ar an aer ón 7 i.n. go dtí mall san oíche. Tugann an cainéal 
seo seans eile don lucht féachana an t-ábhar tábhachtach ar RTé One a 
fheiceáil, uair a chloig níos deireanaí. 

•  RTé News Now - cainéal le nuacht seasta ar a mbíonn cláir nuachta bheo, 
cláir chúrsaí reatha beo, cláir achoimre ar an nuacht agus na cúrsaí reatha 
is deireanaí, craoladh beo ar imeachtaí speisialta, tobthuairiscí nuachta agus 
tuairiscí leanúnacha spóirt, gnó agus aimsire i rith an lae. Tá RTé News 
Now ar fáil ar an idirlíon freisin agus mar sheirbhís don fón póca ar iPhone, 
iPad agus Android.

Oibríonn Raidió RTé ceithre phríomhstáisiún náisiúnta agus seacht gcinn 
de stáisiúin ar go digiteach amháin atá siad ar fáil. Bíonn na príomhstáisiúin 
ar fáil ar Fm, ar raidió digiteach (dAB) agus ar RTé.ie; bíonn na stáisiúin 
dhigiteacha ar fáil ar raidió digiteach agus ar an idirlíon. Bíonn RTé Radio 1 ar 
fáil freisin ar lW.

Na Príomhstáisiúin

•  RTé Radio 1 - nuacht agus cúrsaí reatha; snáitheanna ealaíne, drámaíochta 
agus faisnéise; siamsaíocht, spórt agus ceol 

•  RTé 2fm - caint agus siamsaíocht, ceol pobail agus ailtéarnach dóibh siúd 
faoi 45 bliain d'aois 

•  RTé lyric fm - cainéal don cheol clasaiceach agus do cheol sainchineáil 
•  RTé Raidió na Gaeltachta - seirbhís trí Ghaeilge, le hábhar ar aon dul le 

RTé Radio 1 ach le haird faoi leith ar an gceol traidisiúnta agus ar nuacht 
áitiúil as na pobail Ghaeltachta éagsúla

RTé Raidió - Stáisiúin dhigiteacha

•  RTé 2Xm - ceol rac agus pop do mhic léinn le béim ar cheol nua agus ar 
cheol de chuid na héireann

•  RTé Choice - togha agus rogha raidió seirbhíse poiblí idirnáisiúnta agus 
gnéchláir as cartlanna RTé 

•  RTéjr - an chéad stáisiún raidió do leanaí in éirinn; ceol agus scéalta ón 7 
r.n. go dtí an 9 i.n.

•  RTé Chill - seirbhís thráthnóna de cheol timpeallach
•  RTé Gold - ceol an phobail gan bhriseadh dóibh siúd os cionn 35 bliain d'aois 
• RTé Pulse - ceol damhsa leictreonach
•  RTé Radio 1 Extra - seirbhís dara seans agus alt-ábhair ag dul le RTé Radio 1

Cuireann RTé ábhar nuachta agus cúrsaí reatha atá neamhspleách, 
cruinn, neamhchlaon ar fáil sa dá theanga, ar fud na seirbhísí uile, Raidió, 
Teilifís agus RTé.ie san áireamh.

Cuireann RTéNl (RTé Transmission Network limited) córas náisiúnta 
tarchuradóireachta ar fáil do Raidió agus Teilifís RTé, TG4, TV3 agus Today 
Fm. ligtear freisin spás túir ar chrainn ar cíos le stáisiúin raidió áitiúla agus do 
sholáthraithe seirbhíse agus oibritheoirí éagsúla i gcúrsaí teileachumarsáide. 

Foilsitheoireacht RTé a ritheann cúig cinn de na seirbhísí meán cumarsáide is 
mó in éirinn: 

•  RTé.ie - an láithreán gréasáin meán cumarsáide is mó a cheadaítear in éirinn 
ar a bhfuil réimse seirbhísí idirlín bunaithe ar an ngréasán ar fáil saor in aisce

•  RTé Guide - an iris sheachtainiúil is mó díolacháin in éirinn 
•  RTé Aertel - an phríomhsheirbhís teileatéacs saor go haer 
• RTé Player – seirbhís teilifíse dara seans RTé ar an idirlíon 
• RTé News Now – seirbhís nuachta beo / dara seans RTé

Cuireann RTé go mór leis na healaíona in éirinn agus tá cúig ghrúpa 
oirifide faoina chúram: 

• Ceolfhoireann Siansa Náisiúnta RTé 
• Ceolfhoireann Coirme RTé 
• Ceathairéad Vanbrugh RTé
• Cór Fiolarmónach RTé 
• Cór na nóg RTé

RAIdIó TEIlIFíS éIREANN TuARASCáIl BhlIANTúIl AGuS RáITIS AIRGEAdAIS AN GhRúPA 2011
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Seoladh SAORVIEW i mí na Bealtaine 
ionas go raibh an chéad seirbhís 
dhigiteach teilifíse saor go haer sa tír. Is 
faoi úinéireacht agus faoi bhainistíocht 
RTé atá SAORVIEW agus ba é RTéNl, 
an fhochuideachta líonra, a chuir an córas 
tarchuradóireachta le chéile. Cinnteofar 
leis sin go leanfaidh teacht saor go haer 
ar chainéil agus ar sheirbhísí de chuid 
na héireann nuair a thagann deireadh 
le craolachán analógach i mí dheireadh 
Fómhair 2012. léiríodh leis an bhforbairt 
mhórshuntasach sin dúthracht RTé i 
ndáil le pobal na héireann maidir le teilifís 
dhigiteach a chur ar fáil, de réir an sceidil 
ama agus an bhuiséid airgid, ainneoin a 
bhfuil de dheacrachtaí airgid ag cur as don 
tír agus don eagraíocht. 

Bhí cláir a fhanann sa chuimhne 
chomh maith leis an dul chun cinn sa 
teicneolaíocht. Tharla feachtas Olltoghcháin, 
athrú Rialtais, cuairt ón mBanríon Elizabeth 
II agus uachtarán SAm Barack Obama 
agus Sochraid Stáit an dr Gearóid mac 
Gearailt – iad ar fad go tréan i ndiaidh a 
chéile an chéad leath den bhliain, maille 
le Toghchán uachtaránachta i rith an 
fhómhair. Thug trácht RTé ar na himeachtaí 
tábhachtacha sin deis don náisiún, trí 
chraolachán agus ar an idirlíon, páirt níos 
mó a bheith ag an bpobal iontu. 

Tugadh aitheantas go hidirnáisiúnta don 
bheartaíocht nuair a bronnadh gradam 
Chraoltóir na Bliana ar Raidió RTé ag New 
York Festivals na bliana 2011. Ba é sin an 
chéad uair ag seirbhís craoltóireachta as 
éirinn gradam mar sin a fháil agus, chomh 
maith leis an gceann sin, bhronn an giúiré 
idirnáisiúnta sé cinn déag de ghradaim ar 
léiriúcháin de chuid Raidió RTé. 

Tá cloí leis na caighdeáin is airde 
eagarthóireachta ar cheann de na 
príomhluachanna ag RTé agus ag an 
iriseoireacht imscrúdúcháin, seánra 
léiriúcháin ina bhfuil saothar den scoth 
déanta. Bhí clár amháin a craoladh sa 
bhliain 2011 a rinne dochar mór don 
dea-cháil ina leith sin, a raibh imeachtaí 
cúirte maidir le clúmhilleadh, leithscéal 

a chraoladh agus imscrúdú reachtúil ag 
údarás Craolacháin na héireann de thoradh 
air. Ba mhaith liom ár leithscéal iomlán gan 
chuntar leis an Athair Kevin Reynolds mar 
gheall ar an ábhar clúmhillteach a craoladh 
mar gheall air a chur in iúl arís. Tá an Bord 
leagtha amach ar na bearta uile is gá a 
dhéanamh chun an muinín i dtuairiscíocht 
imscrúdúcháin RTé a chothú an athuair. 
Is é an cineál is deacra den iriseoireacht 
é agus tá contúirt thromchúiseach ag dul 
léi, mar is léir ón gcás seo. Ina ainneoin 
sin, tá bunriachtanas le cláir den seánra 
seo i dtír dhaonlathach agus tá an t-ionad 
atá acu ar na cuspóirí príomhthábhachta 
eagarthóireachta atá molta ag an bPríomh-
Stiúrthóir deimhnithe againn.

Tugadh tuairisc mhion sna Tuarascálacha 
Bliantúla le roinnt blianta anuas ar 
bheartaíocht RTé mar gheall ar na 
deacrachtaí eacnamaíochta a tháinig chun 
cinn sa bhliain 2008. ó tháinig titim ar 
an ioncam tráchtála agus laghdú ar na 
cistí poiblí, tá ísliú costais ar na nathanna 
is coitianta againn. Tá dúshlán ag baint 
i gcónaí le cúrsaí tráchtála mar a bheifí 
á dtuar agus téann an toradh atá air sin 
go croílár na gcuspóirí a leagtar ar RTé. 
leanadh den laghdú ar ioncam tráchtála 
RTé sa bhliain 2011. Bhí an t-iomlán, 
€167 milliún, níos ísle de €8 milliún ná 
figiúr na bliana 2010. Ina chomhthéacs 
sin, tá Easnamh Glan de €16.8 milliún á 
lua ag RTé i leith na bliana 2011. Ní foláir 
breathnú ar an toradh sin mar thoradh 
inmholta agus cúrsaí mar atá. Go deimhin, 
bheadh farasbarr íseal le lua ag RTé 
murach an tionchar leanúnach ó bhliain 
go bliain ó bhuiséad an Rialtais sa bhliain 
2010 agus ó Acht Craolacháin 2009. 
Is mar gheall ar dhea-thoradh maidir le 
laghdú leanúnach ar an mbonn costais 
an t-easnamh de €16.8 milliún. Ach ní 
leor feasta smacht ar chostas amháin, 
agus ní foláir, i bhfianaise a thromchúisí 
agus atá an fhadhb, dearcadh nua maidir 
leis an bhfónamh ba chóir d’eagraíocht 
meán cumarsáide náisiúnta seirbhíse 
poiblí a dhéanamh d'éirinn sna blianta atá 
romhainn. 

Chuaigh Noel Curran i mbun an phoist 
mar Phríomh-Stiúrthóir i mí Feabhra 2011 
agus, le cabhair ón mBord, tá sé cheana 
féin ag cur RTé nua in iúl. Thagair mé 
thuas do leasú ar bhearta tús áite ó thaobh 
eagarthóireachta de. Tharla athruithe ó 
thaobh cúrsaí eagrúcháin de i rith na bliana 
2011 freisin. Cruthaíodh Rannóg Cúrsaí 
digiteacha trína ndéanfar straitéisí maidir le 
coinbhéirseacht, meáin nua chumarsáide, 
páirtnéireachtaí ó thaobh ábhair agus 
forbairt ar tháirgí a stiúradh. Cinnteoidh 
Stiúrthóir Tráchtála an Ghrúpa, arna nua-
cheapadh, go dtarlaíonn an comhordú is 
éifeachtúla ar na hiarrachtaí tráchtála ar fad, 
fógraíocht, urraíocht, agus an RTé Guide 
san áireamh. Earcaíodh Príomhoifigeach 
Teicneolaíochta d'fhonn infreastruchtúr do 
sheirbhís meán cumarsáide den aonú céad 
is fiche a thabhairt chun cinn. 

Chomh maith leis an athrú inmheánach, 
ní foláir meon nua i leith an phobail a 
bhfuiltear ag freastal air. Is léir nach mór 
do RTé san am atá romhainn bheith níos 
oscailte maidir le páirtnéireacht agus 
comhghuaillíocht le gníomhaireachtaí 
poiblí eile agus le comhlachtaí seachtracha 
de chineálacha éagsúla maidir le cultúr, 
teicneolaíocht, tráchtáil nó gnóthaí pobail. 
Ní mór do RTé ar na bealaí sin cur leis an 
gceangal leis an bpobal ó thaobh dlúis agus 
treise. 

RáiTeas an chaThaoiRligh

d'fhág BeaRTa nuála agus imeachTaí 
ceiliúRTha guR Bhliain chinniúnach an 
Bhliain 2011 ag RTÉ agus ag luchT íocTha an 
cheadúnais Teilifíse. Bhí an Teilifís 50 Bliain 
i mBun seiRBhíse agus Ba í an 85ú Bliain í ag 
an Raidió aR an aeR. Bhí TeachT níos feaRR ag 
an BpoBal aR an dá mheán aR an idiRlíon maR 
gheall aR sheinnTeoiRí nua a sheoladh. 

RAIdIó TEIlIFíS éIREANN

seoladh 
saoRVieW i mí na 
BealTaine ionas 

go RaiBh an 
chÉad seiRBhís 

dhigiTeach 
Teilifíse saoR go 

haeR sa TíR.
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Ar cheann de na modhanna faoin 
reachtaíocht ina mbíonn caidreamh ag 
RTé leis an bpobal tá an Chomhairle lucht 
Féachana agus éisteachta, eagraíocht ar 
a mbíonn cúig dhuine dhéag den lucht 
éisteachta agus den lucht féachana, atá 
faoi chathaoirleacht an Ollaimh Gearóid 
ó Tuathaigh agus a chuir an chéad 
tuarascáil bhliantúil ar fáil don Aire i mí 
mheithimh 2011. Is é cúram a leagtar ar an 
gComhairle dearcadh agus réimsí spéise an 
phobail i gcoitinne i ndáil le craoltóireacht 
seirbhíse poiblí RTé a chur in iúl don Bhord. 
Tháinig an Bord agus an Chomhairle le 
chéile ag cruinniú iomlánach foirmeálta i 
mí na Nollag 2011 agus bhí áthas orm an 
t-am sin buíochas a ghabháil le comhaltaí 
na Comhairle as an gcúnamh a thugann 
siad maidir le polasaí eagarthóireachta agus 
saothar cruthaitheach RTé a mhúnlú. 

Faoi lár na bliana, bhí aontaithe ag an 
mBord le roinnt scéimeanna luathscoir, 
iomarcaíochta agus téarfa. Bhí na 
tionscnaimh sin leagtha amach chun costas 
oibriúcháin breise maidir le cúrsaí pearsanra 
a ísliú agus mar chéimeanna tosaigh maidir 
le hathstruchtúrú ar an eagraíocht. dá 
thoradh sin, d'fhág 80 duine fostaíocht le 
RTé i mí na Samhna 2011 agus beidh níos 
mó i gceist sa bhliain 2012. Ba mhaith 
liom, thar ceann an Bhoird, buíochas a 
ghlacadh leo as an gcion tairbhe atá déanta 
acu do RTé le linn a gcuid blianta fónaimh 
ann agus guím gach rath orthu san am 
atá le teacht. Ní foláir, le comhghleacaithe 
imeacht, go dtiocfaidh ualach breise ar 

an lucht foirne atá fágtha a bhfuil a gcuid 
téarmaí agus coinníollacha fostaíochta 
ag teacht faoi réir bhearta dochta rialála 
cheana féin ó thaobh costais. Gearradh 
tuarastail in RTé sa bhliain 2009 agus 
d'fhan siad ag ar na leibhéil íslithe. Níor 
tharla aon ardú ó thaobh tuillteanais 
bhainistíochta ná íocaíochta bunaithe ar 
fheidhmíocht i ndáil leis an mbliain 2011, 
ag cloí dá réir sin leis an smacht a bhí i 
bhfeidhm sna blianta 2008, 2009 agus 
2010. Ar an gcaoi chéanna, níor tharla 
aon bhónas feidhmíochta do chraoltóirí ná 
do ghráid neamhbhainistíochta agus níor 
íocadh aon airgead ex gratia le haon duine 
den fhoireann. Tá laghduithe is mó ná 
30% á gcur i bhfeidhm maidir leis an lucht 
láithreoireachta is airde réim.

I rith na bliana 2011, lean RTé ag 
comhlíonadh na ndualgas éagsúil faoin 
reachtaíocht agus faoi rialacháin. Chomh 
maith leis sin, bhí teagmháil ag RTé leis 
an Rialtóir Cumarsáide faoi thrí cinn de 
cheisteanna i rith na bliana. d'fhógair 
an Rialtóir Cumarsáide i mí Feabhra go 
mbeadh imscrúdú ar bun faoi ghearán 
ó TV3 maidir le praghsáil na seirbhísí 
tarchuradóireachta ag RTéNl i ndáil 
leis an tréimhse idir mí mheán Fómhair 
1998 agus mí mheán Fómhair 2008. Tá 
an Rialtóir Cumarsáide freisin ag cuidiú 
leis an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus 
Acmhainní daonna i ndáil leis na táillí 
tarchuradóireachta don dTT a shocrú 
agus tá scrúdú á dhéanamh ina leith sin 
ar na táillí atá molta ag RTé agus RTéNl. 
Baineann an tríú mórphointe a bhí faoi 
chaibidil leis an Rialtóir Cumarsáide i 
rith na bliana leis an athbhreithniú atá 
ar siúl maidir le rialúchán leanúnach ar 
sheirbhísí náisiúnta dáiliúcháin agus 
tarchuradóireachta analógacha agus 
digiteacha trastíre. 

I rith na bliana 2011, rinne an túdarás 
Iomaíochta imscrúdú maidir le gearán faoi 
pholasaí agus ghnáis díolacháin am ar an 
aer ar theilifís RTé. Tar éis plé tairbheach 
leis an údarás Iomaíochta, glacadh le 
polasaí leasaithe le cur i bhfeidhm i lár na 
bliana 2012.

Ba mhór an chabhair domsa i rith na 
bliana 2011 sa ról atá agam cúnamh taca 
agus gairmiúlacht an Bhoird, an lucht 
Feidhmeannais agus fostaithe uile na 
heagraíochta i rith bliana iomardúla a raibh 
an t-iliomad ceisteanna tromchúiseacha le 
plé leo againn. 

Tháinig an Bord le chéile ag 12 cruinniú 
agus tionóladh 25 cruinniú coiste sa 
bhreis orthu sin. Ba mhaith liom buíochas 
a ghlacadh leis na comhaltaí as a gcuid 
gaoise, a gcuid dúthrachta agus as an gcion 
tairbhe a rinne siad i rith na bliana. 

mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas 
a ghlacadh leis an Aire nua Pat Rabbitte, 
T.d. agus a chuid oifigeach sa Roinn 
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 
Nádúrtha as an gcomhairle agus an 
spreagadh leanúnach uathu agus sinn ag 
féachaint leis na cuspóirí craoltóireachta 
seirbhíse poiblí a thabhairt i gcrích in 
ainneoin cúrsaí eacnamaíochta chomh 
hanróiteach agus a bhí. 

Agus ceiliúradh á dhéanamh ar 50 bliain 
de Teilifís RTé sa bhliain 2012, is oiriúnach 
go dtarlóidh comóradh air sin an bhliain 
chéanna a dtarlaíonn an t-athrú go dtí 
teilifís dhigiteach i mí dheireadh Fómhair. 
Tá mé cinnte go mbeidh toradh breá arís 
eile sa chás sin ar an gcomhar idir an 
lucht saineolais i gcúrsaí teicniúla agus 
in ábhar clár a bhfuil iomrá ar RTé mar 
gheall air agus tá mé ag tnúth le ré nua sa 
chraoltóireacht.

Tom Savage
Cathaoirleach

Tugadh aiTheanTas 
go hidiRnáisiúnTa don 
BheaRTaíochT nuaiR 
a BRonnadh gRadam 
chRaolTóiR na Bliana aR 
Raidió RTÉ ag neW YoRk 
fesTiVals na Bliana 2011. 
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aThBhReiThniú an phRíomh-sTiúRThóRa

Bhain aThRú sunTasach leis an  
mBliain 2011 in ÉiRinn. 

RAIdIó TEIlIFíS éIREANN

Tharla dhá thoghchán náisiúnta ar toghadh 
Rialtas nua agus uachtarán nua dá mbarr. 
Tharla cuairt neamhghnách na Banríona 
Elizabeth II agus chonacthas le maorgacht 
na cuairte sin tús á chur le caidreamh nua 
leis an tír is gaire dúinn agus is tábhachtaí 
dúinn. Tháinig Barack Obama, uachtarán 
na Stát Aontaithe, go gcuirfeadh eolas an 
athuair ar a dhúchas agus go gcothódh arís 
an ceangal tréan ó thaobh na ngnáthdhaoine 
agus an lucht tráchtála idir éirinn agus 
na Stáit Aontaithe. Agus cé gur tháinig 
roinnt seasmhachta faoi eacnamaíocht na 
héireann i rith na bliana, lean an chorraíl san 
eacnamaíocht ar fud na hEorpa agus leanadh 
de phoist a chailleadh in éirinn, d'fhan an ráta 
dífhostaíochta an-ard agus tháinig ardú ar an 
líon a bhí ag dul ar eisimirce.

Bhí RTé i láthair lena linn sin ar fad, ag 
ligean don lucht éisteachta agus féachana 
scéalta nuachta, imeachtaí agus ócáidí a raibh 
tionchar acu ar a saol a fheiceáil, a chloisteáil 
agus dul i ngleic leo. Chraol RTé beagnach 
5,000 uair a chloig d'ábhar clár de dhéantús 
na héireann agus an t-ábhar clár is fearr as an 
Ríocht Aontaithe agus as na Stáit Aontaithe. 
d'ardaigh an sciar náisiúnta buaicthráthanna 
beo teilifíse ag RTé One go dtí 30.9% i rith 
na bliana 2011. deimhníodh le figiúirí JNlR 
don tréimhse Eanáir - Nollaig go bhfuil RTé 
Radio 1 ar an stáisiún raidió is mó a mbíonn 
éisteacht leis ar fud na tíre ag sroicheadh 
25% den lucht éisteachta ó luan go hAoine 
agus á gcoinneáil agus an stáisiún ar a raibh 
17 den 20 clár ba mhó éisteacht leo ar fud 
na tíre. Tá RTé i gcónaí ar an soláthraí is mó 
d'ábhar digiteach in éirinn agus is aige atá an 
láithreán gréasáin éireannach is mó a mbíonn 
tóir air , an tseirbhís físe ar éileamh is mó 
a mbíonn tóir uirthi, chomh maith le réimse 
seirbhísí do dheiseanna póca. leanadh i rith 
na bliana, leis an réimse ábhair a chuir RTé 
amach, ag cur ábhair den éagsúlacht agus 
den chaighdeán sin ar fáil don lucht airdill 
a bhfuil de cheart acu a bheith ag súil leis 
uainn. le tionscnaimh chrosmheán nua agus 
athléirithe local heroes agus Operation 
Transformation, chuir RTé ábhar cláir ar fáil a 
raibh siamsa ag baint leis ach a raibh seirbhís 
phoiblí dáiríre i gceist leis freisin, ag díriú ar 
phoist a chruthú agus ar shláinte an phobail. 
Rug RTé ar an mbeoshuntas a bhaineann le 

spórt náisiúnta agus idirnáisiúnta ar feadh na 
bliana agus bhí comórtais chraoibhe ClG, na 
cluichí cáiliúcháin do Euro 2012 agus Corn 
an domhain sa Rugbaí ar na buaicphointí. le 
love/hate, léirigh RTé sraith ar bronnadh 
gradaim uirthi, a raibh ardmholadh uirthi 
agus a raibh tóir mhór ag an lucht féachana 
uirthi, ag tarraingt lucht féachana ba mhó ná 
leathmhilliún duine ar an meán ar feadh na 
sraithe – rud a chruthaíonn gur féidir le lucht 
déanta clár, lucht scéalaíochta agus aisteoirí 
na héireann, nuair atá an scríbhneoireacht ar 
fheabhas agus an léiriúchán go cruthaitheach, 
dul san iomaíocht le scoth na drámaíochta 
teilifíse ar fud an domhain ar fad. 

I rith na bliana 2011, bhí cláir Nuachta agus 
Cúrsaí Reatha RTé lárnach i gcónaí i sceidil 
RTé le níos mó ná 40 uair a chloig de chláir 
nuachta agus cúrsaí reatha beo ar an teilifís 
agus ar an raidió gach seachtain, chomh 
maith le trácht go forleathan ar imeachtaí 
speisialta nuachta – an t-olltoghchán agus 
toghchán na huachtaránachta, cuairt na 
Banríona Elizabeth II agus cuairt uachtarán 
Stát Aontaithe mheiriceá, Barack Obama, 
agus an tsochraid stáit ar an dr Gearóid mac 
Gearailt. Is annamh a bhí ról RTé maidir leis 
an nuacht a chur i láthair agus meabhair a 
bhaint as an nuacht níos tábhachtaí. 

Sheol RTé seirbhísí nua freisin i rith na bliana 
2011. I mí na Bealtaine, tar éis córas nua 
teilifíse digiteach trastíre a chur le chéile 
agus a mhaoiniú de réir an bhuiséid agus an 
tráthchláir, sheol RTé SAORVIEW, seirbhís 
teilifíse dhigiteach nua saor go haer na 
héireann, ag cur feabhais ar an teilifís saor go 
haer in éirinn agus ag cinntiú gur mba ann 
dó. Sheol RTé seinnteoir RTé Player nua don 
Raidió i mí dheireadh Fómhair trína gcuirtear 
ábhar ar fáil ar an idirlíon agus ar iPhone, 
iPad agus Android. díreach roimh an Nollaig, 
sheol RTé leagan don iPad agus don iPhone 
den RTé Player a n-éiríonn chomh maith leis, 
rud a fhágann seirbhís Teilifíse RTé ar fáil ar 
dheiseanna póca agus láimhe den chéad uair 
riamh. 

 

Ba mhóR an BeaRT a 
Rinne RTÉ agus a sciaR 

den luchT fÉachana 
a dhaingniú TRí áBhaR 

cláR den scoTh a chuR 
aR fáil agus seiRBhísí 

digiTeacha nua a 
sheoladh an Bhliain 

chÉanna inaR cuiReadh, 
an TRáTh cÉanna, laghdú 

cosTais €12.1 milliún 
i bhfeidhm agus inaR 

Tosaíodh aR phRóiseas 
aThsTRuchTúRaiThe le 

TáBhachT. 
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Thug cRaoladh agus clúdach 
RTÉ aR líne deis níos feaRR don 
phoBal i gcoiTinne a BheiTh 
RannpháiRTeach in imeachTaí a 
RaiBh TáBhachT náisiúnTa leo.   
le linn 2011 Thug RTÉ deis do 
luchT fÉachana agus ÉisTeachTa 
fÉachainT, ÉisTeachT agus a 
BheiTh páiRTeach i nuachT, in 
imeachTaí agus in ócáidí a mBeadh 
TionchaR acu aR a saol. 

Ba mhór an beart a rinne RTé agus a sciar 
den lucht féachana a dhaingniú trí ábhar 
clár den scoth a chur ar fáil agus seirbhísí 
digiteacha nua a sheoladh an bhliain chéanna 
inar cuireadh, an tráth céanna, laghdú costais 
€12.1 milliún i bhfeidhm agus inar tosaíodh ar 
phróiseas athstruchtúraithe le tábhacht. 

Chun leanúint ag comhlíonadh na ndualgas 
seirbhíse poiblí, ní mór do RTé dul in oiriúint; 
seirbhísí meán digiteach ar ardchaighdeán 
a chur ar fáil; bearta tús áite níos soiléire a 
bheith leagtha amach trína gcuirtear bonn 
faoin bhfiúntas don phobal, a n-éilíonn an 
pobal a ndéantar freastal orthu a shásamh 
agus RTé a choinneáil idirdhealaithe ón lucht 
iomaíochta go hidirnáisiúnta agus in éirinn. Ní 
foláir an tráth céanna leanúint de laghdú 
an chostais agus den leas is fearr a bhaint as 
an acmhainn tráchtála d'fhonn an t-easnamh 
ó thaobh airgid a thabhairt ar an gcothrom 
agus bonn seasmhach airgeadais a chur faoin 
eagraíocht arís.

Is iomardúil an bealach sin romhainn agus 
ní mar a chéile an RTé a thiocfaidh chun 
cinn sna blianta atá ag teacht. Ach táthar ar 
an mbealach ceart. ón mbliain 2008 i leith, 
tá an costas oibriúcháin ag RTé laghdaithe 
faoi ghar do 20% i gcomparáid le ráta 6% ar 
an meán ar fud na hearnála poiblí ar fad. Tá 
fuílleach le déanamh go fóill ach tá geallta 
agam go mbeidh RTé saor ó chaillteanas sa 
bhliain 2013 agus beidh. 

I bhfómhar na bliana 2011, cuireadh 
tús le hathstruchtúrú ó bhonn a chur i 
bhfeidhm maidir leis na gnóthaí digiteacha, 

teicneolaíochta agus tráchtála. Thug mise 
le tuiscint go poiblí go bhfuil suim ag RTé 
tabhairt faoi bheartaíocht chiallmhar a 
bhfuil leas aisti don dá thaobh le páirtnéirí 
seachtracha agus tosaíodh ar phlé stuama 
le roinnt dreamanna a thabhairt chun cinn. 
Fógraíodh réimsí soiléire tús áite maidir le 
toradh ar shaothrú na heagraíochta: Ealaín 
agus Cultúr, leanaí agus daoine óga, 
Iriseoireacht Imscrúdaithe, Nuáil (Eolaíocht 
agus Teicneolaíocht san áireamh), Nuacht 
24 uair a chloig agus Imeachtaí Náisiúnta. 
Is réimsí iad sin a ndéanfar caomhnú 
agus forfheabhsú ina leith sna blianta seo 
romhainn. Is é, i ndeireadh báire, a chuirtear 
roimh RTé, chinntiú go leanann RTé, 
tráth a bhfuil athrú mór teicneolaíochta, 
socheolaíochta agus eacnamaíochta ar 
siúl, ag feidhmiú ar son leas an phobail, ar 
bhealach atá áisiúil ag an uile dhuine, ar 
bhealach atá iontaofa agus a bhaineann le 
hábhar do ghnáthshaol an duine in éirinn ó 
lá go lá.

Ní féidir, ar ndóigh, talamh slán a dhéanamh 
riamh de mhuinín na ndaoine agus den 
iontaoibh. Is deacair a ghnóthaítear, is furasta 
a chailltear. le himeacht na mblianta móra 
fada, cothaíodh agus coinníodh muinín an 
lucht féachana in RTé trí ábhar iontach clár 
a chur ar fáil agus cloí go daingean leis 
na caighdeáin eagarthóireachta ab airde 
ar bith. Ina ainneoin sin, rinneadh dochar 
don mhuinín sin i rith na bliana 2011 
trí loic thromchúiseach maidir le cúrsaí 
eagarthóireachta i ndáil le cláir thábhachtacha 
cúrsaí reatha. 

An clúmhilleadh a imríodh ar an Athair Kevin 
Reynolds, sagart as áth Eascrach i gContae 
na Gaillimhe, sa chlár Prime Time Investigates 
A mission to Prey ar an 23 Bealtaine, níor 
chóir go dtarlódh sé an chéad uair riamh agus 
is ábhar mór díomá do gach duine in RTé 
gur tharla. Bhí i bhfad níos fearr tuillte ag an 
Athair Reynolds agus ag an lucht féachana ón 
gcraoltóir sin acu féin. Ghlac RTé leithscéal 
leis an Athair Reynolds agus admhaíodh an 
loiceadh a tharla maidir le déanamh an chláir 
sin. Cuidíodh go huile agus go hiomlán leis 
an Imscrúdú a rinne údarás Craolacháin 
na héireann (BAI) i ndáil leis an gceist. 
Níor thángthas i gcás an chláir Frontline 

Presidential debate ar an 24 deireadh 
Fómhair ach oiread leis na caighdeáin a bhfuil 
de cheart ag an bpobal a bheith ag súil leo ó 
RTé. Ba é an bhreith a thug an BAI go raibh 
an clár éagórach ar an uasal Seán Gallagher, 
iarrthóir sa toghchán don uachtaránacht. 
Ghlac mise leithscéal thar ceann RTé leis an 
uasal Gallagher agus tá treoirlínte soiléire 
leagtha síos againn maidir leis na meáin 
shóisialta a úsáid le linn cláir a chraoladh beo. 

Tarlóidh earráidí i gcás RTé, mar a 
tharlaíonn i gcás gach eagraíochta de na 
meáin chumarsáide. Ní foláir cúnamh taca 
a thabhairt don lucht déanta clár maidir 
le cláir dhúshlánacha a dhéanamh, agus 
cuirfear an bonn taca sin fúthu, ach ní mór 
i gcónaí a bheith ionraic macánta nuair 
nach mbítear ceart, lón comhairle a bhaint 
as an áit a dtéitear amú agus athrú a chur i 
bhfeidhm más gá. Is cuid é sin de ghlacadh 
le freagracht agus is gné bhunúsach é 
d'iontaoibh an phobail a thuilleadh agus 
de mhuinín an phobail a choinneáil. Na 
caighdeáin a leagaimid síos dúinn féin, inár 
gcraoltóir náisiúnta dúinn, ní foláir iad a bheith 
ina gcaighdeáin rí-arda.

mar a chéile le cuid mhór eile in éirinn, tá 
RTé ag dul faoi athrú mór le tamall. Ní mór 
dúinn athrú ionas go léirímid an pobal ar 
chun freastal air atá muid ann. Ní mór dúinn 
a chinntiú go dtugaimid linn na gnéithe sin 
ar mar gheall orthu atá muinín ag an lucht 
féachana asainn agus dílseacht acu dúinn. 
leanfar ag féachaint le teacht ar bhealaí inar 
féidir cur leis an bhfiúntas a chuirtear ar fáil 
mar gheall ar an gciste poiblí a thugtar dúinn. 
Tá muid i gcás faoi leith, ní mór sin a bheith 
tuillte againn i gcónaí. 

An pobal agus an córas polaitíochta a 
roghnaigh leis an iliomad bliain anuas 
bonn taca a chur faoi mheáin chumarsáide 
seirbhíse poiblí, tá tuillte acusan go gcúiteofaí 
leo an rogha sin a rinneadh le heagraíocht 
meán cumarsáide chomh maith agus is féidir 
a chur ar fáil leis an gciste a bhíonn ar fáil.

Noel Curran
Príomh-Stiúrthóir
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díospóiReachT an 
ollToghcháin

ar cheann de bhuaicphointí chlúdach RTÉ ar fheachtas an 

olltoghcháin bhí an díospóireacht an 15 feabhra 2011 nuair 

a rinne cúigear ceannairí na bpáirtithe díospóireacht ar 

ábhar a bhain leis an toghchán.  Ba é seo an t-aon 

díospóireacht a raibh an cúigear díobh páirteach.

RAIdIó TEIlIFíS éIREANN
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Grianghraf: Julien Behal, Press Association
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Bliain lenar bhain dúshlán ollmhór a bhí sa 
bhliain 2011 ag Teilifís RTé ó thaobh cúrsaí 
airgeadais ó d'fhág an titim ar an teacht isteach 
tráchtála gur ghá leasú leanúnach a dhéanamh 
maidir le cúrsaí clár agus straitéisí pleanála. 
Chuir Teilifís RTé straitéisí breise ar bun chun 
costas a ghearradh i rith na bliana, ag cur leo 
sin a tionscnaíodh sna blianta roimhe sin. Bhí na 
straitéisí leagtha amach d'fhonn an líon ba mhó 
agus an caighdeán ab fhearr de chláir déanta 
in éirinn a thabhairt i gcrích le modhanna agus 
nósanna léiriúcháin níos saoire. Ainneoin go 
mb'éigean gearradh siar ar an léiriúchán, chraol 
Teilifís RTé 4,782 uair a chloig d'ábhar clár 
sainiúil ardchaighdeáin arna dhéanamh in éirinn 
ar fud na seánraí go léir i rith na bliana 2011 
i gcomparáid le 5,030 uair a chloig an bhliain 
roimhe sin.

Chuidigh an t-ábhar sin, in éineacht le cláir 
cheannaithe ardchaighdeáin ón Ríocht 
Aontaithe, na Stáit Aontaithe agus ionaid 

sárléiriúcháin eile ar fud an domhain, le RTé One 
cur 0.6% leis an sciar náisiúnta beo buaicthrátha 
go dtí 30.9% maidir leis an mbliain 2011. 
Ba shuntasach an toradh sin ar an saothar i 
bhfianaise a mbíonn de thóir ar bhrandaí clár 
idirnáisiúnta agus rogha na gcéadta cainéal a 
bheith ag 79% den lucht féachana teilifíse. 

lean Teilifís RTé de phobal féachana na 
héireann a mhealladh ina sluaite. Ba iad RTé 
a chraol 47 as na 50 clár is mó tóir a bhí ar fáil 
ar chainéal ar bith i rith na bliana 2011 agus 
ba chláir déanta in éirinn gach ceann acu sin 
ach amháin dhá cheann. Tharraing an clár ba 
mhó spéis i rith na bliana, The late late Toy 
Show, 1.529 milliún duine ar an meán – an 
líon is airde le 17 bliain anuas. Ní mórán faoina 
bhun sin a bhí The Eurovision Song Contest le 
1.183 milliún duine agus The Sunday Game don 
Chraobhchluiche Peile uile-éireann idir Ciarraí 
agus Baile átha Cliath ar raibh 1.085 milliún 
duine ar an meán ag faire air.

Teilifís RTÉ 
aThBhReiThniú oiBRíochTúil

Sciar na gcainéal do dhaoine aonair 4+ go
náisiúnta don lá ar fad - Beo

UTV

4.2

4.5
BBC1

12.4

12.2

Channel 4

3.3

3.8

BBC2
2.5

2.8

Sky One

2.3

2.6

RTÉ Two

2.1

2.1

TV3

9.0

10.2

RTÉ One
23.4

23.2

TG4

1.3

1.4

Sky Sports 1 & 2
1.1

1.2

E4

1.0

0.9
Sky News

0.7

1.0

Nickelodeon
0.5

0.7

Eile
36.3

33.7

Sciar na gcainéal do dhaoine aonair 4+ go
náisiúnta ag buaicamanna - Beo

UTV

3.8

4.1
BBC1

13.0

13.1

Channel 4
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Sciar na gcainéal do dhaoine aonair 4+ go
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Eurovision 2011 - JedwardLate Late Toy Show 

Nóta ar Thomhas Lucht Éisteachta
Tá córas nua le lucht féachana teilifíse a thomhas 
tugtha isteach ag TAm Ireland, córas a tháinig in 
éifeacht an 1 meán Fómhair 2010.  An ghné is 
tábhachtaí den chóras nua ná go bhfuil sé in ann Cláir 
a Féachadh ar Athló a thomhas. dá bhrí sin, don chéad 
uair cuireann RTé na 10 gClár is mó Tóir (leathanach 
11 thall) i láthair bunaithe ar shonraí Comhdhlúite 
lucht féachana (ie Féachaint Bheo móide Féachaint ar 
Athló  laistigh den tréimhse seacht lá ó craoladh clár 
don chéad uair). 

le gur féidir comparáid a dhéanamh idir sonraí 2010 
agus 2011 áfach tabhair ar aird gur ag  baint leasa 
as sonraí Féachaint Bheo amháin a leantar ag cur 
na gcairteacha a thugann léiriú ar sciartha cainéil 
(trasna) i gCaitheamh an lae agus Buaicthráthanna 
i dtoll a chéile.   ó tharla gur le linn 2010 a tugadh 
isteach an córas nua le lucht féachana a thomhas níl 
sonraí comhdhlúite bliana ar an lucht féachana ar fáil 
do 2010. 

chRaol Teilifís 
RTÉ 4,782 uaiR a 
chloig d'áBhaR 
cláR sainiúil 
aRdchaighdeáin 
aRna dhÉanamh 
in ÉiRinn aR fud 
na seánRaí go 
lÉiR i RiTh na 
Bliana 2011. 
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Chomh maith leis an mbéim sin ar chláir 
lárnacha ardchaighdeáin a chur ar fáil, bhí tús 
áite ag straitéis shlánchóirithe dhigiteach a 
fhorbairt agus a chur i gcrích d'fhonn teacht 
roimh an riachtanas a bhaineann le córas 
meán cumarsáide atá faoi athrú agus freastal 
dó. Tosaíodh i rith na bliana 2011 ar nasc níos 
dlúithe a choinneáil idir na réimsí saothair agus 
Foilsitheoireacht RTé – arna athcheapadh 
anois mar RTé digiteach. 

Trasardáin RTÉ 
I rith na bliana, bhí roinnt sraitheanna agus 
snáithe cláir ar siúl mar léiriúchán ilchineálach 
ar fud na n-ardán éagsúil - Teilifís RTé, Raidió 
RTé, RTé.ie, fón póca - agus ábhar sainiúil á 
chur ar fáil do dhreamanna éagsúla den lucht 
féachana. Ina measc sin bhí dirty Old Towns, 
clár nua sé pháirt ar an teilifís, chomh maith 
le mír rialta ar The Colm hayes Show ar RTé 
2fm agus ábhar idirghníomhaíochta ar fáil ar 
an ngréasán ag RTé.ie. Seoladh masterchef i 
mí mheán Fómhair 2011 ar RTé Two, ar RTé.
ie agus i gcomhar le The John murray Show 
ar RTé Radio 1. 

leanadh de thionscnaimh ilardáin a bhfuil tóir 
orthu. Bhí míreanna rialta ar The John murray 
Show ar RTé Radio 1 agus ar RTé.ie ag cur le 
Operation Transformation ar a theacht ar ais i 
mí Eanáir 2011 mar shraith teilifíse ocht bpáirt 
á chur i láthair ag Kathryn Thomas.

Bhí ábhar mórspéise ar dragons’ den ag lucht 
féachana teilifíse i mí Feabhra 2011 chomh 
maith le léargas suimiúil agus ábhar níos 
ginearálta faoi fhiontraíocht ag lucht éisteachta 
The mooney Show maidir le scéalta nach 
bhféadfaí, mar gheall ar chúrsaí ama, plé leo ar 
an gclár teilifíse.

I measc na dtionscnamh clár slánchóirithe eile, 
bhí heart|land ina ndearnadh ceiliúradh ar 
thailte agus ar thaobh tíre na héireann chomh 
maith le gnéithe de shaol na tuaithe san aonú 
aois is fiche in éirinn a chíoradh, agus local 
heroes feachtas ilardán ar Teilifís RTé, Raidió 
RTé, an RTé Guide agus RTé.ie d'fhonn 
cuidiú le poist in éirinn trí aird a tharraingt ar 
mhionathruithe logánta a bhféadfadh tionchar 
a bheith acu ar an tír ar fad. 

RTÉ Fíorasach
I rith na bliana 2011 chraol Teilifís RTé 
388 uair a chloig de chláir fhíorasacha 
dhúchasacha i rith na mbuaicthráthanna agus 
réimse leathan clár faisnéise agus sraitheanna 
ardchaighdeáin i gceist. Bhí aird ar departure 
day agus Arrivals mar go mba thráthúil iad ag 
plé le scéalta faoin imirce agus bhí spreagadh 
don lucht féachana in Secret millionaire mar 
gheall ar scéalta faoi chomhar na gcomharsan 
agus an dea-thoradh ar an dea-obair. 

Bhain Behind the Walls, an scannán faisnéise 
deireanach ón iriseoir agus ón gcraoltóir mary 
Raftery a mbíodh ardmheas uirthi ach a fuair 
bás i mí Eanáir 2012, le stair chorraitheach an 
chórais meabhairshláinte sa Stát. 

Rinneadh ceiliúradh ar an gcuairt stairiúil a 
thug an Bhanríon Elizabeth II ar éirinn leis 
an gclár éadrom aonair What did The Brits 
Ever do For us chomh maith le tuairisc 
faisnéise a thabhairt in The Queen and us 
le Tommie Gorman. Rinneadh comóradh 
ar an Olltoghchán agus ar an Toghchán 
uachtaránachta freisin le cláir fhaisnéise faoin 
uachtarán máire mhic Giolla íosa agus léargas 
fuarchúiseach ar oibriú agus ar thitim an 
Rialtais faoi cheannas Fhianna Fáil in Crisis – 

Inside the Cowen Government. Clár fíorasach 
suntasach eile a craoladh i rith na bliana an 
comhléiriú leis an BBC The Story of Ireland, 
insint ghinearálta ar stair an náisiúin. 

Bhain na cláir oideachais leis an réimse 
iomlán ó chúrsaí litearthachta go dtí scileanna 
maireachtála in A Story With me In It agus 
Families in the Wild leis an siceolaí david 
Coleman. Bhí roinnt sraitheanna, Welcome 
to my World agus meet the Neighbours, a 
raibh léargas uathu ar shaol an imircigh in 
éirinn agus cíoradh in What in the World cibé 
an bhfuil ocht gcuspóir na mílaoise de chuid 
na Náisiún Aontaithe á dtabhairt i gcrích i 
Vítneam, sa Bhanglaidéis, sa tSaimbia agus sa 
mhósaimbíc.

Na 10 gclár ba mhó a raibh tóir orthu
1 Eanáir – 31 Nollaig 2011 – Gach Cainéal 
Comhdhlúite Náisiúnta, daoine 4 bliana d’aois +          

Rang Clár Cainéal  Lá  Dáta  Am  TVR  000aidí  Sciar

1 The late late Toy Show RTé One Aoine 02-12-2011 21:37 - 23:48 37.33 1,528.8 68.77

2 The Eurovision Song Contest RTé One Sath 14-05-2011 20:00 - 23:27 29.01 1,182.7 63.50
3 The Sunday Game live 
 (Senior Football Final 
 Kerry vs. dublin) RTé Two domh 18-09-2011 15:28 - 17:53 26.50 1,085.2 68.84

4 The Frontline leaders debate RTé One luan 14-02-2011 21:37 - 23:05 23.61 964.8 58.06

5 mrs Brown’s Boys Christmas Special RTé One domh 25-12-2011 22:04 - 22:32 23.24 951.7 49.19

6 mrs Brown’s Boys RTé One Sath 05-02-2011 21:21 - 21:52 22.61 924.2 52.36

7 The late late Show RTé One Aoine 11-02-2011 21:38 - 23:43 21.68 886.1 55.67

8 The Sunday Game live 
 (Senior hurling Final 
 Kilkenny vs. Tipperary) RTé Two domh 04-09-2011 15:09 - 17:41 20.68 847.0 63.19

9 The Rose Of Tralee RTé One máirt 23-08-2011 21:35 - 23:26 20.34 829.2 52.95

10 RTé News: Nine O’Clock RTé One domh 20-03-2011 21:02 - 21:20 19.90 813.3 42.68

 Foinse: TAm Ireland ltd/Nielsen TAm
 Aon lá Aon Am - An Eipeasóid is Fearr. Clár rangaithe de réir TVR, athraíonn uilephobal trí huaire in aghaidh na bliana.
 An t-achar clár is lú 15 nóiméad 

Love/Hate - John Boy, Darren agus NidgeAn 16 Iomaitheoir deiridh i MasterChef Ireland 
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Siamsaíocht RTÉ 
Ba mhaith an bhliain ag an siamsa ar 
Theilifís RTé an bhliain 2011 agus na 
príomhshraitheanna ag teacht ar ais, ina 
measc The late late Show, Saturday Night 
with miriam, The Saturday Night Show, 
Winning Streak agus The All Ireland Talent 
Show a raibh tóir ag an lucht féachana orthu 
agus iad sa 50 clár ba mhó lucht féachana 
don bhliain. Bhí cláir faoi imeachtaí faoi leith, 
ina measc, The Eurovision Song Contest le 
Jedward, The Rose of Tralee, Paráid lá Fhéile 
Pádraig, Rehab People of the Year, up for the 
match agus Gradaim IFTA – ag ar bronnadh 
11 gradam Teilifíse ar RTé - a raibh tréithe 
na hócáide féin go mór i gceist leo. Bronnadh 
gradaim ar Trivia, an tsraith grinn sé pháirt, 
ag Féile Scannánaíochta monte Carlo agus 
ainmníodh an tsraith mrs Brown’s Boys, a 
bhfuil Brendan O’Carroll ann, a comhléiríodh 
leis an BBC, le haghaidh gradam BAFTA. I 
measc na gclár ceoil, bhí sraitheanna éagsúla 
de leithéid Fleadh Cheoil agus Other Voices. 

Ar RTé Two, an bhunáit maidir le bunábhar 
grinn in éirinn, craoladh cuid mhór sraitheanna 
a tugadh ar ais, ina measc, The Republic 
of Telly, The Savage Eye agus Anonymous. 
Tugadh ábhar nua clár isteach ar an gcainéal 
freisin agus Stand & deliver, sraith nua as 
Gaillimh do scéalta grinn a chuireann daoine 
díobh as a seasamh; sraith de ICA Bootcamp 
tar éis clár píolótach a raibh ráchairt mhór air i 
rith na bliana 2010; agus don’t Tell The Bride 
– ina bhfeictear brídeoga as éirinn a fhágann 
pleanáil iomlán na bainise faoin bhfear atá siad 
ag dul ag pósadh. 

Oíche Chinn Bhliana 2011, seoladh TV50 
trína ndéantar ceiliúradh ar 50 bliain de shaol 
na héireann ar an teilifís, ar chothrom an lae ar 
cuireadh Telefís éireann ar bun. leanfar den 
tionscnamh sin ar feadh na bliana 2012.

Drámaíocht RTÉ 
Chuir drámaíocht RTé cláir de dhéantús na 
héireann ar fáil don lucht féachana ar feadh 
na bliana, cinn a mbíonn moladh ag lucht 
critice orthu agus a mbíonn moladh ag an 
bpobal orthu. Bhí dhá shraith, Raw agus love/
hate, a tharraing lucht féachana mór os cionn 
leathmhilliún ar an meán, agus a tharraing 
moladh an lucht critice chomh maith.

Treisíodh arís agus arís eile le Fair City a bhfuil 
bonn seasta maith faoi anois ar an sobaldráma 
éireannach is rogha le daoine. Tharraing sé 
lucht féachana níos mó ná leathmhilliún duine 
ar an meán. Bhí léargas ar an saol in iarthar 
tíre, ar dheacair a fháil in aon áit eile, le fáil ar 
hardy Bucks ar RTé Two. 

Críochnaíodh sraith eile de Storyland, 
an comórtas drámaíochta bunaithe ar 
an ngréasán, agus tugadh faoi deara dá 
bharr daoine a bhfuil an-chumas iontu 
agus bhí daoine a bhfuil acmhainn mhaith 
scríbhneoireachta agus stiúrthóireachta iontu, 
maidir le seánra na gearrscannánaíochta sa 
chás seo, le sonrú mar gheall ar Shortscreen, 
agus an próiseas forbartha trí chomórtas 
RTé/Filmbase. Seoladh láithreán gréasáin 
dhrámaíocht RTé i rith na bliana rud a 
chuireann leis an teacht is féidir a bheith ar 
ábhar ardchaighdeáin den sórt sin, ag cur leis 
an lucht féachana agus leis an bhfiúntas ar an 
airgead.

Daoine Óga RTÉ 
Chuir RTé 788 uair a chloig d'ábhar cláir 
de dhéantús na héireann ar fáil do dhaoine 
óga na héireann i rith na bliana 2011. Bhí 
cláir a rinneadh do lucht réamhscoile agus 
d'ógánaigh suas go dtí sé bliana d'aois ar 
RTéjr, ina measc hubble le Emma O’driscoll 
agus ógie an puipéad, agus Out The Back, 
sraith inar fiosraíodh rudaí le déanamh amuigh 
faoin aer. Ar na sraitheanna nua beochana, 
bhí ceann dar teideal Punky faoi ógánach 
speisialta ar a dtugtar Punky agus an líon tí 
craiceáilte. Bhí moladh ar chion tairbhe RTé 
i ndáil le hearnáil na beochana agus an lucht 
féachana don bheochan ag Cartoon Forum, an 
fóram idirnáisiúnta is mó ag lucht beochana, 
mar ar ainmníodh RTé ina Chraoltóir na Bliana, 
2011. 

Bhí sraitheanna irischlár ar TRTé, an cainéal 
do dhaoine idir 7-15 bliain d'aois, mar shampla 
ElEV8 agus The Rumour Room; Kidspeak ina 
léirítear ógánaigh ina réimse féin agus Watch 
Your language, an seó cluichíochta bunaithe 
ar chúrsaí teanga, agus cuid mhór eile. Faoi 
Two Tube, an t-irischlár a bhíonn ar siúl gach lá 
do dhéagóirí níos sine, bhí The mountain, sraith 
dúshlán bunaithe ar chúrsaí eolaíochta, agus 
Frenemies lena mbaineann saincheisteanna 
na ndéagóirí agus díospóireacht, ar na 
sraitheanna nua a craoladh.

20102011

Uaireanta dúchasacha a craoladh ar Theilifís 
RTÉ le linn Buaicuaire de réir seánraí

Dráma
147

139

Nuacht, Cursaí 
Reatha & Aimsir

704

686

Siamsaíocht 
354

348

Ceol
32

49

Daoine Óga
28

34

Spórt
371

427

Oideachas
8

11

Creideamh
23

23

Ealaíona
33

29

Fíorasach
388

367

Foinse : RTÉ

2011 2010

Anailís ar ábharbuaicamanna Theilifís RTÉ 

Cláir a rinneadh in Éirinn Cláir cheannaithe Eile

Foinse : RTÉ

16%

35%

49%

16%

34%

50%

20102011

Uaire fotheidealaithe Theilifís RTÉ

RTÉ One
5,261

5,236

RTÉ Two
3,746

3,552

Iomlán RTÉ
9,007

8,788

Foinse: RTÉ

Mrs Brown's Boys - Sraith 2 Láithreoir Hubble Emma O'Driscoll agus Ógie

Teilifís RTÉ (ar lean) 
aThBhReiThniú oiBRíochTúil
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Rory McIIroy  - Pearsa Spóirt na Bliana RTÉCluichí cáilithe Euro 2012  - John Giles, Liam Brady agus 
Eamon Dunphy

Stíl Mhaireachtála RTÉ 
I rith na bliana 2011, bhí an léargas, na noda, 
an saineolas agus an spreagadh is deireanaí 
ar fáil ar The daily Show agus Four live 
a shásódh an lucht féachana do chláir stíl 
mhaireachtála ar laethanta na seachtaine. 
Rinneadh bia, téama tábhachtach i gcónaí, a 
scrúdú agus treoir a thabhairt ina leith ar fud 
réimse sraitheanna éagsúla cócaireachta agus 
bia, ina measc, Rachel Allen: Bake!; martin’s 
mad About Fish; Paul Flynn’s Irish Food; The 
Restaurant agus ceann le láithreoir nua, donal 
Skehan, Kitchen hero.

Bhí tóir ar gharraíodóireacht freisin mar 
théama le how to Create a Garden agus 
dermot’s Cottage Garden agus bhí na cláir 
faoi chúrsaí tí Room to Improve agus At Your 
Service ar an 50 clár is mó a raibh breathnú 
orthu i rith na bliana 2011.

Spórt RTÉ 
lean Spórt RTé i rith na bliana 2011 ag cur 
an tseirbhís spóirt is cuimsithí in éirinn ar fáil 
agus craoladh níos mó ná 700 uair an chloig 
de chláir spóirt. Cuireadh réimse leathan 
de chláir imeachtaí beo, cláir bhuaicphointí, 
cláir anailíse agus cláir irise ar fáil i ndáil le 
cluichí agus imeachtaí spóirt náisiúnta agus 
idirnáisiúnta. Craoladh 31 cluiche craoibhe as 
séasúr Chraobhchomórtas ClG chomh maith 
le trácht ar na sraitheanna náisiúnta, tarraingt 
an ClG, cluiche ceannais camógaíochta na 
héireann, cluichí na rialacha idirnáisiúnta 
agus fógairt ghradaim na All Stars. Ba í an 
bhliain 2011 bliain Chorn Rugbaí an domhain 
chomh maith agus chluichí cáiliúcháin do 
Euro 2012, bhí tráchtaireacht agus anailís ar 
ardchaighdeán ag gabháil leis na himeachtaí i 
rith na bliana a raibh oiread ag baint léi maidir 
le cúrsaí spóirt in éirinn.

Ba ar RTé a craoladh na 10 n-eachtra spóirt 
is mó a raibh tóir orthu ar fud chainéil teilifíse 
uile na tíre agus iad ag baint le ClG, sacar 
agus rugbaí agus cuid mhór eile le rásaí capall, 
lúthchleasaíocht agus dornálaíocht a tharraing 
lucht féachana maith. Craoladh líon níos airde 
uaireanta a chloig i rith na bliana in hd ar 
ardán SAORVIEW ionas go raibh an taithí is 
fearr ar an teilifís i ndáil leis an spórt is fearr 
leo ar fáil saor go haer ag an lucht féachana.

Cineálacha eile clár
maidir le réimse na healaíne, chomh maith leis 
an gclár irise seachtainiúil The View, bhí sraith 
sé cinn de chláir faisnéise 52 nóiméad faoi 
chúrsaí ealaíne lenar bhain saothar de chuid 
na stiúrthóirí michael Beattie, Paul duane, 
Garry Keane agus Adrian mcCarthy. Bhí 
cumadóir agus amhránaí na linne seo duke 
Special ag breathnú siar ar shaol corrach Ruby 
murray, amhránaí popcheoil Bhéal Feirste nuair 
a bhí sí ina déagóir i rith na gcaogaidí agus 
bhain cláir eile le portráidí de na scríbhneoirí 
John healy agus dermot healy agus le 
cuntas ó Joe duffy ar an ábhar mórtais agus 
ar an ábhar spairne a bhaineann leis an 
dealbhóireacht phoiblí in éirinn. 

Chuir lucht na gclár creidimh réimse ábhair ar 
fáil, idir phortráidí de phearsana aithnidiúla a 
phléann an creideamh atá acu le Gay Byrne 
in The meaning of life agus na scéalta 
corraitheacha faoi choinsias agus creideamh 
daoine ar Would You Believe chomh maith 
le cláir speisialta ó am go chéile i mbun 
fiosrúcháin ar cheisteanna nó á bplé. 

Chuir aonad na gClár Gaeilge réimse tréan 
clár ar fáil, mar shampla An Cór ina dtugtar 
tuairisc ar chomórtas amhránaíochta, dance-
Off ina bhféachtar le glún nua damhsóirí 
a aimsiú a bhfuil an stáitse i ndán dóibh, 
chomh maith le Scannal ina gcíortar scéalta 
scannalacha as ábhar cartlainne, Abhainn ina 
leantar sruth roinnt d'aibhneacha na héireann 
agus Réabhlóid ina n-insítear faoi chásanna 
réabhlóide. 

Beartaíocht Tráchtála agus Gnóthachan
Tháinig laghdú 6% ar an ioncam ó fhógraíocht 
ar Theilifís RTé i rith na bliana 2011. Cé gur 
tharla teacht isteach ar an leibhéal céanna i 
dtús na bliana agus a tharla sa bhliain 2010, 
bhí laige i rith an tsamhraidh agus an fhómhair 
agus sin ba chúis leis an toradh deiridh. 

le géarchéim airgeadais á tuar i gcónaí mar 
chomhthéacs eacnamaíochta, a lean ar feadh 
na bliana ar fad, bhí lucht fógraíochta ag 
coinneáil siar buiséid agus leanadh ar aghaidh 
le custaiméir ag fanacht go dtí an nóiméad 
deireanach le socruithe a dhéanamh mar a 
tharla sa bhliain 2010. Tá an pátrún maidir le 
socruithe margaíochta a bheith á ndéanamh 
i gceanncheathrú idirnáisiúnta taobh amuigh 

den tír seo ag cur isteach i gcónaí ar na 
leibhéil infheistíochta anseo. Ghoill sin ar na 
meáin ar fad i rith na bliana 2011 agus ní 
haon chás eisceachta Teilifís RTé maidir leis 
an gcúlú.

leanadh de bheartaíocht trasmheán 
cumarsáide a thabhairt chun cinn agus bhí 
Rugby Force ag ulster Bank, tar éis dóibh 
urraíocht a dhéanamh ar chorn na Sé Náisiún, 
Guinness agus Arthur’s day agus beartaíocht 
maidir le Renault ZE ina mbuaicphointí chomh 
maith le forlíonadh cócaireachta SuperValu a 
thabhairt ar ais.

Tháinig laghdú ar ioncam Theilifís RTé ó 
urraíocht, léiriú ar éiginnteacht sa mhargadh 
agus laghdú ar an méid fógraíochta atá á 
déanamh go ginearálta. I measc na mbeart 
suntasach nuála bhí an chéad phlandáil táirge 
ar an aer ag RTé, an siopa Spar ar Fair City, 
agus mír urraithe ar Four live, Club leabhar 
Specsavers.

lean spóRT RTÉ 
i RiTh na Bliana 
2011 ag cuR an 
tseiRBhís spóiRT 
is cuimsiThí in 
ÉiRinn aR fáil 
agus cRaoladh 
níos mó ná 700 
uaiR an chloig de 
chláiR spóiRT.
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is beag a bhí ann  
sa deireadh 

Tháinig áth cliath chun cinn agus bhuail ciarraí ar éigean 

1-12 in aghaidh 1-11 i gcraobh peile na hÉireann i bpáirc 

an chrócaigh dé domhnaigh 18 meán fómhair. Bhí 

craoladh The sunday game ar an 3ú háit sa 

chláir Teilifíse is mó Tóir  i gcaitheamh na 

bliana. 

Grianghraf: Inpho

RAIdIó TEIlIFíS éIREANN TuARASCáIl BhlIANTúIl AGuS RáITIS AIRGEAdAIS AN GhRúPA 2011



RAIdIó TEIlIFíS éIREANN

16

Raidió RTÉ
Cé gur géaraíodh i rith na bliana 2011 ar na 
deacrachtaí a chuirtear roimh Raidió RTé, 
cuireadh cuid mhór deiseanna os ár gcomhair i 
mbliana freisin a mbeadh dea-thoradh orthu. 

Choinnigh RTé Radio 1 leis an bpátrún seasta 
maidir le hardú ar an lucht éisteachta le blianta 
beaga anuas, agus tháinig forás maidir le 
sceideal lárnach laethanta na seachtaine i 
gcás RTé lyric fm. Cé go raibh bliain chrua 
chasta eile ann do RTé 2fm seasadh leis an 
mbunobair atá a rinneadh i rith na bliana 2010 
d'fhonn bonn a chur faoi bhorradh foráis agus 
bhí sceideal nua na maidine ina chuid lárnach 
d'fheachtais ardréime d'fhonn aird an lucht 
éisteachta a tharraingt i rith na bliana 2011. Idir 
an dá linn, lean RTé Raidió na Gaeltachta leis 
an bhfreastal ar phobail éagsúla go náisiúnta 
agus go hidirnáisiúnta. 

Chuir Raidió RTé na seirbhísí poiblí chun 
cinn do mhuintir na tíre i rith na bliana 2011 
le bearta bolscaireachta nua ar an teilifís ag 
tarraingt aird an lucht éisteachta ar sceidil 
iléagsúla. Tháinig teachtaireachtaí den 
chineál sin sna sála le bua Raidió RTé nuair 
a bronnadh an Gradam mórchlú do Chraoltóir 
na Bliana air ag New York Festivals, rud a 
chuireann Raidió RTé ar aon chéim le craoltóirí 
iomráiteacha eile an domhain. 

Thug Raidió RTé pleananna tábhachtacha 
maidir le raidió ar an idirlíon agus ardáin 
dhigiteacha eile i gcrích i rith na bliana 2011, 
nuair a seoladh seinnteoir RTé Radio Player ar 
RTé.ie, chomh maith le haipeanna don iPhone, 
iPad agus Android. Tháinig, an tráth céanna leis 
an táirge nua, láithreán gréasáin nua do Raidió 
RTé ina socraítear gach ceann de na deich 
seirbhís le taobh a chéile don lucht úsáide. 

Ba í an bhliain 2011 an chéad bhliain de 
Sparánacht Breakthrough RTé/RAAP, a 
cuireadh ar bun d'fhonn lucht oirfide na 
héireann a spreagadh chun dul ar aghaidh 
go dtí an chéad leibhéal eile ina saol gairme. 
Bronnadh na sparánachtaí beo ar Raidió 
RTé le linn Sheachtain mhór Ceoil RTé 
nuair a bhí réimse mór clár ceoil den nuáil 
maille le ceolchoirmeacha ar fud na sceideal 
ag Raidió RTé. 

lean Raidió RTé de chuidiú le léiritheoirí 
raidió neamhspleácha i rith na bliana 2011 trí 
réimse leathan clár a choimisiúnú agus cuidiú 
le léiritheoirí deis a fháil ar chistí trí scéim 
deontais Fuaime agus Físe údarás Craolacháin 
na héireann. 

RTÉ Radio 1
Ag coinneáil leis an seantraidisiún aitheanta 
feabhais, chuir RTé Radio 1 bliain eile de 
thogha na gclár ar fáil. deimhníodh le figiúirí 
JNlR don bhliain 2011 go bhfuil RTé 
Radio 1 ar an stáisiún raidió is mó a mbíonn 
éisteacht leis sa tír ag scroicheadh 25% den 
lucht éisteachta ó luan go hAoine agus an 
stáisiún ar a raibh 17 den 20 clár ba mhó 
éisteacht leo ar fud na tíre (JNlR/IPSOS 
mRBI 2011/4). Ba bhliain mhór í ó thaobh na 
heagarthóireachta de agus na n-acmhainní 
mar gheall ar Olltoghchán, dhá reifreann, 
Toghchán uachtaránachta, Toghcháin do 
Thionól Thuaisceart éireann, dhá chuairt Stáit 
agus sochraid Stáit. 

ó thaobh cúrsaí spóirt, chomh maith le 
tuairisciú RTé Radio 1 ar Chraobhchomórtais 
an ClG, comórtas na Sé Náisiún agus 
Corn heineken, chuir an stáisiún trácht 
chuimsitheach bheo ar fáil ó Chorn Rugbaí an 
domhain sa Nua-Shéalainn agus ar fheachtas 
cáiliúcháin fhoireann sacair na héireann maidir 
le Euro 2012.

Raidió RTÉ

aThBhReiThniú oiBRíochTúil 

4.7%

Sciar den Lucht Éisteachta Náisiúnta Raidió 2011
Laetha na Seachtaine/Buaicam

RTÉ Radio 1 23.4%

RTÉ 2fm 7.5%

RTÉ lyric fm 1.9%

RTÉ Raidió na Gaeltachta 0.6%

Today FM 9.5%

Newstalk 106 - 108fm 4.7%

Stáisiúin Réigiúnach áitiúla 52.4%

Foinse: JNLR / Ipsos MRBI 2011/4

52.4%

23.4%

7.5%

9.5%
1.9%
0.6%

Na 10 gClár Raidió Náisiúnta Lán-Seachtainúla is Mó Tóir – Daoine Fásta 15+ 
Sroicheadh Bloc-Ama do Stáisiúin Tráchtála Náisiúnta 
Eanáir – Nollag 2011

Rang Clár Stáisiún Bloc-Ama  Tréimhse % Aimsiú Líon Daoine
      Daoine Fásta 15+ 
     Fásta 15+ (000idí)

1 morning Ireland RTé Radio 1 07:00-09:00 luan-Aoine 13% 446

2 liveline with Joe duffy RTé Radio 1 13:45-15:00 luan-Aoine 12% 414

3 The marian Finucane Show RTé Radio 1 11:00-13:00 Satharn 10% 365

4 The marian Finucane Show RTé Radio 1 11:00-13:00 domhnach 10% 349

5 News at One RTé Radio 1 13:00-13:45 luan-Aoine 10% 345

6 Today with Pat Kenny RTé Radio 1 10:00-12:00 luan-Aoine 9% 329

7 The John murray Show RTé Radio 1 09:00-10:00 luan-Aoine 9% 327

8 The Business RTé Radio 1 10:00-11:00 Satharn 9% 326

9 Playback RTé Radio 1 09:00-10:00 Satharn 8% 292

10 miriam meets… RTé Radio 1 10:00-11:00 domhnach 8% 272

Foinse: JNlR / Ipsos mRBI 2011/4

Operation Transformation Richard Downes ag glacadh an "Grand Award" ag 
2011 New York Festivals
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Chuir RTé Radio 1 níos mó ná 90 clár 
faisnéise nua ar fáil don lucht éisteachta 
i rith na bliana 2011, le 45 eagrán den 
documentary on One a bhfuil cáil mhór air 
agus 46 eagrán den tsraith Curious Ear a 
mbíonn tóir mhór orthu. Oibríodh le líon is mó 
ná 60 léiritheoir clár faisnéise taobh amuigh 
den mheitheal léiriúcháin lárnach. Bhuaigh 
cláir fhaisnéise RTé Radio 1 níos mó ná 20 
gradam náisiúnta agus idirnáisiúnta i rith na 
bliana 2011, agus bhí RTé Radio 1 ar an 
mbuaiteoir ba mhinice freisin ag Gradaim 
Raidió an PPI le hocht gcinn de ghradaim faoi 
leith ar fud na seánraí clár uile.

Bhí drámaí le roinnt de na scríbhneoirí agus 
aisteoirí is fearr sa tír ag obair ar dhrámaí 
nua Rannóg drámaíochta RTé Radio 1, ina 
measc Brendan Gleeson, John Boorman, Tom 
murphy, Saoirse Ronan, Stephen Rea, Jennifer 
Johnston agus Ciarán hinds.

Bhí RTé Radio 1 ar fud na bhfud i rith na 
bliana 2011 agus rinneadh níos mó ná 500 
craoladh seachtrach ar fud na tíre, ina measc 
cláir as gach ceann de na dáilcheantair le linn 
thoghchánaíocht na bliana 2011. Ba bhliain 
den rath í maidir le toradh saothair Nuachta 
agus Cúrsaí Reatha, agus bhí figiúirí tréana 
maidir le lucht éisteachta ag morning Ireland, 
News at One agus drivetime. Ba bhliain an-
mhaith í freisin ag liveline, agus níos mó ná 
400,000 de lucht éisteachta ag an gclár arís. 

Tháinig athrú ar sceideal an deireadh 
seachtaine, le clár nua cúrsaí reatha a chur ar 
bun, Saturday with Charlie Bird, chomh maith 
le clár nua faoi chúrsaí creidimh, The God 
Slot, tráthnóna Aoine le Eileen dunne. Ghlac 
an craoltóir Claire Byrne stiúir ar an The late 
debate.

leanadh den ábhar Siamsaíochta agus Ceoil 
ar RTé Radio 1 a thabhairt chun cinn i rith 
na bliana 2011. Cuireadh ábhar nua, tráthúil 
agus siamsúil ar fáil ar feadh na bliana ar The 
John murray Show agus bhíothas i láthair ag 
féilte de leithéid Sheachtain na Scríbhneoirí i 
lios Tuathail agus Fleadh Cheoil na héireann 
sa Chabhán. daingníodh ionad an chláir sin i 
measc na 10 gclár is mó éisteachta, le lucht 
éisteachta beagnach de 330,000 gach lá.

Tharla i rith na bliana freisin ardú ar líon 
na mbearta ilardán i gcomhar, ina measc 
Operation Transformation, local heroes, 
masterchef agus Big music Week. Bhí 
"flash mob" a tháinig le chéile in Ionad 
Siopadóireachta dhún droma ionas go raibh 
lucht cóir as gach cuid den tír le chéile i mBaile 
átha Cliath agus gur chan an hallelujah 
Chorus gan choinne leis, arna chraoladh beo 
ar The marian Finucane Show agus ar líne. 

I rith na bliana 2011 leanadh de thábhacht 
a leagan le ceol ar RTé Radio 1. Chuir an 
stáisiún atheagar ar an liosta seinnte, rinneadh 
craoladh beo ó fhéilte ceoil agus ealaíne, agus 
leanadh de chláir cheoil choimeádaithe a chur 
ar fáil. Bhí ceol á sheinm beo go rialta freisin 
ar The John murray Show agus Today with 
Pat Kenny. Is fóram náisiúnta ardphróifíle an 
dá chlár maidine sin faoi seo ina gcloistear 
ceol beo de chuid na héireann agus is deis 
mhaith iad ag oirfidigh agus ceoltóirí de chuid 
na héireann a gcuid ceoil a chur i láthair. 
Tharla an cúigiú ceolchoirm mooney Tunes 
le Ceolfhoireann Coirme RTé in Amharclann 
Bhord Gáis Energy agus lán an tí de thicéid 
díolta lena aghaidh; rinneadh an ócáid a 
thaifeadadh don teilifís chomh maith den 
chéad uair agus a chraoladh ar Theilifís RTé 
mar chuid de sceideal na Nollag. 

Rinneadh an cumas scríbhneoireachta agus 
cur i láthair maidir le hábhar grinn a thabhairt 
chun cinn i rith na bliana 2011. Craoladh 
Green Tea, seó sceitsí aoir, a chraoladh den 
chéad uair mar shraith i rith an fhómhair. Bhí 
Sunday miscellany ar fada buan an tóir ag 
daoine air ar chamchuairt chuig ionaid éagsúla 
agus féilte ealaíne i rith na bliana, arbh é an 
buaicphointe lena linn an leabhar is deireanaí 
a fhoilsiú, cnuasach de shleachta a craoladh le 
trí bliana anuas. 

RTÉ 2fm 
Thosaigh RTé 2fm amach ar an mbliain 2011 
mar a bheadh athbheochan ar siúl. Socraíodh 
cláir nua arna gcur i láthair ag hector ó 
hEochagáin, Ryan Tubridy agus Colm hayes 
i rith na bliana agus bhí ábhar ceiliúrtha ann 
chomh maith le hábhar follasach dúshláin. 
Thug RTé 2fm bóithre na tíre air féin i rith na 
bliana 2011, agus thaitin an clár 2nd Chance 
debs le hector agus Granny Grand Prix 

leis an lucht éisteachta. d'fhág Ryan Tubridy 
stiúideo dhomhnach Broc ina dhiaidh chomh 
maith agus tharraing sé sluaite móra gach áit 
dá ndeachaigh sé. Bailíodh airgead a bhfuil 
géarghá leis do leanaí a bhfuil ailse orthu leis 
an mix Tape Cd de chuid hector a seoladh i 
gcomhar le RTé 2fm.

Bhí deacrachtaí dáiríre roimh RTé 2fm i rith na 
bliana 2011, agus coimhlint ghéar ann maidir 
le sciar den lucht éisteachta agus ioncam i 
margadh thar a bheith anróiteach. laghdaigh 
de réir mar a chuaigh an bhliain ar aghaidh ar 
an lucht éisteachta a bhí á chailleadh agus bhí 
éisteoirí nua a chuir eolas ar sceideal RTé 2fm 
de réir mar a bhí an t-athshuíomh a tosaíodh i 
rith na bliana 2010 ag leanacht ar aghaidh. 

Threisigh RTé 2fm leis an mbéim ar an 
tomhaltóir i rith na bliana 2011 nuair a tharla 
dhá pháirtnéireacht mhórscála le carthanais 
iomráiteacha. Gríosaíodh muintir na héireann 
le feachtas dress up For Barnardos a 
d'eagraigh RTé 2fm faoi Shamhain ionas gur 
ghléas daoine iad féin chun athrú a chur ar 
an saol ag leanbh. Bhí camchuairt náisiúnta 
maidir le craoladh seachtrach a chuir le 
feachtas náisiúnta a cuireadh ar Raidió RTé, 
Teilifís RTé, sna nuachtáin agus amuigh faoin 
spéir.

2011 2010

Uaire Raidió RTÉ de réir Seánra 

Ealaíona
 681

 678

Nuacht, Cúrsaí 
Reatha agus Aimsir

 6,511

 6,738

Spórt
 1,460

 1,378

Ceol
 17,890

 19,363

Fíorasach
 1,569

 1,417

Siamsaíocht
 6,192

 4,768

Eile
 822

 835

Foinse: RTÉ
Nóta: Áirítear Reiligiún, Cláir do Dhaoine Óga, Oideachas 
agus Drámaíocht sa chatagóir “Eile”

Feachtas RTÉ 2fm Dress Up for BarnardosClaire Byrne The Late Debate Tobshlua ag bailiú ag Dundrum Town Centre chun tabhairt faoi 
leagan de Chorus Hallelujah Handel nach raibh coinne ar bith leis
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Bhí feachtas Nollag ar chuir Ryan Tubridy tús 
leis an mbliain roimhe sin ina imeacht ar fud 
an stáisiúin ar fad sa bhliain 2011 nuair a 
cuireadh Achainí RTé 2fm maidir le Bréagáin 
do Chumann Naomh uinseann de Pól ar 
bun ar fud na tíre. Bhronn lucht éisteachta 
RTé 2fm níos mó ná 57,000 bréagán agus 
níos mó ná €100,000 do theaghlaigh atá i 
ngátar mar gheall ar an achainí, ardú 135% 
ar baineadh amach an bhliain roimhe sin agus 
teist ar fhlaithiúlacht agus ar chur chuige lucht 
éisteachta RTé 2fm.

Bhí páirt mhór ag RTé 2fm i Sparánachtaí 
Ceoil Raidió RTé /RAAP a chur ar bun, 
faoinar tugadh níos mó ná €20,000 mar 
sparánachtaí i gcabhair ar cheoltóirí i gceithre 
cinn de seánraí - ceol traidisiúnta, ceol 
clasaiceach, ceol tíre nó ceol rac agus ceol 
pop - an chéad leibhéal eile a bhaint amach 
ina saol gairme. Chuir os cionn 700 isteach ar 
an gcomórtas ina raibh léirithe as 32 contae.

leanadh den chúnamh taca do cheol nua 
in éirinn agus thar lear le taifeadadh beo ó 
na féilte mór popcheoil, rac-cheoil agus ceol 
damhsa ar fad. Ar cheann de na himeachtaí 
den sórt sin, bhí Eurosonic 2011 ag ar 
taifeadadh cuid mhór seisiún ceoil beo. Bhí 
cuid mhór de na taifeadtaí a roinneadh ina 
dhiaidh sin ar chomhghleacaithe in Aontas 
Craolacháin na hEorpa (EBu). 

RTÉ lyric fm
Bhí cuid mhór ábhar ceiliúrtha ag RTé lyric fm 
i rith na bliana 2011. Bhí dhá chlár a bhuaigh 
gradaim in éirinn agus i Nua-Eabhrac, ardú 
ar fhigiúirí JNlR, léirmheasanna moltacha 
ar dhlúthdhioscaí a foilsíodh, agus an lucht 
éisteachta ba mhó riamh do chraoladh ó Fhéile 
Ceoldrámaíochta loch Garman le breis agus 
aon mhilliún duine ar fud an domhain. d'éirigh 
go maith le beart eile i gcomhar le music 
Network faoi love: live music day agus le 
Seachtain mhór Ceoil RTé, agus bhí Craoladh 
Seachtrach agus bearta forchaidrimh ag an 
gComórtas Náisiúnta Treabhadóireachta agus 
ag Féile ‘making Connections’ i mBéal Feirste 
ina ndeiseanna ag RTé lyric fm idirdhealú a 
dhéanamh leis an lucht éisteachta. Anuas air 
sin, bhuaigh Garden at the Bloom Festival de 
chuid RTé lyric fm gradam Silver Gilt.

leanadh den dúthracht i leith an cheoil bheo 
ainneoin ísliú ar líon na foirne agus chraol 
RTé lyric fm Ceolchoirmeacha Am lóin RTé, 
ábhar ó Fhéile Ceoldrámaíochta loch Garman, 
Féile liteartha Iarthar Chorcaí agus Féile 
Cheol Aireagail Iarthar Chorcaí, Féile Ealaíon 
Chill Airne agus Féile Idirnáisiúnta na gCór 
i gCorcaigh. I measc na mbuaicphointí beo 
eile, bhí craoladh as an metropolitan Opera 
house i Nua-Eabhrac, ceolchoirmeacha de 
chuid an EBu as ceolárais mhóra agus ionaid 
chlúiteacha ar fud na hEorpa agus craoladh ar 
choirmeacha as sraith mhórphearsana agus 
Cheolfhoirne an Cheolárais Náisiúnta. Chuir 
RTé lyric fm 36 ceolchoirm ar fáil don EBu 
i rith na bliana 2011 a craoladh ar fud na 
hEorpa. 

Eagraíodh an 13ú comórtas bliantúil Cór 
don Nollaig RTé lyric fm i mí na Nollag agus 
buaiteoirí na bliana á roghnú chun páirt a 
ghlacadh i seisiún taifeadta le Ceolfhoireann 
Coirme RTé lena fhoilsiú ar lipéad RTé lyric fm.

leanann RTé lyric fm ag tabhairt cúnaimh 
taca maidir le réimse leathan féilte ar fud 
na tíre, ina measc Irish Freemasons’ Young 
musician of the Year Competition, Feis Cheoil, 
agus an chéad Chomórtas Bliantúil Ceoil do 
Scoileanna de chuid Waltons.

Ceapadh linda Buckley, an dara Cumadóir 
Cónaitheach ag RTé lyric fm i rith na 
bliana 2011. Bhí linda i gceannas ar 
dhá Cheardlann Cumadóireachta agus 
Cruthaitheachta i mBaile átha Cliath agus 
i gCorcaigh i mí na Samhna agus beidh sí 
ag déanamh meantóireachta ar chumadóir 
óg i rith na bliana seo chugainn chomh 
maith le saothair a chumadh agus oibriú le 
Ceolfhoireann Siansa Náisiúnta RTé.

Ar bhuaicphointí foilsithe lipéad RTé lyric fm 
sa bhliain 2011 bhí Séan ó Riada: Orchestral 
Works, One day Fine le Cór Aireagail 
Náisiúnta na héireann faoi stiúir Paul hillier, 
agus leabhar / dlúthdhiosca le Tim Thurston, 
Gloria, An Introduction to a millennium of 
Sacred music, a eisíodh i mí na Samhna ag 
gabháil leis an gclár Gloria a bhíonn ag RTé 
lyric fm maidin domhnaigh. 

Thug RTé lyric fm cuairt ar chuid mhór 
scoileanna leis an gClár Forchaidrimh 
Oideachais, agus tugadh an tionscadal go dtí 
ionaid nua i rith na bliana 2011, ina measc 
Taispeántas Eolaí óg na Bliana BT san RdS, 
Féile Ceoldrámaíochta loch Garman agus 
seal cónaitheach ar éirigh go maith leis i 
leabharlann Thamhlachta, Baile átha Cliath. 

B'ábhar ríméid ag RTé lyric fm fógra nua 
bolscaireachta don teilifís a bheith ar fáil faoi 
sa bhliain 2011. Bhí saothar nua-chumtha le 
cumadóir óg de chuid na héireann le cloisteáil 
sa ghearrscannán agus é taifeadta ag 
Ceolfhoireann Coirme RTé. 

RTÉ Raidió na Gaeltachta
Bliain eile ar bhain dúshlán léi a bhí sa bhliain 
2011 ag RTé Raidió na Gaeltachta agus gá 
leanúint ag feidhmiú le líon níos lú daoine agus 
le níos lú acmhainní. In ainneoin na gconstaicí 
sin, lean RTé Raidió na Gaeltachta den 
éagsúlacht réigiúnach, cultúir agus polaitíochta 
a léiriú agus de chláir ardchaighdeáin a chur 
ar fáil do lucht éisteacht atá scaipthe ó thaobh 
na réigiún de agus a bhfuil béim faoi leith ar 
phobail iargúlta agus ar phobail tuaithe ina 
leith. Rinneadh trácht agus anailís ar an nuacht 
náisiúnta, idirnáisiúnta agus réigiúnach i rith 
na bliana, na feachtais don Olltoghchán, don 
Toghchán uachtaránachta agus do na Reifrinn 
san áireamh, chomh maith leis an gcuairt a 
thug uachtarán SAm Barack Obama agus 
an chuairt a thug an Bhanríon Elizabeth II. 
Rinneadh trácht ar Thoghcháin Westminster 
freisin i mí na Bealtaine ag craoladh as 
Tuaisceart éireann.

Rinneadh comóradh ar chothrom 40 bliain 
ó fuair Seán ó Riada bás agus 80 bliain ó 
rugadh é ar RTé Raidió na Gaeltachta le 
sraith speisialta dar teideal Seán ó Riada 
1931 – 1971.

Ba ghnóthach an bhliain í maidir le cúrsaí 
spóirt, agus thrácht RTé Raidió na Gaeltachta 
ar Shraitheanna Náisiúnta agus ar Chomórtais 
Chraoibhe ClG i rith na bliana, chomh maith le 
trácht iomlán a dhéanamh ar Chraobhchluichí 
Náisiúnta Chomórtas Peile na Gaeltachta as 
Cloich Cheann Fhaola in Iarthuaisceart dhún 
na nGall.

Raidió RTÉ (ar lean)

aThBhReiThniú oiBRíochTúil 

Rick O'Shea ag Taispeántas Teicneolaíochta agus Eolaí Óg BT san RDS Liz agus Yvonne Kane ag ceol ag coirmcheoil bheo Féasta Ceoil 
Earraigh i Maigh Cuilinn, Co. na Gaillimhe in Aibreán 2011
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mar is iondúil, bhí ról tábhachtach leis an gceol 
sa sceideal ag RTé Raidió na Gaeltachta. Bhí 
craoladh speisialta ar siúl mar cheiliúradh ar 
Sheachtain mhór Ceoil RTé i mí dheireadh 
Fómhair, agus bhí de thoradh ar an gcomhar 
le Gael-linn maidir le Comórtas Ceoil Siansa 
do dhaoine óga gur craoladh ceolchoirm 
bhríomhar beo ón gCeoláras Náisiúnta i mí 
Aibreáin mar a raibh ocht gcinn de ghrúpaí 
ceoil traidisiúnta as gach cuid den tír páirteach 
sa Chomórtas Craoibhe uile éireann.

Rinneadh freastal do réimse iomlán craolachán 
seachtrach leis an Ródaí athchóirithe, stiúideo 
speisialta seachtrach Raidió na Gaeltachta. 

mar chuid d'fheachtas eolais saindírithe ar an 
bpobal, chuir RTé Raidió na Gaeltachta leis 
an mbolscaireacht ar chórais eile a dhéantar 
ar an ngnáthbhealach ar RTé Radio 1 agus 
ar RTé lyric fm le fógra Teilifíse 30 soicind. 
Chuir pobail Ghaeltachta as gach cuid den tír 
isteach ar chomórtas go ndéanfaí an fógra a 
léiriú ina n-áit féin. Gleann Cholm Cille i dTír 
Chonaill an pobal a bhuaigh agus rinneadh an 
fógra a thaifeadadh in imeacht dhá lá i mí an 
mheithimh le cúnamh ó na céadta de mhuintir 
na háite.

Raidió Digiteach
Thug RTé an raidió digiteach trastíre agus 
raidió digiteach ar líne agus ar ghréasáin fón 
póca chun cinn i rith na bliana 2011. I mí 
dheireadh Fómhair sheol Raidió RTé agus 
an Rannóg dhigiteach seinnteoir an RTé 
Radio Player. Tugtar le chéile stáisiúin uile 
Fm agus digiteacha RTé ar an seinnteoir 
seo atá ar fáil ar RTé.ie agus ar dheiseanna 
fón cliste. Is féidir leis an éisteoir ceann ar 
bith d'aon cheann déag de stáisiúin a roghnú 
agus éisteacht leo, éisteacht arís le cláir faoi 
leith agus míreanna faoi leith a roghnú agus a 
sheoladh chuig daoine eile. 

lean stáisiúin raidió digiteacha Raidió RTé 
ag léiriú réimse clár de chuid na héireann. 
I mí na Samhna 2011, chuir Raidió RTéjr 
ceolchoirm bheo den cheol clasaiceach arna 
sheinm ag Ceolfhoireann Coirme RTé ar siúl 
do leanaí. Chuir Frances Fitzgerald, T.d., an 
tAire leanaí agus Gnóthaí óige tús leis an 
gceolchoirm a ndearnadh a craoladh an tráth 
céanna ar RTé lyric fm, agus ar shruth beo 
ar RTé.ie. 

Bhí Raidió digiteach i láthair ag taispeántas 
Eolaithe óga BT agus aird dá bharr sin ar 
chláir ar RTé Pulse agus RTé 2Xm, dhá 
stáisiún ar mór an seans go dtarraingeoidís 
aird ógánach mar lucht éisteachta. le linn 
Sheachtain an Cheoil 2011 d'fhan RTé 2Xm 
i Stiúideo 8 san Ionad Raidió le haghaidh 
sraith coirmeacha beaga ceoil bheo agus an 
lucht éisteachta á mbailiú trí leathanaigh meán 
sóisialta an bhanna ceoil féin. Bhí cuireadh 
ag an lucht leanta freisin cuidiú le liosta na 
n-amhrán don seó a shocrú. 

Beartaíocht Tráchtála agus Gnóthachan
Bhí cúrsaí eacnamaíochta go ginearálta 
in éirinn ag cur isteach i gcónaí ar ioncam 
fógraíochta in éirinn i rith na bliana 2011 agus 
bhí moill ar chustaiméirí socrú a dhéanamh 
agus ábhar éiginnteachta ag cur isteach ar an 
margadh. 

Ba dhíol suntais dá réir sin ioncam RTé Radio 
1 i rith na bliana a bheith ar an leibhéal céanna 
leis an mbliain 2010 agus bhí gnóthachan 
tráchtála an stáisiúin chun tosaigh ar an 
margadh arís eile. Bhí buntáiste ó thaobh 
ioncaim ó ábhar tréan eagarthóireachta agus ó 
thuairiscíocht chuimsitheach ar thoghcháin, ar 
an mbuiséad agus ar chúrsaí eacnamaíochta.

Bhí ardú ar ioncam RTé lyric fm i gcomparáid 
leis an mbliain 2010. Ina ainneoin sin, lean an 
titim ar sciar RTé 2fm den mhargadh ag cur 
isteach ar ioncam an stáisiúin. 

lean Raidió RTé ag obair go maith le meáin 
chumarsáide eile chun deis thréan a chur ar 
fáil don lucht fógraíochta ar mhian leo teacht 
ar shluaite móra den lucht ceannacháin 
ionchais. I rith na bliana 2011, bhí roinnt 
feachtas suntasach idir meáin éagsúla, ina 
measc na cinn do Energia, ar socraíodh 
leo mar fhógróir nua agus mar urra ar The 
Business ar RTé Radio 1, an urraíocht le ESB 
Electric Ireland ar chúrsaí aimsire ar fud Raidió 
RTé ar fad agus Seachtain Náisiúnta Coigiltis 
an EBS 2011. 

d'éirigh go maith arís i mbliana le hurraíocht 
agus le bolscaireacht agus d'éirigh le gach 
aon rannóg acu gnóthachan na bliana 2010 
a shárú. Bhain aontú nua urraíochta i rith na 
bliana 2011 le hurraíocht maidir le Trácht agus 
Taisteal ar Radio 1, socruithe nua maidir leis 

an aimsir ar RTé Radio 1 agus athnuachan ar 
shocruithe urraíochta ar RTé 2fm. 

lean Raidió RTé de roinnt de na duaiseanna 
is mó ar an raidió in éirinn a chur ar fáil do 
chliaint agus do dhaoine den phobal araon. I 
rith na bliana 2011, bhí beartaíocht idir Aero 
agus RTé 2fm, feachtas Summer of discovery 
le Kellogg, feachtas Get Set Go Free le 
Rowntree agus Arthur’s day i gceist.

Tosaíodh ar na meáin nua, maidir le fógraíocht 
ar aipeanna Raidió RTé, a thabhairt san 
áireamh sna pleananna ag gníomhaireachtaí 
agus ag cliaint agus bhí Vodafone, ulster 
Bank, Volkswagen, heinz Beans agus dIT i 
measc na bhfógróirí. 

Seinnteoir RTÉ Radio Player Edel Ní Chuireáin leis an duais do Stáisiún Raidió na Bliana ag 
Féile na Meán Ceilteach 2011

Thug RTÉ an 
Raidió digiTeach 
TRasTíRe agus 
Raidió digiTeach 
aR líne agus aR 
ghRÉasáin fón 
póca chun cinn 
i RiTh na Bliana 
2011.
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cuairt uachtaráin

d’fhéach breis is milliún duine ar na imeachtaí ar an lá ar 

thug uachtarán mheiriceá Barack obama agus a bhean 

michelle obama cuairt ar Éirinn le bunadh an uachtaráin 

in Éirinn a fhiosrú chomh maith le ceangal daonna agus 

tráchtála na hÉireann le stáit aontaithe mheiriceá a 

athnuachan. 

Grianghraf: Maxwell Photography
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Ba bhliain thar a bheith gnóthach an bhliain 
2011 ag Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTé. 
Tharla an tOlltoghchán is drámatúla le tamall 
fada, tharla an Bhanríon Elizabeth II agus 
uachtarán SAm Barack Obama a theacht ar 
cuairt go héirinn, tharla sochraid stáit ar an dr 
Gearóid mac Gearailt agus toghadh mhichíl d. 
uí uiginn ina uachtarán. 

An tOlltoghchán
Tar éis an Olltoghcháin, a bhí ar siúl dé hAoine, 
25 Feabhra, tharla an trácht ba forleitheadaí 
riamh ag RTé ar thorthaí an chomhairimh ar 
fud na n-ardán ar fad, lena n-áirítear Teilifís 
RTé, Raidió RTé, RTé.ie agus an fón póca.

Bhí níos mó ná 2.7 milliún duine a 
bhreathnaigh ar thrácht RTé ar Election 2011 
tráth éigin i rith an deireadh seachtaine. Bhí 
áiseanna níos mó ná aon cheamara amháin 
curtha ar fáil ag an ionad comhairimh sa RdS, i 
gCorcaigh, i maigh Eo, i gContae lú, i gCathair 
luimnigh agus i nGaillimh Thiar. Cuireadh 24 
aonad soghluaiste satailíte ag obair agus bhí 
teacht ar 11 ionad comhairimh le ceangal 
leathanbhanda. Trí sheanchineálacha agus 
cineálacha nua teicneolaíochta a úsáid, bhí 
ar chumas RTé, den chéad uair riamh ar an 
teilifís, dul timpeall ag gach ceann den 43 
dáilcheantar ag tús an chláir. 

Tosaíodh an trácht ar an Toghchán ar RTé 
Radio 1 ag 8.00 r.n. maidin dé Sathairn le clár 
speisialta de morning Ireland inar luadh na 
torthaí ba luaithe ó Phobalbhreith RTé díreach 
tar éis na vótála. Thosaigh Election 2011 ag 
11.00 r.n. le Seán O’Rourke agus Rachael 
English agus lean an clár sin ar aghaidh go dtí 
beagnach 3.30 r.n. maidin dé domhnaigh. 

Bhí ar chumas an phobail éisteacht arís leis an 
gclár i ngiotaí dhá uair a chloig an ceann, deis 
a raibh moladh mór air ag cuid mhór tráchtairí 
agus ag daoine thar lear. Bhí leathanach 
idirlín faoi leith maidir leis an Toghchán ar an 
Raidió ag Raidió RTé den chéad uair agus 
bhí an sruth beo Twitter @rteradio1, i measc 
na sruthanna mór-ráchairte go hidirnáisiúnta 
ceithre huaire ar lá an Chomhairimh. 

An Bhanríon Elizabeth II ar Cuairt
Tosaíodh ar an bpleanáil maidir leis an gcuairt 
stáit stairiúil a thug an Bhanríon Elizabeth II 

ar éirinn i rith thréimhse an toghcháin agus 
bhí beagnach gach duine sa rannóg páirteach 
ann faoin am ar tháinig sí, dé máirt, an 17 
Bealtaine. 

Bhí níos mó ná 60% den lucht féachana 
teilifíse ag faire nuair a tháinig an Bhanríon 
Elizabeth II agus diúc dhún éideann go 
hAeradróm mhic Easmuinn i mBaile dhónaill 
agus ar a gcuairt ina dhiaidh sin go háras an 
uachtaráin mar ar chuir an tuachtarán máire 
mhic Giolla íosa agus an dr mac Giolla íosa 
fáilte rompu. Bhí lucht féachana an-ard go deo 
ann ar feadh cheithre lá na cuairte, agus bhí 
buaiclíon níos mó ná 875,000 ag faire agus an 
Bhanríon ag labhairt Gaeilge ag an dinnéar ina 
honóir i gCaisleán Bhaile átha Cliath. 

Sochraid Stáit
Tháinig an drochscéal go raibh an t-iar-
Thaoiseach Gearóid mac Gearailt tar éis 
bháis le linn chuairt na Banríona agus bhí 
sise ar dhuine den líon mór daoine a chuir 
a cuid ómóis don státaire in iúl. Rinne RTé 
craoladh beo ar an tSochraid Stáit a cuireadh 
air dé domhnaigh, an 22 Bealtaine, ar Teilifís 
RTé, ar Raidió RTé agus ar RTé.ie. Ar RTé 
One, ba é Bryan dobson a chuir an trácht 
speisialta ar na himeachtaí i láthair agus 
Eileen dunne agus John Bowman a rinne an 
tráchtaireacht le linn Aifreann na Sochraide 
ag a raibh an tuachtarán máire mhic Giolla 
íosa; an Taoiseach, éanna ó Cionnaith T.d.; 
an tArd-Easpag diarmuid martin agus daoine 
uaisle eile. Bhí searmanas adhlactha tar éis 
na sochraide agus rinneadh an dochtúir mac 
Gearailt a adhlacadh le taobh a mhná, Joan, 
faoi chúirtéis iomlán mhíleata. david davin-
Power a rinne tráchtaireacht ar an searmanas.

Bhí trácht beo ar an tsochraid ar RTé Radio 1 
freisin le tráchtaireacht ó Olivia O’leary agus 
Cathal mac Coille. 

Uachtarán SAM Barack Obama ar Cuairt
Ar an lá deiridh de sheachtain nach raibh a 
leithéid riamh cheana ann, bhí níos mó ná 
milliún duine ag faire imeachtaí an lae nuair a 
tháinig uachtarán SAm Barack Obama agus 
a bhean, michelle Obama, go héirinn ar eitleán 
an uachtaráin. I rith an tráthnóna, agus trácht 
leanúnach ar chuairt an uachtaráin go dtí áit 
dúchais a dhaoine muinteartha i muine Gall, 

Contae uíbh Fhailí agus a theacht ag imeacht 
poiblí i bhFaiche an Choláiste, d'fhan líon an 
lucht féachana an-ard go deo agus bhí forás 
seasta lena líon go raibh níos mó ná milliún 
ar an meán ag faire i rith an ama idir 18:00 
agus 19:00 le buaiclíon os cionn 1.1 milliún 
duine ag 18:38. Tharraing Nine O’Clock News 
an lae sin lucht féachana ollmhór freisin ag 
breathnú siar ar imeachtaí an lae, le 778,000 
ar an meán ar feadh an chláir leathuaire. 
Chomh maith leis na hacmhainní a theastaigh 
do thrácht leitheadach RTé féin, bhí ábhar 
comhthiomsaithe á chur ar fáil aige maidir leis 
an ócáid do chraoltóirí ar fud an domhain mar 
chraoltóir baile dó. 

The Week in Politics – Toghchán 2011 & an 
31ú Dáil
d'fhoilsigh RTé cuntas mion ar Thoghchán na 
bliana 2011 i leabhar a sheol an Taoiseach, 
éanna ó Cionnaith, ar an 1 meitheamh. 
Baineadh úsáid as tráchtairí le seantaithí ar 
chúrsaí polaitíochta ó chlár sainiúil polaitíochta 
Teilifís RTé The Week in Politics agus cláir eile 
chun cuntas géarchúiseach a thabhairt in The 
Week in Politics – Election 2011 & the 31st 

dáil a bhain le Toghchán na bliana 2011, ar an 
tréimhse roimh ré agus ar ar tháinig dá bharr. 

Toghchán Uachtaránachta
Ba é an chéad imeacht mór eile ag Nuacht 
agus Cúrsaí Reatha RTé Toghchán na 
huachtaránachta ar cuireadh tús leis i 
mí meán Fómhair - an 13ú toghchán 
uachtaránachta a reáchtáladh in éirinn, agus 
seachtar iomaitheoir ag seasamh ann den 
chéad uair riamh. 

Ba é Seán O’Rourke a bhí i bhfeighil an chéad 
cheann de na díospóireachtaí idir iarrthóirí le 
linn an fheachtais ar News at One ar Raidió 
RTé 1, dé Céadaoin, an 28 meán Fómhair. 
Tháinig díospóireachtaí eile ina dhiaidh sin ar 
Prime Time, dé Céadaoin an 12 deireadh 
Fómhair agus ar The Frontline, dé luain, an 
24 deireadh Fómhair.

Bhí trácht ar RTé ar an toghchán ar an 27 
deireadh Fómhair agus ar insealbhú mhichíl 
d. uí uiginn, mar uachtarán na héireann ar an 
11 Samhain 2011.

nuachT agus cúRsaí  
ReaTha RTÉ 

aThBhReiThniú oiBRíochTúil 

Uachtarán Mheiriceá Barack Obama agus an 
Taoiseach Enda Kenny. 
Grianghraf: Maxwell Photography

Banríon Elizabeth II sa Ghairdín Cuimhneacháin. Grianghraf: Maxwell Photography Láithreoirí Election 2011
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Seán O'Rourke The Week in Politics Prime Time Investigates Dodgy Cabs Ltd

Trácht ar Scéalta Thar Lear
Rinne iriseoirí Nuacht RTé tuairiscíocht i rith 
na bliana ó áiteanna ar fud an domhain maidir 
le himeachtaí móra na bliana 2011. Rinne 
Eagarthóir na hEorpa, Tony Connelly, agus an 
Comhfhreagraí Eorpach, Paul Cunningham, 
trácht as an mBruiséil agus as ballstáit eile 
de chuid an AE ar an ngéarchéim leanúnach 
i réimse an Euro. Ba bhliain chorrach í i 
dtíortha na nArabach agus chuir Nuacht RTé 
Ray Colgan agus margaret Ward chuig an 
éigipt agus go dtí an libia chun tuairiscí a 
thabhairt ar an éirí amach. I dtús na bliana, 
tuairiscíodh mar gheall ar an gcrith talún 
sa Nua-Shéalainn a leag cuid mhór de 
Christchurch agus ansin ar an tsunami sa 
tSeapáin agus an t-ábhar buartha maidir le 
monarcha núicléach Fukushima. Thug an 
Comhfhreagraí i Washington, Richard downes, 
tuairiscí faoi ghéarchéim eacnamaíochta sna 
Stáit Aontaithe agus i ndúichí eile, an cás cúirte 
maidir le féimheacht david drumm agus an 
comóradh ar chothrom deich mbliana ón lá 
ar tharla 9/11 i Nua-Eabhrac. Bhí trácht as 
Sasana ar dhaoine a chur amach as dale Farm, 
ar an ngéarchéim eacnamaíochta agus ar an 
mBainis Ríoga. Chuir an Seomra Nuachta 
láithreáin bhlagála le chéile freisin maidir le 
SAm agus an Eoraip do na comhfhreagraithe 
Richard downes agus Tony Connelly.

Cúrsaí Reatha
Craoladh sraith de Prime Time Investigates i 
mí na Bealtaine ina raibh exposé ar thionscal 
na dtacsaithe, dodgy Cabs ltd, cíoradh 
géar ar an gcailleann daoine áirithe leis na 
ciorruithe i gcúrsaí Sláinte, The human Price 
of Cutbacks agus tuairisc faoi mhí-úsáid gnéis 
ag sagairt de chuid na héireann ar na misin, A 
mission to Prey.

Is ábhar díomá go raibh líomhaintí bréige 
tromchúiseacha i gceist leis an gclár sin maidir 
leis an Athair Kevin Reynolds a ndearnadh 
chomh maith iad a chraoladh ar morning 
Ireland ar Raidió RTé an mhaidin dar gcionn. 
léiríodh le tástáil atharthachta ina dhiaidh sin 
nárbh é an tAthair Reynolds athair an linbh 
faoi mar a bhí curtha ina leith agus thug sé cás 
cúirte in aghaidh RTé. Tá leithscéal iomlán gan 
chuntar gafa ag RTé leis an Athair Reynolds 
agus suim shuntasach damáistí íoctha leis. Níl 
aon amhras ach gurbh é an craoladh sin an 

eachtra is measa riamh i stair chraoltóireacht 
chúrsaí reatha RTé agus tá leagtha amach 
againn go mbeidh an lón comhairle a 
foghlaimíodh ina bhonn treise faoi phróisis 
imscrúdúcháin san iriseoireacht as seo amach. 

Nuacht
Ba iad na díospóireachtaí a comhléiríodh le 
TG4 buaicphointe na bliana do Nuacht RTé: 
díospóireacht na gCeannairí i nGaeilge roimh 
Olltoghchán 2011 agus díospóireacht na 
huachtaránachta, clár dátheangach ar ghlac 
na hiarrthóirí uachtaránachta uile páirt inti.
 
den chéad uair i stair an Stáit tá líofacht 
Ghaeilge ag ceannairí na bpáirtithe uile sa 
dáil agus ag uachtarán na héireann. Chuir an 
teacht seo ar mórphearsana poiblí go mór le 
deiseanna na seirbhíse nuachta.
 
RTé a chuireann an tseirbhís nuachta ar fáil 
ar TG4, agus d'éirigh thar barr le léitheoir 
Nuacht TG4 Eimear Ní Chonaola ag gradaim 
chumarsáide an Oireachtais; bhuaigh sí Pearsa 
na Bliana agus Réalta na Bliana. Bhuaigh 
an comhléiriú díospóireacht na gCeannairí 
Gradam speisialta an Oireachtais, agus ba í 
Eimear a chuir sin i láthair.
 
Tríd is tríd, léirigh Nuacht RTé 180 uair 
an chloig do TG4, ar a n-áirítear sraith clár 
faisnéise (Seán ó Riada, Sherpa, Jimmy den 
Rua mP etc.) agus an tsraith siamsaíochta 
Féilte. léirigh Nuacht RTé 110 uair a chloig 
idir Theilifís RTé One, RTé Radio 1, RTé 2fm 
agus RTé lyric fm.

Cláir Fhaisnéise
Bhí roinnt clár faisnéise a rinne Nuacht RTé 
freisin i rith na bliana 2011. Orthu sin bhí 
michaela - Finding Peace a rinne Eagarthóir 
an Tuaiscirt ag RTé, Tommie Gorman, agus 
a taispeánadh i mí Aibreáin, inar cíoradh an 
méala mór a d'fhulaing muintir michaela harte 
agus a fear pósta nuair a dúnmharaíodh í 
agus í ar mhí na meala ar Oileán mhuirís i dtús 
na bliana.

Somalia – The Children’s Famine a bhí ar 
chlár faisnéise an uafáis le hEagarthóir an 
Iarthair, Jim Fahy, maidir le ceann de na 
tíortha is boichte san Afraic i ngreim ag gorta. 
Rinne sé Children Are Our Flowers freisin, a 

taispeánadh i mí mheán Fómhair, faoi scéal 
cráite Olga agus Krystina, a rugadh agus iad 
faoi mhíchumas géar agus a tréigeadh ar a 
dteacht ar an saol. Ba é an seans ba lú go 
gcasfaí go deo orthu an lánúin éireannach a 
chuir athrú ó bhonn ar an saol acu agus tá Jim 
ag leanúint an scéil ó shin. 

I mí dheireadh Fómhair, rinne Eagarthóir 
Nuachta RTé, donal Byrne agus Bryan 
dobson mayday At The Fastnet Rock, clár 
faisnéise faoi luaimh as meiriceá, an Rambler 
100, a thabhairt slán de Charraig Aonair. Agus 
i mí na Nollag, bhí amharc siar ar an gcuairt 
ceithre lá a thug an Bhanríon Elizabeth II agus 
ar an bpleanáil mhionchúiseach a bhain leis ar 
fad, sa chlár The Queen's Speech, le Tommie 
Gorman.

i ndiaidh an 
ollToghcháin Ba 
dhRámaTúla le 
fada an lá Rinne 
RTÉ an clúdach Ba 
chuimsiThí Riamh 
aR ThoRThaí an 
ollToghcháin aR 
fud gach aRdán 
lena n-áiRíTeaR 
Teilifís RTÉ, Raidió 
RTÉ, RTe.ie agus 
soghluaisTe.
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Toradh mór

ceann de na nithe a b’fhearr a d’éirigh leis i spórt RTÉ i 2011 

ná an clúdach a rinneadh ar chorn domhanda an Rugbaí 

agus an buaicphointe de ab ea nuair a bhuaigh Éire ar an 

astráil 15-6.
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Ba é buaicphointe na bliana ag RTé 
Transmission Network limited (RTéNl), 
gan aon agó, leanúint den obair ar cuireadh 
tús léi sa bhliain 2008 maidir leis an 
infreastruchtúr is gá le freastal don athrú ó 
theilifís analógach go dtí teilifís dhigiteach a 
chur isteach. 

Is fochuideachta de chuid RTé atá 
in RTéNl a chuireann seirbhísí 
Tarchuradóireachta Craolacháin ar fáil, ar 
neamhthuilleamaí le chéile, do na craoltóirí 
náisiúnta teilifíse agus raidió ar fad in 
éirinn, seirbhísí RTé ina measc. Cuireann 
RTéNl seirbhísí maidir le crainn agus túir 
tharchuradóireachta ar cíos ar fáil freisin 
do réimse soláthraithe agus oibritheoirí 
seirbhísí teileachumarsáide.

Go ginearálta, bhí iomaíocht thréan i gcónaí 
sa mhargadh maidir le seirbhísí crainn agus 
túir tharchuradóireachta ar cíos, mar gheall 
ar an líon mór láithreacha crann agus túr 
atá ar fáil, agus is beag biseach a tháinig i 
rith na bliana 2011.

Is in ionaid chrochta in áiteanna sceirdiúla 
den chuid is mó atá suíomhanna RTéNl 
agus ní i gcónaí a oireann siad d'úsáid 
maidir le cuid den teicneolaíocht is nua atá 
ag teacht chun cinn, mar shampla seirbhísí 
fón póca 3G agus 4G agus seirbhís 
leathanbhanda gan sreang a mbíonn ceallra 
dlúth de dhíth don dá cheann acu agus sin i 
gcóngaracht don tomhaltóir.

Teilifís Trastíre Dhigiteach (DTT) / 
SAORVIEW
le blianta beaga anuas, tá RTéNl i mbun 
pleanála, tógála agus feistiúcháin maidir 
leis an infreastruchtúr dTT is gá ionas gur 
féidir an Córas Analógach a mhúchadh 
(ASO maidir le Analogue Switch Off) agus 
sin ar chostas measta iomlán ar RTéNl 
isteach is amach le €70 milliún. Tá an togra 
dTT, a ndéantar brandáil agus margaíocht 
air faoin ainm SAORVIEW, ar an togra 
infreastruchtúir is mó dár thug RTé faoi 
ó seoladh na seirbhísí Teilifíse sa bhliain 
1962. Tá an ciste lena aghaidh á chur ar 
fáil ag RTéNl amháin trí shócmhainní de 
chuid na cuideachta féin agus iasachtaí 
bainc. 

Seoladh SAORVIEW go foirmeálta i mí na 
Bealtaine 2011 le haon ilphléacs amháin 
ar a n-iompraítear ábhar agus bhí an 
tseirbhís ar fáil do 97% den daonra ón am 
sin. meastar go mbeidh ábhar don dara 
ilphléacs ar fáil i rith na bliana 2012 agus 
faoi dheireadh mhí dheireadh Fómhair 
2012, beidh an tseirbhís sin ar fáil ag níos 
mó ná 98% den daonra. 

ón uair a thugtar múchadh an Chórais 
Analógaigh i bhfeidhm ar an 24 deireadh 
Fómhair 2012, beidh speictream raidió 
rífhiúntach ar fáil don Stát. Is é bun na 
cúise go mbaineann deis leis an speictream 
sin ioncam suntasach a thabhairt isteach 
don Stát nuair a chuireann an Rialtas an 
speictream raidió a bheidh ar fáil arís amach 
ar an luach is airde is féidir le húsáid ag 
seirbhísí tráchtála eile.

líonRa RTÉ 

aThBhReiThniú oiBRíochTúil 

d'fhan ioncam 
gineaRálTa na 
cuideachTa maR a 
Bhí sa Bhliain 2010 
a Bheag nó a mhóR 
ag €28 milliún. 

Seoladh SAORVIEW  i dteannta an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus 
Acmhainní Nádúrtha, Pat Rabbitte, TD
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Ioncam Tráchtála
d'fhan ioncam ginearálta na cuideachta mar 
a bhí sa bhliain 2010 a bheag nó a mhór ag 
€28 milliún. 

•  Tháinig méadú beag ar leibhéal na hoibre 
maidir le hóstáil suíomhanna in imeacht 
na bliana. 

•  Níor tháinig aon athrú suntasach sa 
mhargadh raidió áitiúil agus réigiúnach 
mar go bhfuil an acmhainn atá ar fáil sa 
bhanda Fm in úsáid cheana féin a bheag 
nó a mhór. 

•  Bhí deacracht ag baint le forás a bhaint 
amach i ngnó teileachumarsáide nuair atá 
cúrsaí na heacnamaíochta go ginearálta 
ag cur isteach ar chuid mhór gnólachtaí.

•  leanadh de sheirbhís tástála raidió 
RTéNl maidir le Craolachán digiteach 
Fuaime (dAB) a oibriú i rith na bliana 
2011 agus é ar fáil ag níos mó ná 50% 
den daonra. Nuair nach bhfuil polasaí 
náisiúnta agus creat ceadúcháin maidir 
le seirbhísí tráchtála dAB ar fáil, ní dócha 
faoi láthair go dtabharfar an t-ardán dAB 
chun cinn níos faide ná an tástáil seo 
ionas go mbíonn sé ar fáil ag níos mó 
daoine.

•  Bhí, mar a measadh, athrú ar Ioncam 
Teilifíse RTéNl i rith na bliana 2011 mar 
gheall ar thús a chur le SAORVIEW agus 
craoladh Teilifíse Analógaí Trastíre (ATT) 
an tráth céanna le SAORVIEW. leanfar 
den athrú i rith na bliana 2012 agus ASO 
le tarlú an 24 deireadh Fómhair agus 
meastar go mbeidh an teacht isteach níos 
seasta i rith na bliana 2013. 

Cúrsaí Oibriúcháin
Bhí iontaofacht an chórais tarchuradóireachta 
inchurtha leis an gcás sna blianta a chuaigh 
roimhe seo. Bhí na seirbhísí teilifíse 
analógacha agus na seirbhísí raidió ar fáil 
níos mó ná 99.9% den am arís i rith na 
bliana 2011. ó seoladh SAORVIEW i mí na 
Bealtaine, bhí an tseirbhís sin freisin ar fáil 
níos mó ná 99.9% den am i rith na bliana. 
Ba toradh thar a bheith sásúil ar an obair 
sin nuair a thugtar san áireamh an méid 
oibre a bhí á déanamh ar infreastruchtúr an 
chórais tarchuradóireachta d'fhonn freastal do 
SAORVIEW agus an ghéarchéim aimsire a 
tharla sa tír ag tús na bliana 2011.

Teilifís
Ba é an deacracht ba mhó ó thaobh 
oibriúcháin i rith na bliana 2011, taobh 
amuigh den aimsir uafásach i dtús na bliana, 
an gá a bhí le freastal do neartú leanúnach 
ar infreastruchtúr an chórais le haghaidh 
SAORVIEW. Chomh maith le hobair thógála ar 
shuíomhanna éagsúla ar fud na tíre, rinneadh 
dhá phríomhchrann mhóra nua a thógáil go 
barr airde i machaire agus i Stua laighean. 
déanfar feistiú iomlán ar na córais aeróige ar 
an dá chrann sin i rith na bliana 2012 maille 
lena gcur i mbun seirbhíse.

Raidió
Bíonn an t-infreastruchtúr céanna (crainn, 
árais) in úsáid le haghaidh an raidió agus 
na teilifíse agus, mar ab ionann i gcás na 
teilifíse, ba é an dúshlán ba mhó ó thaobh 
cúrsaí oibriúcháin i rith na bliana 2011, taobh 
amuigh den aimsir uafásach a luaitear thuas, 
cóiriú a dhéanamh don treisiú leanúnach 
le hinfreastruchtúr an chórais le haghaidh 
SAORVIEW agus sin leis an gcur isteach is lú 
is féidir maidir le seirbhísí Fm beo.

ó seoladh 
saoRVieW i mí na 
BealTaine, Bhí 
an tseiRBhís sin 
fReisin aR fáil 
níos mó ná 99.9% 
den am i RiTh na 
Bliana. 
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Is í Foilsitheoireacht RTé an mol digiteach 
den nuáil atá ag RTé agus cúig cinn de 
na seirbhísí meán cumarsáide is mó le rá 
in éirinn á rith aige; RTé.ie, seinnteoir RTé 
Player, Aertel RTé, RTé News Now agus an 
RTé Guide. 

Seirbhísí poiblí iad seo a chuirtear ar fáil saor 
ó tháille ach amháin an RTé Guide atá ina 
fhoilseachán tráchtála. Ní úsáidtear ioncam 
ar bith ó Tháille Ceadúnais maidir le seirbhísí 
poiblí ná foilseacháin tráchtála de chuid 
Fhoilsitheoireacht RTé a chur ar fáil.

ós é an soláthraí is mó ar ábhar agus ar 
sheirbhísí digiteacha in éirinn é, tá straitéis 
Fhoilsitheoireacht RTé dírithe ar lucht airdill 
a chothú agus a mhéadú do sheirbhísí RTé 
ar ardáin dhigiteacha in éirinn agus thar lear, 
ionas gur féidir leis an lucht airdill ábhar RTé 
a bhreathnú tráth ar bith agus in áit ar bith. 

RTÉ.ie 
Ar feadh na bliana 2011, bhí cur chuige 
slánchóirithe ar fáil le RTé.ie maidir le cúrsaí 
nuachta, spóirt agus siamsaíochta a chur ar 
fáil ar fud ardán éagsúil ar líne, rud a d'fhág 
rogha níos mó ná riamh cheana ag an lucht 
féachana faoin mbealach ina mbreathnaítear 
agus ina gceadaítear ábhar. 

Ar cheann de na nithe is tábhachtaí maidir 
le borradh a chur faoi líon na ndaoine a 
bhreathnaigh láithreán gréasáin RTé sa 
bhliain 2011, bhí seirbhísí atá caomhchóirithe 
do dheiseanna póca agus láimhe, de réir mar 
a bhí líon níos mó daoine i gcónaí a thograigh 
seirbhísí RTé a cheadú le deiseanna póca. 
Tharla roinnt cora tábhachtacha ina leith sin 
i rith na bliana, ina measc caomhchóiriú ar 
láithreán dheiseanna póca RTé m.rte.ie don 
fón cliste agus don fón le scáileán tadhaill.

Tháinig forbairt bhreise ar RTé.ie ó thaobh 
dhaoine a tharraingt i rith na bliana 2011 
agus ceadaíodh leathanaigh 1.3 billiún uair i 
rith na bliana ar fad. Bhí líon na n-úsáideoirí 
aonair faoi leith ar an suíomh ionann le 4 
mhilliún in aghaidh na míosa ar an meán, 
ardú 8% ar fhigiúr na bliana 2010. I mí na 
Nollag 2011, ba ar RTé.ie a bhí an líon ba 
mhó d'úsáideoirí aonair faoi leith ar láithreán 
gréasáin ar bith in éirinn faoi úinéireacht 
éireannach (Foinse comScore Nollaig 2011). 

Ba bhliain thábhachtach an bhliain 2011 
maidir le cúrsaí nuachta agus bhí sin le sonrú 
ar an mbeartaíocht maidir le láithreán gréasáin 
RTé.ie/News. Ar bhuaicphointí na bliana, bhí 
an tOlltoghchán i mí Feabhra, an Bhanríon 
Elizabeth II agus uachtarán SAm Barack 
Obama ar cuairt i mí na Bealtaine agus an 
toghchán uachtaránachta i mí dheireadh 
Fómhair. Tháinig méadú suntasach ar líon 
na ndaoine a cheadaigh RTé.ie/News i rith 
na bliana 2011 le 226 milliún leathanach 
á gceadú, ardú 22% i gcomparáid leis an 
mbliain roimhe sin. Bhí líon na mbrabhsálaithe 
aonair faoi leith ar an meán in aghaidh na 
míosa - 1.6 milliún - 14% níos airde ná mar a 
bhí sa bhliain 2010. 

I ndáil leis an Olltoghchán, chruthaigh 
Foilsitheoireacht RTé deasc sainiúil 24 uair 
a chloig maidir leis na meáin shóisialta lenar 
bhain Facebook, Twitter agus YouTube agus 
sruth Twitter ar fáil as 43 ionad comhairimh. 
I rith dheireadh seachtaine an chomhairimh 
rinneadh leathanaigh a cheadú beagnach 19 
milliún uair ar RTé.ie ó 1.1 milliún brabhsálaí, 
dhá oiread leibhéal na beartaíochta i rith 
thoghchán na bliana 2007.

le linn don Bhanríon Elizabeth II agus 
d'uachtarán SAm Barack Obama a bheith ar 
cuairt i mí na Bealtaine, rinneadh leathanaigh 
a cheadú níos mó ná 29 milliún uair agus 
trácht dhosháraithe ar na hócáidí á chur ar 
fáil ar RTé.ie. Bhí an trácht chuimsitheach ar 
an dá ócáid ina hábhar mór spéise thar lear 
chomh maith agus ba léitheoirí ón iasacht ba 
bhun le 382,665 de na brabhsálaithe aonair 
faoi leith ar láithreán gréasáin RTé.ie nuair 
a bhí an Bhanríon Elizabeth ar cuairt agus 
293,018 an lá a raibh uachtarán SAm Barack 
Obama ar cuairt in éirinn.

Chomh maith leis na himeachtaí thuas, bhí 
trácht chuimsithe ar fáil ar láithreán gréasáin 
Nuacht RTé ar na scéalta náisiúnta agus 
idirnáisiúnta ba mhó i gceist i rith na bliana 
2011, ina measc crith talún agus tsunami 
sa tSeapáin, an tEarrach Arabach agus a 
scaipeadh, an ghéarchéim airgeadais i réimse 
an Euro, tarrtháil na héireann ag ImF/AE 
agus Buiséad 2012, trí scéalta, blaganna 
beo, gné-ailt, ábhar físe beo agus sruthanna 
fuaime chomh maith le tuairimí na léitheoirí.

lean RTé.ie/sport i rith na bliana 2011 den 
bhéim ar ábhar mórspéise i bhfoirm físe, 
fuaime agus téacs maidir leis na mórimeachtaí 
spóirt. áirítear orthu sin Sraitheanna Náisiúnta 
ClG, Corn na Sé Náisiún, Comórtais 
Chraoibhe an ClG, cluichí cáilíochta 
Phoblacht na héireann do Euro 2012, Féile 
Rásaí Cheltenham, na mórchomórtais ghailf 
ar fad, Corn Rugbaí an domhain, comórtas 
uEFA an Champions league, Corn heineken 
agus imeachtaí eile.

Bhí an trácht ar Chorn Rugbaí an domhain 
ar an mbeart ba shuntasaí ag RTé.ie/sport i 
rith na bliana 2011. I gcomhar le Teilifís RTé 
agus Raidió RTé, leagadh béim faoi leith ar 
ábhar mórspéise a bheith ar fáil don lucht 
úsáide, ar fón póca, agus ar Twitter, Facebook 
agus YouTube. Chruthaigh RTé.ie/sport go 
tréan i rith na bliana 2011, agus rinneadh 
leathanaigh a cheadú 96 milliún uair. Ní raibh 
sin ach an beagán níos ísle ná figiúr 97 milliún 
na bliana 2010 nuair a bhí Corn an domhain 
sa Sacar ar siúl. Tháinig ardú go dtí 633,000 
ar líon na mbrabhsálaithe aonair faoi leith ar 
an meán in aghaidh na míosa, ardú 4% ar 
líon na bliana 2010, agus bhí 9,000 a luaigh 
taobh istigh d'achar gairid gur maith leo RTé 
Rugby ar Facebook agus bhí 14,000 ar an 
airdeall ar Twitter. 

I mí na Samhna, rinne mol Teicneolaíochta 
Fhoilsitheoireacht RTé tástáil ar Shruthú 
Ardghléine ar RTé TWO hd don chluiche 
réitigh idir éirinn agus an Eastóin maidir le 
Euro 2012, agus cuireadh go mór leis an 
taitneamh as a bhreathnú ar líne.

foilsiTheoiReachT RTÉ

aThBhReiThniú oiBRíochTúil 

Leathanach baile RTE.ie RTE.ie Budget 2012Cuairt Bhanríon Elizabeth II ar Pháirc an 

Chrócaigh

2008

2009

2010

2011

Meánlíon imprisean leathanach in aghaidh na 
míosa ar RTÉ.ie (milliún) 

Foinse: RTÉ

2007 35.7

48.0

62.2

85.4

117.2
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I rith na bliana 2011, seoladh ar RTé.ie TEN 
(The Entertainment Network) ceann de na 
cláir is luaithe a rinne RTé riamh don ghréasán 
féin, TEN News. Craoltar gach seachtain 
é ar RTé TEN, chomh maith le RTé News 
Now, agus is clár nuachta físe faoi réimse 
na siamsaíochta é a scripteáiltear, a léirítear 
agus a chuirtear in eagar go hinmheánach. 
Sheol RTé TEN an tseirbhís digital out of 
home i rith na bliana chomh maith. Cé gur 
tháinig laghdú beag ar líon na leathanach 
a ceadaíodh ar RTé.ie/TEN ó 85 milliún 
leathanach sa bhliain 2010 go dtí 78 milliún 
leathanach sa bhliain 2011, tháinig forás ar 
líon na mbrabhsálaithe aonair faoi leith ar an 
meán in aghaidh na míosa go dtí 660,000, 
ardú ó 610,000 sa bhliain 2010. 

Cé gur lean an forás ar an margadh 
fógraíochta ar líne i rith na bliana 2011, 
d'fhág líon níos mó gnóthas éireannach agus 
idirnáisiúnta in iomaíocht linn i margadh a 
bhfuil dúshlán ag baint leis. dá bharr sin, bhí 
ar RTé.ie idirdhealú a dhéanamh idir é agus 
an chuid eile den mhargadh trí réimse nua 
formáidí fógraíochta a thabhairt isteach, mar 
shampla, forfhuinneog, fuinneog anuas agus 
lánghabháil. Bhí lucht fógraíochta sásta leis 
na bearta tionscanta sin agus, dá bhrí sin, bhí 
leibhéal an-ard beartaíochta ar siúl ar feadh na 
bliana ar fad.

RTÉ News Now
Cuireadh RTé News Now, cainéal sainiúil 
nuachta RTé, ar fáil ar líne i rith na bliana 
2011. Chomh maith leis sin, tosaíodh ar 
an gcainéal a chraoladh ar SAORVIEW, 
an tseirbhís dhigiteach teilifíse nua, ó mhí 
Bealtaine 2011 ar aghaidh. Rinneadh leasú 
maidir le RTé News Now i rith na bliana agus 
bíonn bolscaireacht maidir le cláir a bheidh ar 
siúl go luath, comhdhálacha nuachta beo agus 
imeachtaí beo air anois. 

leathnaíodh le digital out of home, 
tionscnamh de chuid RTé News Now, i rith na 
bliana 2011 go dtí Críochphort 2 in Aerfort 
Bhaile átha Cliath agus tá sé ar fáil i gcónaí 
sa chuid is mó de na stáisiúin mhóra traenach 
agus i mBusáras. Craoltar cúrsaí nuachta, 
spóirt, gnó, siamsaíochta agus aimsire sna 
hionaid sin.

Tá aip RTé News Now atá ar fáil ar an iPhone, 
iPad, iPod Touch agus Android, ar an tseirbhís 
is mó ráchairte riamh don fón póca a sheol 
RTé, agus ceadaíodh leathanaigh 426 milliún 
uair mar gheall air i rith na bliana 2011. 
Bhí 454,000 cóip tarraingthe anuas faoi 
dheireadh na bliana.

RTÉ Player
leanadh den fhorás maidir le seinnteoir 
RTé Player i rith na bliana 2011 agus faoi 
dheireadh na bliana bhí réimse nua aipeanna 
iOS seolta lenar féidir ábhar a tharraingt anuas 
ar an iPhone, an iPod Touch agus an iPad. Bhí 
oiread tóir air sin gur tarraingíodh anuas níos 
mó ná 100,000 cóip den aip taobh istigh den 
chéad choicís. 

Cuireadh timpeall is 100 uair an chloig de 
chláir nua le seinnteoir RTé Player gach 
seachtain i rith na bliana 2011, agus tugadh 
deis don lucht féachana suas le 250 uair a 
chloig a bhreathnú ag aon tráth amháin ar 
bith, iad ag baint le gach catagóir de sceideal 
craolacháin RTé, ina measc drámaíocht, 
siamsaíocht, fíoras, spórt, nuacht agus cúrsaí 
reatha. Bíonn aon tríú cuid de na cláir ar fad ar 
fáil ag lucht féachana thar lear. 

Tá méadú seasta ag teacht ar an úsáid as 
seinnteoir RTé Player agus rinneadh freastal 
ar 32 milliún sruth clár i rith na bliana 2011. 
Is ionann sin agus forás 45% in imeacht 
bliana. Rinneadh freastal ar 2.7 milliún sruth 
ar an meán gach mí, ardú 50% in imeacht 
na bliana agus tháinig ardú 30% ar líon na 
mbrabhsálaithe aonair faoi leith ó 406,000 ar 
an meán in aghaidh na míosa sa bhliain 2010 
go dtí 526,000 sa bhliain 2011.

Cláir de dhéantús RTé féin na cláir ba 
mhó tóir orthu ar sheinnteoir RTé Player i 
rith na bliana. áirítear ar na cláir is fearr a 
chruthaigh, Republic of Telly, hardy Bucks, 
The late late Show, love/hate, desperate 
housewives, mrs Brown’s Boys, Fade Street 
agus imeachtaí móra náisiúnta de leithéid 
Chuairt Stáit uachtarán SAm Barack Obama 
agus an Bhanríon Elizabeth II agus insealbhú 
an uachtaráin, micheál d. ó huiginn.
Tháinig leathnú freisin ar an réimse clár a 
bhí ar fáil ar sheinnteoir RTé Player i rith na 
bliana. Ag cur leis an ábhar de dhéantús na 
héireann agus sraitheanna mór-ráchairte 

de leithéid Grey’s Anatomy agus desperate 
housewives, cuireadh cuid mhór sraitheanna 
ardchaighdeáin ar fáil freisin i rith na bliana 
anuraidh, mar shampla Two and a half men, 
The mentalist, The Inbetweeners, masterChef 
agus how to look good Naked.

Trí chomhléiriú idir RTé Two agus seinnteoir 
RTé Player, bhí an dara séasúr de Fade Street, 
an clár réaltachta mór-ráchairte, ar an aer ar 
líne ar dtús, sular craoladh é ar RTé Two. Bhí 
sé ar an gclár ba mhó feiceála ar sheinnteoir 
RTé Player agus ar cheann de na cláir ba mhó 
a tharraing aird ar an láithreán gréasáin an 
tseachtain sin agus beagnach 69,000 sruth 
á scaoileadh in imeacht deich lá. Cruthaíodh 
aird mhór go hidirnáisiúnta chomh maith agus 
ceann as gach cúis sruth á ligean ag duine 
den lucht féachana idirnáisiúnta. 

Bhí Foilsitheoireacht RTé ar an gcéad chliant 
ar fud an domhain ar fad a chuir an deis 
doubleClick for Publishers de chuid Google in 
úsáid nuair a cuireadh ag obair ar sheinnteoir 
RTé Player é. Tugann doubleClick an deis 
fógraíocht dhigiteach shaindírithe a chur ar 
fáil do chustaiméirí agus is é sin an modh is 
tábhachtaí ina ngnóthaíonn RTé ioncam ar 
líne ó na hardáin dhigiteacha. 

is í 
foilsiTheoiReachT 
RTÉ an mol 
digiTeach den 
nuáil aTá ag RTÉ 
agus cúig cinn de 
na seiRBhísí meán 
cumaRsáide is mó 
le Rá in ÉiRinn á 
RiTh aige.

Seinnteoir RTÉ Player Four LiveSraith aipeanna le híoslódálacha a dhéanamh go dtí an iPhone, 
iPod Touch agus iPad.
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aThBhReiThniú oiBRíochTúil 

foilsiTheoiReachT RTÉ (ar lean)

leanadh den tástáil phoiblí maidir le Adobe 
hTTP dynamic Streaming i rith na bliana 
2011, agus úsáid léiriúcháin le tabhairt i 
gcrích d'fhonn feabhas eile fós ar thaithí an 
úsáideora le seinnteoir RTé Player "2.0". leis 
an modh léiriúcháin sin a thabhairt i bhfeidhm, 
beidh Foilsitheoireacht RTé chun tosaigh 
maidir le seirbhísí sruthanna ar líne a aistriú go 
dtí modh oibre bunaithe ar hTTP, ar fearr an 
tseirbhís a chuirtear ar fáil léi don lucht úsáide, 
agus a ligean do Fhoilsitheoireacht RTé bonn 
tréan a chur faoi infreastruchtúr feidhme 
iargúil d'fhonn an t-iliomad ardán a chur ar fáil. 

Tháinig forás ar an bhfógraíocht Fís ar a 
éileamh (VOd) an tráth céanna leis an 
mborradh faoi úsáid sheinnteoir RTé Player. 
Bhí amanna ann ar mó an t-éileamh a bhí ar 
dheiseanna fógraíochta ar sheinnteoir RTé 
Player ná a bhí de dheiseanna ar fáil agus 
cruthaíodh níos fearr ná na rátaí foráis maidir 
le fógraíocht thaispeántach sa mhargadh i rith 
na bliana. 

d'fhág an borradh faoi úsáid ar sheinnteoir 
RTé Player, agus an borradh faoin tóir 
ghluaiste ar bhreathnú RTé.ie trí aipeanna 
fón póca, gur tháinig dúbailt ar an ioncam 
ghluaiste in imeacht na bliana agus meastar 
go leanfaidh den phátrún sin. 

B'iontach an bhliain arís í do chainéal RTé 
ar YouTube RTé. Tháinig borradh mór faoin 
gcainéal i rith na bliana agus tá sé faoin 
tráth seo ar cheann de na cinn is mó tóir in 
éirinn, arna bhreathnú 27.9 milliún uair ar fad 
i gcomparáid le 9.8 milliún uair suas go dtí an 
bhliain 2010. 

Bhí dhá ghearrthóg le RTé ar YouTube luaite 
go hoifigiúil ag uimh. 2 agus uimh. 5 ar liosta 
YouTube de na gearrthóga is mó ar féachadh 
orthu in éirinn i rith na bliana 2011. Ba é an 
sceitse faoin phóit le damo agus Ivor ó chlár 
RTé Republic of Telly an dara gearrthóg 
ba mhinice a breathnaíodh in éirinn, arna 
fheiceáil 436,000 uair (482,000 uair ar fud 
an domhain) agus ba é an cúigiú gearrthóg 
ba mhinice a breathnaíodh in éirinn ceann 
dar teideal Rugby by dead Cat Bounce, a 
craoladh den chéad uair ar Republic of Telly 
freisin agus ar breathnaíodh é 277,000 uair 
(859,000 uair ar fud an domhain).

An RTÉ Guide
lean an RTé Guide den athrú ó iris liostaí 
Clár Teilifíse go dtí iris siamsaíochta agus stíl 
mhaireachtála den scoth i rith na bliana 2011. 

Ar na bearta mórspéise a rinneadh i rith na 
bliana bhí gné-alt speisialta faoi uachtarán 
SAm Barack Obama agus a bhean michelle 
Obama an tráth a raibh siad ar Chuairt Stáit 
chun na héireann agus eagrán speisialta lá 
Fhéile Pádraig mar cheiliúradh ar an gcuid is 
fearr den éireannachas.

Baineadh úsáid i rith na bliana as bearta 
bolscaireachta mórthábhachtacha agus 
as tionscnaimh shainiúla eile chun forás a 
chur leis an mbundíolachán seachtainiúil. 
Orthu sin bhí forlíonadh Weight Watchers’, 
Foilsitheoireacht RTé, Cairt Phleanála maidir 
le Corn Rugbaí an domhain arna léiriú i 
gcomhar le Spórt RTé agus féilire aimsire 
bhliantúil an RTé Guide. 

2011 2009

Lucht léitheoireachta fásta 15+ náisiúnta ag 
irisí Éireannacha de réir an eagráin (mílte) 

2010

RTÉ Guide 
(Seachtainiúil)

517

588

487

Woman’s Way 
(Seachtainiúil)

197

220

205

VIP 
(Míosúil)

186

197

226

U 
(Míosúil)

74

91

102

Image 
(Míosúil)

108

109

134

TV Now 
(Seachtainiúil)

158

173

177

Irish Tatler
(Míosúil)

68

66

77

Hot Press 
(Coisísiúil)

77

80

81

Foinse: TGI. Is é an sainmhíniú ar lucht léitheoireachta ná ábhar a léadh 
nó ar féachadh air.

Local Heroes Sruthú beo: RTÉ News Now    

Tá aip RTÉ neWs 
noW aTá aR fáil 
aR an iphone, 
ipad, ipod Touch 
agus andRoid, aR 
an tseiRBhís is mó 
RáchaiRTe Riamh 
don fón póca a 
sheol RTÉ.
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An RTÉ Guide

Ina ainneoin sin, ba bhliain dheacair eile a 
bhí roimh an RTé Guide i margadh an-
chorraitheach na n-irisí. Tháinig ísliú ar an 
díolachán cúrsaíochta i rith na bliana 2011 
mar gheall ar chúngú arís ar an margadh 
ar leibhéal an mhiondíolacháin agus laghdú 
ginearálta a bhí ag teacht leis an margadh 
iomlán d'ábhar i gcló. B'ionann an chúrsaíocht 
iomlán maidir leis an RTé Guide i rith na 
bliana 2011 agus díolachán 74,382 cóip 
ar an meán in aghaidh na seachtaine, titim 
i gcomparáid le 84,018 in 2010 (ABC 
2011), agus tháinig laghdú 12% ar fhigiúirí 
na léitheoirí ó 588,000 léitheoir fásta go dtí 
517,000 léitheoir fásta.

Bhí an RTé Guide i láthair ag an gComórtas 
Náisiúnta Treabhadóireachta agus ag Rás 
na long Ard leis an seó bóthair Become a 
Star for the day. Ag an gComórtas Náisiúnta 
Treabhadóireachta tháinig beagnach 3,000 
duine ar cuairt chuig marquee RTé agus 
tógadh pictiúr díobh le cur ar chlúdach de 
chóip speisialta dá gcuid féin d'eagrán 
comórtha an Chomórtais Náisiúnta 
Treabhadóireachta den RTé Guide, agus 
ghlac níos mó ná 1,800 cuairteoir páirt i 
mbeartaíocht den chineál céanna ag cruinniú 
na long Ard i bPort láirge. 

Tháinig titim bhreise i rith na bliana 2011 
maidir leis an margadh d'fhógraíocht i gcló, 
agus bhí cruthú an RTé Guide i rith na bliana 
ag teacht leis an margadh go ginearálta a 
meastar laghdú 15% go dtí 20% i gceist leis 
in imeacht na bliana go dtí 2011.

RTÉ Aertel
leanann Aertel RTé ag cruthú go maith mar 
bhranda tréan a úsáideann 1.4 milliún duine in 
aghaidh na seachtaine (Foinse TGI 2011). 

Ar RTé.ie, bíonn 5.5 milliún leathanach ar 
an meán á gceadú in aghaidh na míosa ar 
an suíomh. Seoladh seirbhís nuachóirithe 
dhigiteach de chuid Aertel RTé i rith na bliana 
2011 atá ar fáil trí SAORVIEW freisin, seirbhís 
teilifíse dhigiteach saor go haer RTé. 

Comórtais ar Chláir agus Comórtais 
Idirghníomhaíochta 
Rinne an mheitheal Idirghníomhaíochta agus 
Comórtais ar Chláir seirbhísí SmS agus 
seirbhísí guthfhreagrais idirghníomhacha, 
a raibh táille comórtais ar ardráta ag 
dul leo, a fhorbairt agus a bhainistiú ar 
fud ardáin Teilifís RTé, Raidió RTé agus 
Fhoilsitheoireacht RTé. Cruthaíodh beagnach 
14 milliún beart idirghníomhaíochta i rith na 
bliana 2011 i gcomparáid le 12.4 milliún sa 
bhliain 2010. léiriú eile sin ar an bhforás 
atá ag teacht ar idirbheartaíocht an lucht 
féachana le réimsí meán cumarsáide RTé.

d'oibrigh Foilsitheoireacht RTé i rith na 
bliana 2011 maidir leis an gComhairliúchán 
atá curtha ar bun ag an Rialtóir Cumarsáide 
i ndáil le dréacht nua do Chód Cleachtais 
maidir le Seirbhísí ar Ardráta. 

20102011

An cineál teilethéacs a úsáidtear i ngach 
teaghlach ina n-úsáidtear teilethéacs 

RTÉ Aertel
92%

95%

Ceefax
12%

12%

Threetext
6%

8%

Sky Text
10%

13%

Téacs TG4
1%

3%

Eile
5%

11%

Foinse: TAM Ireland Ltd/Nielsen TAM establishment Survey

cRuThaíodh 
Beagnach 14 
milliún BeaRT 
idiRghníomhaíochTa 
i RiTh na Bliana 2011 
i gcompaRáid le 12.4 
milliún sa Bhliain 
2010. 
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cuairt stairiúil

d’fhéach breis is 60% den lucht féachana teilifíse ar theacht 

Bhanríon elizabeth ii agus dhiúc dhún Éideann go hÉirinn 

agus ar a gcuairt chuig áras an uachtaráin áit ar chuir 

an tuachtarán máire mhic giolla íosa agus an dr mac 

giolla íosa fáilte rompu.
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Grianghraf: Maxwell Photography
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Toradh Oibre
Baineann Ceolfhoireann Siansa 
Náisiúnta RTé, Ceolfhoireann Coirme 
RTé, Ceathairéad Vanbrugh RTé, Cór 
Fiolarmónach RTé agus Cór na nóg RTé 
le Grúpaí Oirfide RTé, breis agus 350 
oirfideach in iomláine. 

d'éirigh le Grúpaí Oirfide RTé réimse 
iontach imeachtaí ar ardchaighdeán a chur 
ar fáil i rith na bliana 2011 lenar bhain 
231 imeacht agus ócáid taibhréime a chur 
i láthair beo do líon is mó ná 200,000 
duine. Is iad Grúpaí Oirfide RTé is mó a 
chuireann bonn faoin gceol clasaiceach 
beo a chothú agus a chur chun cinn in 
éirinn trí cheoltóirí a fhostú, taibhréim bheo 
a chur i láthair agus saothair nua cheoil 
a chur ar coimisiún agus a sheinm. Bíonn 
tionchar ag Grúpaí Oirfide RTé freisin ar 
líon suntasach ceoltóirí neamhspleácha 
a fhostaítear gach bliain mar cheoltóirí 
sainiúla, mar phríomhcheoltóirí aonair, mar 
lucht tionlacain agus mar stiúrthóirí.

Chuir dhá cheolfhoireann RTé cuid mhór 
ceolchoirmeacha breátha ar siúl i rith na 
bliana 2011. Is fiú go mór tagairt faoi leith a 
dhéanamh don cheol ó cheoltóirí aonair de 
leithéid Peter Wispelwey, Peter donohoe, 
Barry douglas, Stefan Jackiw, Celine Byrne, 
Finghin Collins, Bradley Creswick, Christian 
lindberg, Gabriela montero, martin Frost 
agus Julian Rachlin le Ceolfhoireann 
Siansa Náisiúnta RTé. I measc na gceoltóirí 
a sheinn thar cionn le Ceolfhoireann 
Coirme RTé, bhí duke Special, mícheál ó 
Súilleabháin, Brian Byrne, liam O’Flynn, 
macdara O’Seireadáin, lang lang, dame 
Kiri Te Kanawa, Josh Prince agus Annalene 
Beechley.

Bhí roinnt imeachtaí speisialta a raibh 
tábhacht náisiúnta leo i mbliana. Bhí 
ceolchoirmeacha Cheolfhoireann Siansa 
Náisiúnta RTé don Bhanríon Elizabeth 
II agus an Féasta deireanach a thug an 
tuachtarán máire mhic Giolla íosa ar an 
12 Iúil ina mbuaicphointí faoi leith. Bhí an 
tuachtarán mhic Giolla íosa i láthair freisin 
ag an gcéad cheolchoirm de shéasúr 
2011/12 Cheolfhoireann Siansa Náisiúnta 
RTé mar cheiliúradh ar 30 bliain den 
Cheoláras Náisiúnta. Thaistil Ceolfhoireann 

Coirme RTé go dtí an lincoln Centre i Nua-
Eabhrac i rith na bliana don thaispeáint den 
scannán Guests of the Nation le scór nua 
ceoil leis an gcumadóir Niall Byrne.

I rith na bliana 2011, chothaigh Grúpaí 
Oirfide RTé lucht éisteachta ag imeachtaí 
a bhí éagsúil ó thaobh réimse agus scála. 
I gcás Cheolfhoireann Coirme RTé, 
chruthaigh roinnt taispeántas scannán 
tionchar an-tréan. Ar na scannáin sin, bhí 
The lord of the Rings; The Fellowship 
of the Ring, The Four horsemen of the 
Apocalypse agus Casablanca. Bhí lucht 
éisteachta an-fhairsing ag Ceolfhoireann 
Siansa Náisiúnta RTé trína fhostú do 
léiriúcháin cheoldrámaíochta agus ballet 
in Amharclann Bhord Gáis Energy. 
d'éirigh thar cionn le léiriú ceolchoirme na 
ceolfhoirne féin de la Boheme le Puccini 
faoi stiúir an stiúrthóra óig as Albain, Rory 
macdonald, agus bhí glaoch tréan ar a 
raibh de thicéid ar fáil do cheolchoirmeacha 
The Three Sopranos. Bhain lán an tí de 
lucht éisteachta ag ceolchoirm André 
Rieu san O2 sásamh as Cór na nóg RTé 
agus sheinn Ceolfhoireann Coirme RTé le 
Katherine Jenkins san áras céanna.

Ba bhliain í ar cuireadh dlús leis an 
gcaidreamh idir gach ceolfhoireann agus 
na meithle ealaíonta a bhaineann leo agus 
bhí toradh den scoth air sin. Bhí stiúrthóirí 
cuairte a mairfidh cuimhne orthu freisin, ina 
measc Stefan Blunier, Garry Walker agus 
dmitri Jurowsky le Ceolfhoireann Siansa 
Náisiúnta RTé agus Neil Thomson, Karl 
Jenkins, Robert Zeigler, marvin hamlisch 
agus ludwig Wicki le Ceolfhoireann Coirme 
Náisiúnta RTé. 

Chomh maith le séasúr iomlán 
ceolchoirmeacha, rinne Ceolfhoireann 
Siansa Náisiúnta RTé réimse leathan 
beartaíochta eile chomh maith, ceardlanna 
san áireamh do dhaltaí cheol na 
hArdteistiméireachta, meantóireacht 
ar roinnt de na mic léinn ceoil is fearr 
ar an tríú leibhéal agus ceardlanna sa 
chumadóireacht agus sa tobchumadóireacht 
le mic léinn de chuid Ardscoil Cheoil 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile átha Cliath 
agus Cheol-Acadamh Ríoga na héireann.

aThBhReiThniú oiBRíochTúil 

gRúpaí oiRfide RTÉ 

The Three Sopranos Christmas Gala le Celine Byrne, Regina Nathan agus Cara O'Sullivan 
a chuir Ceolfhoireann Shiansach Náisiúnta RTÉ i láthair i gcomhar le The John Murray Show, 
RTÉ Radio 1

Pictiúr de chur i láthair Cheolfhoireann Choirme RTÉ  de Lord of the Rings: 
Taispeáint de The Fellowship of the Ring i dteannta cheolfhoireann bheo, an 
chéad uair ar tharla a leithéid in Éirinn agus a raibh an teach lán i gcaitheamh 
mhí na Samhna 2011. 

d'ÉiRigh le gRúpaí 
oiRfide RTÉ RÉimse 
ionTach imeachTaí aR 
aRdchaighdeán a chuR 
aR fáil i RiTh na Bliana 
2011 lenaR Bhain 231 
imeachT agus ócáid 
TaiBhRÉime a chuR i 
láThaiR Beo do líon is  
mó ná 200,000 duine.
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Phyllis Verdon in éineacht le seinnteoir olldoird Cheolfhoireann 
Shiansach Náisiúnta RTÉ Mark Jenkins agus iad ag tabhairt 
dordveidhle leo ar an Luas.

Beirt ealaíontóirí a bhfuil cáil orthu ar fud an domhain agus a bhí ag ceol le 
Ceolfhoireann Coirme RTÉ foisceacht laethanta ó chéile i Meán Fómhair - Marvin 
Hamlisch agus Lang Lang.

B'fhiú go mór na trialacha d'ábhar 
stiúrthóirí le Ceolfhoireann Coirme 
RTé agus chruthaigh Conor Palliser 
as Corcaigh go raibh sé sách maith 
lena chéad cheolchoirm ghairmiúil a 
dhéanamh leis an gceolfhoireann le 
linn shraith ceolchoirmeacha am lóin an 
tsamhraidh a mbíonn oiread tóir orthu. Ar 
lá an Cheoil Bheo rinne Ceolfhoireann 
Coirme RTé cleachtadh agus seinm i 
Scoil Naomh Agnes i gCromghlinn mar 
aitheantas do dhúthracht faoi leith na 
scoile sin i leith an cheoil san oideachas. 
Chuir Ceolfhoireann Coirme RTé beocht 
bhreise leis an gceangal le Cathair Chorcaí 
trí obair fhiúntach i gcomhar le Féile 
Cóir Idirnáisiúnta Chorcaí agus le áras 
Ceoldrámaíochta Chorcaí.

Chomh maith le dhá cheolchoirm agus 
fiche, thug Ceathairéad Vanburgh RTé ocht 
gcinn de cheardlanna do dhaltaí bunscoile 
agus iarbhunscoile i bpáirteanna éagsúla 
den tír. Bhí an lucht éisteachta i mBaile 
átha Cliath agus i gCorcaigh tógtha le ceol 
nua don cheathairéad a cheap cumadóir 
óg as Corcaigh, Sam Perkin. Bhí páirt mhór 
ag Ceathairéad Vanburgh RTé sa rath a 
bhí ar an tréaslú speisialta a rinneadh leis 
an gcumadóir Frank Corcoran i gcomhar 
le Ceol-Acadamh Ríoga na héireann. 
Seinneadh den chéad uair riamh ar an 
ócáid sin, Cúigréad Cláirnéid a cumadh ar 
coimisiún ó RTé. Ag Ceiliúradh Céad Bliain 
Frederick may, in Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile átha Cliath, ócáid i gcomhar idir RTé, 
dIT agus Ionad Cheol Comhaimseartha na 
héireann, rinne an Ceathairéad ionadaíocht 
bhreá thar ceann RTé ag an ócáid in ómós 
dhuine de na cumadóirí is mó tábhacht de 
chuid na héireann. 

Tharla athruithe suntasacha don dá chór ag 
RTé i rith na bliana 2011. Tar éis fónamh 
go díograiseach le 15 bliain anuas, d'éirigh 
mark duley as a bheith ina mháistir Cóir 
ar Chór Fiolarmónach RTé ag deireadh 
shéasúr 2010/11. mar a tharla, d'éirigh 
máire mannion, Stiúrthóir Cóir ar Chór na 
nóg RTé, as a post féin thart ar an tráth 
céanna. Faoi mhí mheán Fómhair bhí 
socruithe nua déanta don dá chór. Tá beirt 
mháistrí Cóir ag Cór Fiolarmónach RTé do 
shéasúr 2011/12, Jeremy haneman agus 
mark hindley, agus tá cuireadh ag mary 
Amond O’Brien bheith ina Stiúrthóir Cóir 
ar Chór na nóg RTé do shéasúr 2011/12. 
Tá an dá chór ag cruthú go maith tar éis na 
gceapachán.

Bhí tús éiginnte leis an mbliain 2011 
ag Grúpaí Oirfide RTé nuair a d'fhág an 
drochaimsir agus an cúlú eacnamaíochta 
lucht éisteachta níos lú ná mar a bhí á thuar. 
de réir mar a bhí an bhliain á caitheamh, 
rinneadh roinnt athruithe eagarthóireachta 
maidir leis an saothar agus daingníodh 
roinnt bearta comhair taobh istigh de RTé 
féin – idir Grúpaí Oirfide RTé, Raidió RTé, 
Teilifís RTé agus RTé.ie – a raibh tionchar 
agus toradh mórshuntasach ar chuid acu. 
le cúnamh mór taca i ndáil le bolscaireacht, 
tháinig díolachán seachas mar a thagann 

go hiondúil. I gcodarsnacht le tús na bliana, 
d'éirigh thar cionn le deireadh na bliana. 
Rinne Grúpaí Oirfide RTé comhordú ar thrí 
imeacht is fiche i mí na Nollag amháin agus 
bhí an-tóir ar mooney Tunes in Amharclann 
Bhord Gáis Energy (Ceolfhoireann 
Coirme RTé). Bhí The Three Sopranos sa 
Cheoláras Náisiúnta (Ceolfhoireann Siansa 
Náisiúnta RTé), ceolchoirmeacha Nollag 
am lóin agus Christmas with Jesse Buckley 
(Ceolfhoireann Siansa Náisiúnta RTé), 
agus Wizard of Oz (Ceolfhoireann Coirme 
RTé) i measc na n-imeachtaí eile a thaitin 
go mór leis an lucht éisteachta ionas gur 
tugadh isteach an t-easnamh a tharla i 
dtús na bliana 2011 maidir le líon an lucht 
éisteachta.

Beartaíocht Tráchtála
Tháinig méadú faoi 22% ar an teacht 
isteach ó bheartaíocht tráchtála sa bhliain 
2011 i gcomparáid leis an mbliain 2010 a 
raibh ábhar díomá faoi leith ag baint léi mar 
gheall ar na scamaill luaithe ón mbolcán 
agus an aimsir uafásach a chuir isteach go 
mór ar an teacht isteach. 

Coimisiúin agus Obair Nua
Bhí ceithre cinn de shaothair ar coimisiún 
ó RTé ag linda Buckley, Frank Corcoran, 
Brian Byrne agus Elaine Agnew á seinm 
den chéad uair riamh in aon áit ar domhan 
ag Grúpaí Oirfide RTé i rith na bliana 2011. 

Bhí cúigear cumadóirí éireannacha, 
Kevin O’Connell, david Fennessy, Piers 
hellawell, Philip hammond agus Jerome 
de Bromhead, ar cuireadh a gcuid saothar 
i láthair le linn sraith ceolchoirmeacha 
in aisce a thug Ceolfhoireann Siansa 
Náisiúnta RTé faoin teideal horizons sa 
Cheoláras Náisiúnta. Chomh maith leis sin, 
foilsíodh dlúthdhioscaí tráchtála, lenar bhain 
an dá cheolfhoireann ag RTé, de cheol le 
John Kinsella (le cúnamh ón gComhairle 
Ealaíon) Seán ó Riada agus Frederick may 
ar lipéad RTé lyric fm.

Bhí ceiThRe cinn 
de shaoThaiR aR 
coimisiún ó RTÉ 
ag linda BuckleY, 
fRank coRcoRan, 
BRian BYRne agus 
elaine agneW á 
seinm den chÉad 
uaiR Riamh. 
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Craoltóireacht
Tugann na seirbhísí craolacháin agus 
seirbhísí idirlín deiseanna faoi leith do 
Ghrúpaí Oirfide RTé an ceol beo a leathnú 
ar fud na n-ardán go léir. Tá tábhacht faoi 
leith ag baint leis an gcaidreamh dlúth 
idir Grúpaí Oirfide RTé agus RTé lyric fm. 
Ach d'éirigh thar barr leis an mbliain 2011 
freisin mar gheall ar chúnamh taca go 
forleathan ar fud na meán éagsúil agus 
próifíl speisialta á thairiscint ag cuid mhór 
clár teilifíse agus raidió a mbíonn tóir mhór 
orthu, go háirithe don dá cheolfhoireann. 

Cothú an Lucht Éisteachta agus Próifíl
d'fhéach Grúpaí Oirfide RTé, i rith na 
bliana 2011 le lucht éisteachta a aimsiú 
mar a mbíodh siad de ghnáth agus 
in ionaid neamhghnácha. Cothaíodh 
aitheantas níos forleithne i measc lucht 
an tionscail ar Ghrúpaí Oirfide RTé trí 
imeachtaí taibhréime den scoth agus trí 
chaidreamh fiúntach. Ba bhreá an scéal 
roimh an Nollaig go raibh ainmniúchán do 
Ghradam Golden Globe faighte ag amhrán 
Brian Byrne, lay Your head down, arna 
chanadh ag Sinéad O’Connor in éineacht 
le Ceolfhoireann Coirme RTé. Bhuaigh 
Togra Ceoldrámaíochta Cheatharlach 
le Ceolfhoireann Siansa Náisiúnta RTé 
Gradam Business to Arts Allianz maidir 
leis an úsáid is fearr as Cruthaitheacht 
sa Phobal. éacht eile a bhí i gceist le 
ceolchoirmeacha The Irish Times/RTé 
music in the Classroom a chuala suas le 
30,000 ógánach i rith na bliana 2011. I 
rith na bliana ar fad, bhí ceol a d'fhoilsigh 
cumadóirí de chuid na héireann a raibh 
léirmheasanna an-mholtach orthu i gcuid 
mhór foilseachán idirnáisiúnta. 

Ba chúis mórtais a fheiceáil gur fhág roinnt 
comharbheart tábhachtach ceangal níos 
fearr leis an lucht éisteachta nua i rith na 
bliana 2011. Bhí comhar seachtrach i gceist 
le hInstitiúid Scannánaíochta na héireann, 
Cultúr éireann, Féile Scannánaíochta 
Idirnáisiúnta Jameson Bhaile átha Cliath, an 
Ceoláras Náisiúnta, an Chomhairle Ealaíon 
agus údaráis áitiúla éagsúla. Bhí Grúpaí 
Oirfide RTé go mór chun tosaigh arís eile i 
rith Sheachtain mhór Cheoil RTé agus páirt 
ag gach ceann den cúig ensemble ann. Bhí 
Ceolfhoireann Shiansach Náisiúnta RTé, 
Ceathairéad Vanburgh agus Cór na nóg 
páirteach chomh maith san Oíche Chultúir.

aThBhReiThniú oiBRíochTúil 

gRúpaí oiRfide RTÉ (ar lean)

Scéim Meantóireachta 2011 do na Ceoltóirí Óga den Scoth David Kenny, viola, Clare 
O'Keefe, cnaguirlis, agus Hugh Murray, veidhlín, ar as Corcaigh iad ar fad.

RTÉ Big Music Week / Seachtain Mhór an Cheoil ar RTÉ 

Tugann an acmhainn 
oiBRiú i gcomhaR leis na 
seiRBhísí cRaolacháin 
agus seiRBhísí idiRlín 
deiseanna faoi leiTh do 
ghRúpaí oiRfide RTÉ an 
ceol Beo a leaThnú aR 
fud na n-aRdán  
go lÉiR. 

Ba chúis móRTais a 
fheiceáil guR fhág 
RoinnT comhaRBheaRT 
TáBhachTach ceangal 
níos feaRR leis an 
luchT ÉisTeachTa nua i 
RiTh na Bliana 2011.
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Pleananna agus a bhfuil á Bheartú
Tá spriocanna iomardúla curtha romhainn 
againn maidir le lucht éisteachta sa bhliain 
2012. leanfar ag díriú ar an lucht éisteachta 
a choinneáil, ar chur leis nuair is féidir, agus 
ar bhreis iléagsúlachta ina leith. Beidh 
dílseacht an lucht éisteachta go mór i gceist 
agus féachfar le lucht éisteachta nua a 
chothú don cheol beo. 

Cuirfidh sruthlú ceolchoirmeacha ar an 
idirlíon leis an teacht atá ag an bpobal ar 
an obair chroíthábhachtach, agus rachfar i 
ngleic le hábhar fuaime a chur ar fáil ar an 
láithreán gréasáin againn. 

Tá cainteanna ar bun maidir le comórtas 
stiúrthóireachta a thabhairt chun cinn 
agus Ceolfhoireann Coirme RTé ag obair 
i gcomhar leis an bhFeis Cheoil. Anuas air 
sin, táthar ag tnúth go dtabharfaidh Grúpaí 
Oirfide RTé agus Cumann Cór na héireann 
scéim phrintíseachta maidir le stiúradh cóir 
chun cinn i gcomhar. 

Tar éis tabhairt faoi phróiseas 
comhairliúcháin, d'fhoilsigh an Chomhairle 
Ealaíon deiseanna breise cistíochta maidir 
le ceoldrámaíocht. Ina ainneoin sin, is 
deacair a thuar go fóill an mbeidh páirt ag 
ceolfhoireann de chuid RTé i léiriúchán 
ceoldrámaíochta a chur ar fáil in éirinn. 

Tá aontaithe freisin ag an gComhairle 
Ealaíon cúnamh airgid a chur ar fáil maidir le 
Féile Cheoil Chomhaimseartha nua a chur ar 
bun sa bhliain 2013. Tá Grúpaí Oirfide RTé, 
an Ceoláras Náisiúnta agus an Chomhairle 
Ealaíon ag cuidiú leis an tionscnamh seo. 

I rith na bliana 2012, déanfar mionsonraí a 
dhréachtú agus a fhoilsiú maidir le seirbhísí 
ceoil aireagail do RTé a chur ar tairiscint ó 
2014. Beifear freisin ag tabhairt faoi roinnt 
beart tionscantach Thuaidh Theas a bhfuil 
fiúntas leo i rith na mbliana 2012 agus 
isteach sa bhliain 2013 lena mbainfidh an dá 
cheolfhoireann ag RTé. 
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1 Thug NSO RTÉ faoi sheacht léiriú Bailé agus chúig  
Cheoldráma in Amharclann Bhord Gáis Energy i 2011 a 
chuidigh le cur leis an lucht féachana bliana i ndiaidh bliana. 
 
2 Bhí Cór na nÓg RTÉ ag ceol le Andre Rieu san O2 in  
Aibreán 2011, a chuir leis an líon ard a d’fhreastail i 2011.
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Cóisir Gairdín 12ú Iúil a reáchtáil an tUachtarán Máire Mhic Ghiolla Íosa 
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uachtarán nua 

déanann an tuachtarán michael d. higgins agus a bhean 

sabina ceiliúradh go bhfuil sé tofa i ndiaidh feachtas fada ina 

raibh seachtar iomaitheoir ar fad. Bhí clúdach ag RTÉ ar an 

bhfeachtas ar gach ardán meáin - Teilifís RTÉ, Raidió RTe, 

RTe.ie agus RTÉ soghluaiste. 
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Torthaí
Thabhaigh RTé Easnamh Glan €16.8 milliún i leith na bliana 2011 (easnamh €4.7 milliún sa 
bhliain 2010) i ndáil le hioncam €351 milliún (2010: €372 milliún).

leagtar amach sa tábla seo a leanas cuntas achomair trína bhféachtar leis ns tosca cinniúnacha 
a shonrú a raibh tionchar acu ar an ngluaiseacht fhoriomlán i leibhéal an Ghlan-Easnaimh idir an 
bhliain 2010 agus an bhliain 2011:

Ioncam Tráchtála
Tháinig laghdú €8.4 milliún (5%) breise i 
rith na bliana 2011 ar mhórioncam tráchtála 
RTé i gcomórtas leis an mbliain roimhe sin 
ainneoin ardú i roinnt réimsí oibre ar mhór an 
fháilte rompu.
   €m

Fógraíocht Teilifís RTé    (6.3)
Fógraíocht Raidió RTé   (3.5)
Réimsí eile   1.4

Gluaiseacht bliain in aghaidh na bliana (8.4)
Ioncam Tráchtála 2010   175.7

Ioncam Tráchtála 2011   167.3

Ba léir den chéad uair i Ráithe 1 na bliana 
2008 an laghdú ar an ioncam tráchtála 
móriomlán agus le ceithre bliana anuas tá 
laghdú circa 32% tagtha ó bhuaicleibhéil na 
bliana 2007. Fógraíocht maidir le Teilifís RTé 
an ghné is suntasaí den ioncam tráchtála 
agus tá laghdú circa 40% tagtha ina leith sin 
ó bhuaicleibhéal na bliana 2007. 

Bhain 27% d'iomlán Ioncam RTé sa bhliain 
2011 le fógraíocht Teilifís RTé, ísliú ó 36% sa 
bhliain 2007.

Tá ioncam tráchtála móriomlán RTé sa bhliain 
2011, ab ionann le €167 milliún, íslithe go 
dtí leibhéal an ioncaim tráchtála móriomlán a 
ghnóthaigh RTé naoi mbliana ó shin sa bhliain 
2003 (€155 milliún).

Ioncam ón gCeadúnas Teilifíse
Bailíonn an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus 
Acmhainní Nádúrtha (dCENR) an t airgead 
atá dlite, ar an Roinn Coimirce Sóisialaí (dSP) 
(i ndáil le ceadúnais teilifíse “saor in aisce”) 
agus ar An Post (an t-aon ghníomhaire atá 
ag an Aire le ceadúnais teilifíse a dhíol leis 
an bpobal) araon agus tugann an Roinn sin 
deontas i gcabhair do RTé ina dhiaidh sin.

Fuair RTé €183.6 milliún mar Ioncam ó 
Cheadúnais Teilifíse sa bhliain 2011. Is ionann 
an leibhéal sin maidir leis an gciste poiblí agus 
laghdú €12.4 milliún / 6% sa bhliain 2011 
(2010 €196.0 milliún) agus tá sé ar leibhéal 
ionann leis an ioncam ó tháillí an Cheadúnais 
Teilifíse a fuair RTé sé bliana ó shin (2006: 
€183 milliún).

den chuid is mó, is é an tionchar ó dhá bheart 
shuntasacha laghdúcháin ar ioncam RTé ón 
gCeadúnas Teilifíse atá le sonrú ó ísliú na 
bliana 2011, tionchar a d'eascair ó chinntí mar 
chuid de Bhuiséad an Rialtais mar a tugadh 
isteach i mí na Nollag 2010:

aThBhReiThniú aiRgeadais

le TRí Bliana anuas, 
d'ÉiRigh le RTÉ 
an Bonn cosTais 
oiBRiúcháin BlianTúil 
a ísliú (aR dímheas 
agus amúchadh a 
fhágáil as an áiReamh) 
níos mó ná €86 milliún 
/ 20% aR a Ríomh go 
caRnach. 

     Ísliú ar ioncam Costas Breise: 

     RTÉ ó Tháille Olltoghchán/  Bearta 

    Ísliú ar an  an Cheadúnais Cuairteanna -  maidir le

    ioncam  Teilifíse arna An Bhanríon  laghdú glan 

   2010 Tráchtála  thabhairt i Elizabeth II & ar mhóriomlán  2011

     bhfeidhm ag Barack Obama, costais

     an Rialtas Uachtarán SAM

   € m € m € m € m € m € m

Ioncam Tráchtála  175.7 (8.4) - - - 167.3

Ioncam ó Tháille an Cheadúnais Teilifíse 196.0 - (12.4) - - 183.6

Costas Oibriúcháin (Ioncam Airgeadais 

Glan agus Cánachas san áireamh)  (376.4) - - (3.4) 12.1 (367.7)

Easnamh Glan  (4.7) (8.4) (12.4) (3.4) 12.1 (16.8)
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1.  Páirt den deontas díreach ón státchiste le 
TG4 a chur ar ceal agus méadú dá réir sa 
deontas le TG4 a mhaoinítear trí mhuirear 
in aghaidh an bhailiúcháin ó tháillí maidir 
leis an gCeadúnas Teilifíse (€9.245 milliún 
sa bhliain 2011) a chur ina áit, airgead a 
bhíodh á íoc roimhe sin le RTé.

2.  laghdú measta suas le €3 milliún ar an 
teacht isteach glan ón gCeadúnas Teilifíse 
de thoradh ar uasteorainn airgid a thabhairt 
isteach maidir leis an tsuim a bhíonn le híoc 
gach bliain ag an Roinn Coimirce Sóisialaí 
i ndáil le Ceadúnais Teilifíse "Feadh Saoil" 
gan bheann ar líon na gceadúnas den sórt 
sin a d'eiseofaí in aon bhliain faoi leith.

Tháinig na laghduithe sin sa bhreis ar laghdú 
sa bhliain 2010 ar an ioncam ón táille 
ceadúnais, circa €4 milliún, mar gheall ar 
fhorálacha a achtaíodh i mí Iúil 2009 mar 
chuid den Acht Craolacháin 2009. Ardaíodh 
faoin acht sin an asbhaint a bhaintear as 
Fáltais maidir le Ceadúnais Teilifíse (glan ar 
tháillí bailiúcháin) i ndáil leis an Scéim Fuaime 
& Físe do mhaoiniú Craoltóireachta a oibríonn 
údarás Craolacháin na héireann (BAI) ó 5% 
go dtí 7%.

Tá athruithe suntasacha tagtha i gcrích ón 
mbliain 2007 i leith a chuireann isteach ar 
an margadh tithíochta in éirinn agus ar an 
ráta maidir le cruthú glan / scaipeadh glan ar 
theaghlaigh. Tar éis faisnéis ó dhaonáireamh 
2011 a fhoilsiú le gairid, tá obair ar bun 
d'fhonn meastachán níos nua ar líon na 
dteaghlach ina bhfuil teilifíseán agus an 
ráta maidir le táille an Cheadúnais Teilifíse a 
sheachaint. 

Bhí measta ag RTé roimhe seo go bhféadfadh 
isteach is amach le 10% nó 15% de na 
teaghlaigh cónaithe agus de na háitribh ghnó 
a mbeadh táille le gearradh orthu bheith á 
sheachaint.

Costas Oibriúcháin
laghdaíodh Iomlán an Chostais Oibriúcháin 
arís don bhliain 2011 €7.1 milliún / 2% i 
gcomparáid leis an mbliain 2010:
   €m

Ardú i ndáil le Costas Oibriúcháin  
maidir le Cúrsaí Pearsanra (PROC)  1.9

laghdú i ndáil le Costas Oibriúcháin  
maidir le Cúrsaí Neamh-Phearsanra  
(Neamh-PROC)   (4.7)

laghdú i ndáil le dímheas  
/Amúchadh   (4.3)

laghdú in imeacht na bliana  (7.1)
Costas oibriúcháin 2010  376.6

Costas oibriúcháin 2011  369.5

mar gheall ar an gcúngú géar ar chúrsaí 
Ioncaim, thosaigh RTé i ndeireadh na bliana 
2008 ar shraith ciorruithe costais i gcúiteamh 
air sin agus é d'aidhm leo an gnó a chur ar 
bhonn seasta agus ísliú suntasach a thabhairt 
i bhfeidhm maidir leis an mbonn costais 
oibriúcháin an tráth céanna a bhféachfaí lena 
raibh i gceist ó thaobh clár agus fostaíochta 
a chaomhnú chomh mór agus ab fhéidir sin. 
Brostaíodh faoin gcúngú sin ar an mbonn 
costais i rith na mbliana 2009 agus 2010 
agus leanadh de sa bhliain 2011.

le trí bliana anuas, 2009, 2010 agus 2011, 
d'éirigh le RTé an bonn costais oibriúcháin 
bliantúil a ísliú (ar dímheas agus amúchadh a 
fhágáil as an áireamh) níos mó ná €86 milliún 
/ 20% ar a ríomh go carnach.

Líon na bhFostaithe
B'ionann líon an bhfostaithe ar an 31 Nollaig 
2011 agus 2,093 (2010: 2,151) agus bhí 
300 (2010: 317) acu sin a mba fostaithe ar 
bhonn páirtaimseartha / ócáideacha iad.

B'ionann an t-ísliú ar líon na bhfostaithe i rith 
na bliana 2011 agus laghdú 3% i gcomparáid 
leis an mbliain 2010 agus is é is mó atá le 
sonrú uaidh daoine den fhoireann a d'fhág i 
rith na bliana 2011 faoi an deis luathscoir 
agus Iomarcaíochta 2011 agus an Scéim 
Téarfa dheonach. 

Tá an fhostaíocht dhíreach in RTé, 2,093 
duine, íslithe anois go ginearálta go dtí an 
leibhéal a bhí ar fáil ag deireadh na bliana 
2003 / tús na bliana 2004.

Ioncam Glan Airgeadais
Is ionann an tIoncam Glan Airgeadais Iomlán i 
leith na bliana 2011 agus €2.4 milliún (2010: 
€1.1 milliún).

Bhain an t-ardú sin den chuid is mó le 
dhá chúis, gnóthachan ar luach cothrom a 
d'eascair as díorthaigh chonarthaí réamh-
mhalairte dar luach €1.5 milliún d'fhonn 
bainistíocht i ndáil le baol maidir le dollar SAm 
agus Steirling, in aghaidh €0.6 milliún i ndáil 
le hús a gearradh maidir leis an áis iasachta 
chiste tionscadail dá dtagraítear maidir le 
sreabhadh airgeadais thíos.

Cúrsaí Cánachais
Gearradh cáin €0.6 milliún i rith na bliana 
2011 mar gheall den chuid is mó ar 
ghluaiseachtaí maidir le cánachas iarchurtha.

Sreabhadh Airgeadais
B'ionann iomlán na n-acmhainní airgid 
thirim ar an 31 Nollaig 2011 agus €60.7 
milliún (2010: €63.2 milliún) agus b'ionann 
na dliteanais fhadtéarmacha ag eascairt 
ó scéimeanna iomarcaíochta / luathscoir 
d'fhostaithe agus €12.5 milliún (2010: €19.7 
milliún). 

I bhfianaise ar tharla de bhrú ar chúrsaí 
eacnamaíochta ón mbliain 2008 i leith, tá 
béim níos géire ó lá go lá ag an mbainistíocht 
ar airgead tirim. Bhí sin ar cheann de na 
gnéithe barrthábhachta maidir leis an 
mbainistíocht airgeadais i gcónaí i rith na 
bliana 2011 d'fhonn chinntiú go mbíonn 
sreabhadh dóthanach airgid ar fáil an t-am 
ar fad chun acmhainn inmharthanachta na 
heagraíochta a chaomhnú.
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Ar an 22 Nollaig 2010 d'aontaigh RTéNl, 
fochuideachta tarchuradóireachta RTé, 
comhaontú áis iasachta maidir le ciste 
airgeadais tionscadail le Barclays Bank 
dar luach iomlán €38.25 milliún mar 
chuid den airgeadú don infreastruchtúr 
tarchuradóireachta agus dáiliúcháin is gá don 
tionscadal maidir le Teilifís Trastíre dhigiteach 
(dTT) (féach thíos). Bhí an áis airgid sin 
tarraingthe anuas ina iomláine ar an 31 
Nollaig 2011.

Caiteachas Caipitil
B'ionann caiteachas caipitil iomlán RTé sa 
bhliain 2011 agus €24.6 milliún (2010: 
€12.9 milliún) agus ba í an mhír ba 
shuntasaí maidir leis sin an €13.7 milliún 
breise a ndeachaigh RTéNl ann maidir le 
hinfreastruchtúr tarchuradóireachta agus 
dáiliúcháin le haghaidh dTT. 

Infreastruchtúr DTT agus SAORVIEW
Tá dul chun cinn suntasach déanta ag RTéNl 
maidir leis an infreastruchtúr bunriachtanach 
tarchuradóireachta agus dáiliúcháin a chur 
ar fáil don Teilifís Trastíre dhigiteach (dTT) 
ionas gur féidir le RTé a leagtar de dhualgas 
air faoin reachtaíocht a chomhlíonadh maidir 
le Teilifís Trastíre dhigiteach (dTT) a thabhairt 
isteach sula dtarlaíonn an Córas Analógach 
a mhúchadh maidir le gach córas don Teilifís 
Analógach Trastíre (ASO) ar fud na hEorpa, 
agus éire san áireamh, faoi dheireadh 
Fómhair 2012 mar a éilítear faoi pholasaí an 
AE agus pholasaí an Rialtais.

Tá seirbhís dTT SAORVIEW á seoladh ar 
fud na tíre an chuid is mó den bhliain 2011 
agus glacadh ar leibhéal ard leis ó thaobh 
caighdeán an réimse agus an chomhartha a 
fhaightear. 

Tá seo ar an togra caipitil is mó maidir le 
hinfreastruchtúr ar thug RTé faoi riamh agus 
bhí réimse forleathan d'oibreacha éagsúla 
innealtóireachta ag baint leis i 70 ionad ar 
fud na tíre, cuid mhór acu in áiteanna iargúlta 
anróiteacha agus ar thailte iomardúla. 

Chomh maith leis an infreastruchtúr ba ghá 
a thógáil ag RTéNl, le bliain anuas, sheol 
RTé seirbhís SAORVIEW agus bhíothas chun 
tosaigh maidir le feachtas cuimsitheach eolais 
don phobal, a ndearnadh páirt-mhaoiniú air, 
trínar cuireadh in iúl do dhaoine ar fud na tíre 
faoin tseirbhís nua agus an bealach chun an 
tseirbhís a thapú. B'ionann an costas ar RTé 
sa bhliain 2011 agus €1.7 milliún. 

Athchóiriúchán Caipitil - Tionscadal 2025
Tar éis éisteacht ó Bhéal de chuid an Bhoird 
Phleanála, tugadh Cead Pleanála ar feadh 10 
mbliana do RTé i mí na Samhna 2010 maidir 
le háis craoltóireachta agus meán cumarsáide 
nua-aimseartha ar achar 50,000 méadar 
cearnach a thógáil in áit an ionaid atá ann faoi 
láthair ar na tailte atá ag RTé i ndomhnach 
Broc agus cúig chéim faoi leith ag baint leis 
an obair thógála a dhéanamh.

I mí na Nollag 2010, d'fhoilsigh Comhairle 
Cathrach Bhaile átha Cliath an Plean 
Forbartha nua maidir le Cathair Bhaile átha 
Cliath. Chuirfí bac ar chumas RTé leanúint 
ar aghaidh le Tionscadal 2025 i ndomhnach 
Broc le cineál an chriosúcháin atá i gceist 
maidir le hinstitiúidí i ndáil le tailte RTé sa 
phlean seo agus tá iarratas déanta ag RTé 
leis an Ard-Chúirt maidir le hathbhreithniú 
breithiúnach ar ghnéithe de chinneadh 
Chomhairle Cathrach Bhaile átha Cliath faoi 
chúrsaí criosúcháin. Tá an próiseas sin ag 
leanúint ar aghaidh.

Bainistíocht maidir le Riosca Airgeadais
Is é Bord RTé a leagann síos polasaithe 
cistíochta an Ghrúpa, ar a n-áirítear 
bainistíocht ar airgead tirim, riosca maidir le 
rátaí úis, riosca maidir le malartú eachtrach, 
riosca leachtachta agus riosca creidmheasa 
maidir le frithpháirtithe. leagtar amach iad sin 
i Nóta 21 leis na ráitis airgeadais.

Beartaíocht Airgeadais
Sa bhliain 2011, cheangail RTéNl 
comhaontú maidir le babhtáil rátaí úis le 
Barclays Bank d'fhonn costas seasta a chur 
leis an ús a d'eascródh i ndáil leis an áis 
iasachta ciste tionscadail a luaitear thuas.

Cúrsaí Pinsin
Tá Scéimeanna Pinsin le Sochair Shainithe 
(dB), le Ranníocaíochtaí Sainithe (dC) 
agus "50/50” Riosca i bPáirt (scéim lena 
mbaineann gnéithe dB agus gnéithe dC 
araon) léi) ar bun ag RTé do na fostaithe 
chomh maith le socruithe de chineál áSPC. 

Scéim Aoisliúntais RTÉ (DB)
Ar an 31 Nollaig 2011, bhí 405 fostaí ag RTé 
a bhí ina gcomhaltaí de Scéim Aoisliúntais 
RTé. Chomh maith leis sin, leanann RTé de 
ranníocaíochtaí a dhéanamh leis an scéim seo 
i ndáil le roinnt bheag seanfhostaithe a d'fhág 
RTé de réir socruithe éagsúla maidir le Scor 
luath nó Iomarcaíocht.

Is scéim pinsin iontaobhais ranníoca, 
maoinithe, oibre le Sochair Shainithe (dB), 
arna chur ar bun faoin reachtaíocht, faoi 
urraíocht ag RTé, atá i Scéim Aoisliúntais 
RTé. Níor ligeadh aon fhostaithe nua isteach 
faoin scéim ón mbliain 1989.

Ar an 31 Nollaig 2011 bhí cistí de luach €776 
milliún (2010: €813 milliún) faoi bhainistíocht, 
arna ríomh de réir luach an mhargaidh. I gcás 
RTé, tá dliteanais €823 milliún (2010: €809 
milliún) Scéim Aoisliúntais RTé ar an 31 
Nollaig 2011 cúig oiread na Sócmhainní Glan 
a luaitear ag RTé féin.

In athrú ón mbliain 2010, tá measta ag 
na hachtúirí le Scéim Aoisliúntais RTé go 
bhfuil easnamh ag baint leis an Scéim ag 
an 31 Nollaig 2011, cibé an ndéantar a 
mheas de réir Chaighdeán an Chiste íosta 
(mFS), luacháil Chistíochta Fhadtéarmach 
Achtúireachta nó Bonn Cuntasaíochta IAS 
19. Bíonn athrú de réir an lae ar mhéid 
an easnaimh de réir mheastóireacht na 
n-achtúirí ag brath ar an mbonn ar a 
ndéantar a ríomh: 

mFS / Scor de (€72 m)
Cistíocht Fhadtéarmach  
Achtúireachta (€25 m) 
luacháil Chuntasaíochta IFRS (€48 m)

aThBhReiThniú aiRgeadais (ar lean)
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d'fhéadfadh go mbeadh dlite dá thoradh sin 
ar iontaobhaithe na Scéime togra maidir le 
déileáil leis an easnamh sin a ullmhú le cur 
faoi bhráid an Bhoird Pinsean.

Scéim Pinsin Ranníoca Sainithe RTÉ
Tá gach fostaí de chuid RTé nach comhaltaí 
iad de Scéim Aoisliúntais RTé incháilithe 
maidir le bheith ina gcomhaltaí de scéim 
ranníoca sainithe ranníocach, de scéim 
"50/50” riosca i bpáirt nó maidir le socruithe 
pinsin de chineál áSPC.

Tá 1,233 comhalta (gníomhach) faoi Scéim 
Pinsin Ranníoca Sainithe RTé faoi láthair.

Scéim Pinsin “50/50” Riosca i bPáirt RTÉ
Cuireadh tús leis an scéim seo ar an 1 
meán Fómhair 2010 agus tá 237 fostaí ina 
gcomhaltaí (gníomhacha) faoi láthair.

Árachas
Coimeádtar coimirce árachais cuí in aghaidh 
réimse rioscaí inárachais ábhartha, lena 
n-áirítear mórthubaiste, faoi réir asbhaintí 
agus eisiaimh iomchuí.

Freagracht Chorparáideach
leagtar amach sa Tuarascáil maidir le 
Freagracht Chorparáideach RTé an modh 
oibre atá ag RTé ag plé leis an lucht féachana 
agus éisteachta, le baill na foirne, le páirtnéirí 
gnó, leis an Rialtas agus i ndáil leis an 
timpeallacht.

Imeachtaí Dlí
Tá RTé agus fochuideachtaí dá chuid ina 
bpáirtithe in imeachtaí éagsúla dlí agus tá 
éileamh i leith RTé, nó fochuideachtaí dá 
chuid, ag baint le roinnt acu sin cé nach 
bhfuiltear cinnte, an tráth seo, cén toradh 
a bheidh ar na himeachtaí. Tá RTé den 
tuairim, de réir na comhairle atá curtha air, 
go bhfuil bearta riachtanacha déanta chun 
a chinntiú nach mbeadh drochthionchar 
ábhartha fadtéarmach suntasach ag torthaí 
na n-imeachtaí sin, arna dtabhairt le chéile, ar 
riocht airgeadais, ar thorthaí ná ar leachtacht 
RTé.

Breathnú Romhainn
Ceithre bliana tar éis don chúlú teacht i gceist 
ar dtús i Ráithe 1 na bliana 2008 is é a 
fheictear go bhfuil deacrachtaí móra ag baint i 
gcónaí le fógraíocht Teilifíse agus Raidió agus 
le hioncam de chineálacha traidisiúnta eile 
maidir leis na meáin chumarsáide.

An tráth céanna, tá RTé den tuairim 
gur den riachtanas go gcuirfí deireadh i 
rith na bliana 2012, le hEasnamh Glan 
Bliantúil a theacht chun cinn mar a tharla 
le trí bliana anuas ionas gur féidir teacht ar 
thoradh Cothrom nó Barrachas Glan íseal 
in aghaidh na bliana a ghnóthú ón mbliain 
2013 amach. 

Arna mheas conas is fearr cur chuige sin, 
tá cúig cinn de thosca ar mór an tionchar 
a bheadh acu ar a mbeadh roimh RTé ó 
thaobh riocht airgeadais faoi láthair agus ar 
na bearta fioscacha is gá a dhéanamh go 
gearrthréimhseach agus go meántéarmach 
dá réir sin:

-  Idir an bhliain 2009 agus an bhliain 2011 
tugadh i gcrích cheana féin, gan aon chur 
isteach dosheasta ar an tseirbhís, laghdú 
ar chostais oibriúcháin RTé dar luach 
reatha €86 milliún nó circa 20% rud a 
fhágann gur lú na roghanna a bheadh le 
fáil agus gearradh eile ar na costais á lorg; 

-  Athrú sa reachtaíocht a eascraíonn ón 
Acht Craolacháin 2009 / Buiséad 2010 
an Rialtais trína bhfuil ualach costais nó 
laghdú ioncaim leanúnach bliantúil breise 
is mó ná €18 milliún in aghaidh na bliana 
curtha ar RTé.

-  ó tharla an titim in Ioncam Tráchtála 
RTé sa bhliain 2009, níor tháinig aon 
chomhartha go dtí seo ar fhilleadh dáiríre 
ar aon fhorás intíre ar fhógraíocht agus / 
nó ar ioncam tráchtála den chineál sin in 
éirinn. 

-  An gá leanúnach a bhíonn ag RTé le 
hathnuachan agus nuachóiriú ar an réimse 
sócmhainní caipitil sa ré digiteach; agus

-  Tá acmhainní RTé maidir le hairgead tirim, 
a ndearnadh bainistíocht stuama ina leith 
i rith bhlianta an fhoráis le rún cuidiú le 
hinfreastruchtúr agus acmhainní caipitil 
nua a fháil, á n-ídiú go tréan anois agus 
iasachtaí ag teacht ina n-áit. 

In éagmais fhorás soiléir follasach ar 
an teacht isteach, agus mar a luaitear 
chomh maith in athbhreithniú an Phríomh-
Stiúrthóra, is den bhunriachtanas go 
gcuirfeadh RTé athstruchtúrú suntasach 
ar an mbeartaíocht i bhfeidhm láithreach 
i rith na bliana 2012 d'fhonn a chinntiú 
go mbeidh dóthain ioncaim ar fáil, ar 
bhonn seasmhach inmharthana, chun 
costas na ndualgas a leagtar ar RTé faoin 
reachtaíocht a sheasamh san am atá 
romhainn amach.

Tá seiRBhís dTT 
saoRVieW á seoladh 
aR fud na TíRe 
an chuid is mó 
den Bhliain 2011 
agus glacadh aR 
leiBhÉal aRd leis ó 
ThaoBh caighdeán 
an RÉimse agus 
an chomhaRTha a 
fhaighTeaR. 

Tá seo aR an 
TogRa caipiTil 
is mó maidiR le 
hinfReasTRuchTúR 
aR Thug RTÉ faoi 
Riamh. 
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An Leas a Bhaintear as an Táille 
Ceadúnais 
Tá gné na seirbhíse poiblí ag rith le 
mórchuid mhór na beartaíochta ag RTé 
ach bíonn costas i bhfad níos airde leis 
na seirbhísí sin a chur ar fáil ná an tsuim 
de chiste poiblí a fhaightear go hiarbhír. 
dá réir sin, bíonn RTé ag brath ar mhúnla 
Cistíochta déchineálach Poiblí / Tráchtála 
trína gcuirtear beartaíocht tráchtála chun 
leasa leis an easnamh sa chiste poiblí a 
fhaightear a thabhairt isteach.

Féachtar leis an úsáid a bhaintear as aon 
Táille Ceadúnais Teilifíse amháin ar bith a 
leagan amach sa tábla seo a leanas, arna 
thabhairt san áireamh nach le RTé amháin 
a íoctar an t-airgead a chruinnítear ó Tháillí 
Ceadúnais Teilifíse:

 

An Úsáid a baineadh as gach Táille 
Ceadúnais Teilifíse a Bailíodh
  2011 2010
  € €

   

RTé One  58.01 61.03
RTÉ Two  31.21 36.20

Teilifís RTé   89.22 97.23
   

RTé Radio 1  13.40 13.08
RTé Raidió na Gaeltachta  
(RTé RnaG)  8.33 8.50
RTé lyric fm  4.79 5.05
 
Raidió RTé   26.52 26.63
   

Grúpaí Oirfide RTé   9.26 9.07
   

Beartaíocht RTÉ  125.00 132.93
 

  78% 83%
 
Cúnamh RTé do TG4  6.39 6.36

Tobhach BAI  1.75 1.04

Asbhaint maidir le TG4 6.71 -

Ciste Físe & Fuaime BAI 10.53 10.57

Costais Bailiúcháin -  

An Post / dCENR / dSP 9.62 9.10
 
Beartaíocht Neamh RTé  35.00 27.07
 

  22% 17%

meánchostas ar  
Cheadúnas Teilifíse  €160.00 €160.00

Tugtar achoimre leis an bpíchairt thíos ar an 
dáileadh a rinneadh ar an ioncam ó Tháillí 
Ceadúnais Teilifíse a fhaigheann RTé i ndáil 
le gné na seirbhíse poiblí de bheartaíocht 
RTé i rith na bliana 2011.

aThBhReiThniú aiRgeadais (ar lean)

23.8%

An Dáileadh ar an Ioncam ó Cheadúnais 
a fuair RTÉ sa bhliain 2011

RTÉ One 44.1%

RTÉ Two 23.8%

RTÉ Radio 1 10.2%

RTÉ lyric fm 3.6%

Cúnamh taca do TG4 4.9%

Grúpaí Oirfide 7.1%

10.2%
44.1%

7.1%4.9%
6.3%
3.6%

RTÉ RnaG 6.3%
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Costas in aghaidh na huaire Craolacháin
mar chuid de na Geallúintí Feidhmiúcháin i leith na bliana 2009, ghlac RTé air féin ráiteas a fhoilsiú sna Tuarascálacha Bliantúla ina dhiaidh 
sin faoin gcostas ar an meán in aghaidh na huaire a bhain leis na cláir a craoladh. leagtar amach anseo thíos táblaí ina dtugtar an t-eolas 
sin agus eolas faoin modh ina ríomhtar na figiúirí don bhliain 2011 chomh maith le figiúirí inchomórtais leo i leith na bliana 2010:

2011
 RTÉ One RTÉ Two RTÉ Radio 1 RTÉ 2fm RTÉ lyric fm RTÉ RnaG
 €’m €’m €’m €’m €’m €’m

COSTAIS      
Cláir a dhéantar in éirinn 117.1 63.0 33.6 11.0 6.1 10.3
Cláir a Ceannaíodh - éire 0.8 0.1 - - - -
 - Thar lear 12.8 11.4 - - - -
Oibriúchán Ginearálta Craolacháin &  
Tarchuradóireachta 11.8 10.1 1.6 0.6 0.3 0.4
Táillí Tarchuradóireachta & Cumhachta 3.2 3.6 1.8 0.9 0.9 0.9
 
 145.7 88.2 37.0 12.5 7.3 11.6

UAIREANTA Uaireanta Uaireanta Uaireanta Uaireanta Uaireanta Uaireanta

uaireanta Tarchuradóireachta in aghaidh  
na Bliana (comhchraoladh san áireamh) 8,760 8,760 8,845 8,760 8,760 8,760
      
MEÁNCHOSTAS FORIOMLÁN IN AGHAIDH  
NA hUAIRE CRAOLACHÁIN € € € € € €

Na huaireanta Tarchuradóireachta go léir 16,600 10,100 4,200 1,400 800 1,300

2010
 RTÉ One RTÉ Two RTÉ Radio 1 RTÉ 2fm RTÉ lyric fm RTÉ RnaG
 €’m €’m €’m €’m €’m €’m

COSTAIS      
Cláir a dhéantar in éirinn 117.7 69.8 33.1 11.4 6.4 10.8
Cláir a Ceannaíodh - éire 0.6 - - - - -
 - Thar lear 12.8 11.1 - - - -
Oibriúchán Ginearálta Craolacháin &  
Tarchuradóireachta 11.7 11.1 1.4 0.8 0.2 0.2
Táillí Tarchuradóireachta & Cumhachta 3.2 3.2 1.8 0.9 0.9 0.9
 
 146.0 95.2 36.3 13.1 7.5 11.9

UAIREANTA Uaireanta Uaireanta Uaireanta Uaireanta Uaireanta Uaireanta

uaireanta Tarchuradóireachta in aghaidh  
na Bliana (comhchraoladh san áireamh) 8,760 8,760 8,898 8,760 8,760 8,760
      
MEÁNCHOSTAS FORIOMLÁN IN AGHAIDH  
NA hUAIRE CRAOLACHÁIN € € € € € €

Na huaireanta Tarchuradóireachta go léir 16,700 10,900 4,100 1,500 900 1,400

GLUAISEACHT I RITH NA BLIANA      
% d'Athrú ar an gCostas in aghaidh na huaire      
Na huaireanta Tarchuradóireachta go léir (0.6%) (7.3%) 2.4% (6.7%) (11.1%) (7.1%)
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1. Tom Savage 
Cathaoirleach
Téarma Oifige: 24 Feabhra 2009 –  
31 Lúnasa 2014
díreach tar éis dó céim a fháil ó Ollscoil na Banríona, 
Béal Feirste, ceapadh Tom ina Cheannasaí leasa 
Shóisialaigh in Ard-deoise Ard mhacha. Thángthas á 
iarraidh ansin chun léachtóireacht a dhéanamh san Ionad 
Cumarsáide Caitliceach agus, ar fhágáil na sagart dó, 
thosaigh sé amach ar ghairm bheatha leis an iriseoireacht 
agus mar láithreoir ar an raidió agus ar an teilifís. Bhí 
aithne go forleathan ar a ghlór tar éis cúig bhliana déag i 
mbun What It Says in the Papers ar RTé, ba é an chéad 
eagarthóir ar morning Ireland é. Rinne sé eagarthóireacht 
ar chuid mhaith foilseachán, Public Affairs de chuid 
an IPA ina measc, agus chuir sé Irish medical News 
Chumann leighis na héireann ar bun sula ndeachaigh sé 
ag obair le Bunny Carr mar Cheannasaí Oiliúna le Carr 
Communications. Inter alia, bhí baint aige le hoiliúint a 
chur ar Státseirbhísigh de chuid na héireann agus leis an 
gCóras do Bhainistíocht agus d’Fhorbairt Feidhmíochta. 
Bhí sé ina chomhairleoir i ndáil le Coimisiún Thuaisceart 
éireann um Chearta an duine, Save the Children 
(Tuaisceart éireann) agus an Children’s law Centre i 
mBéal Feirste. Is é a scríobh an leabhar faoi chúrsaí 
caibidlíochta dar teideal how to Get What You Want. 

2. Fergus Armstrong
Téarma Oifige: 24 Feabhra 2009 –  
31 Lúnasa 2014
Is eadránaí é Fergus Armstrong. Tá sé ina chomhalta 
den phainéal ag ONE~resolve, foireann eadráin 
idirdhisciplíneach. leis an dlí a chaith sé an saol oibre 
roimhe sin, le comhlacht dlí a mhuintire i Sligeach, dar 
teideal anois hegarty and Armstrong, ar dtús agus 
ina aturnae cuideachta ag Aer lingus ina dhiaidh sin. 
Chuaigh sé leis an gcomhlacht mcCann Fitzgerald ina 
dhiaidh sin arís, ag fónamh ansin dó mar chomhpháirtí 
maidir le dlí na corparáide, agus ina dhiaidh sin ina 
chomhpháirtí bainistíochta agus ina chathaoirleach. Bíonn 
aighnis maidir le cúrsaí gnó agus institiúidí i gceist leis an 
obair eadrána a dhéanann sé chomh maith le haighnis 
idir daoine aonair. Glacann sé páirt mar mhúinteoir agus 
mar dhuine ar phainéil i gcúrsaí agus i gceardlanna 
maidir le gnóthaí eadrána d'eagraíochtaí gairmiúla agus 
d’fhostaithe san earnáil phoiblí. Foilsíonn sé ailt in irisí 
agus i bpáipéir nuachta ó am go chéile agus tá suim 
aige san fhealsúnacht, sa tsíceolaíocht agus sa diagacht. 
I gColáiste Chaisleán Cnucha, i gColáiste na hOllscoile, 
Baile átha Cliath agus san harvard law School a 
chuaigh sé faoi oideachas.

3. Orlaith Carmody
Téarma oifige: 16 Feabhra 2010 –  
16 Feabhra 2015
Iriseoir, léiritheoir agus comhairleoir i gcúrsaí cumarsáide 
í Orlaith. Bhí sí ina tuairisceoir foirne sa Seomra Nuachta 
in RTé i rith na nóchaidí go dtí gur fhág sí chun a clann 
a thógáil agus tabhairt faoi chúrsaí gnó i réimse na 
hearcaíochta, na bainistíochta agus na comhairleoireachta 
maidir le cúrsaí na meán a thabhairt chun cinn. Tá sí ina 
Stiúrthóir ar mediatraining.ie, comhlacht comhairliúcháin 
maidir le scileanna cumarsáide, agus tá spéis faoi 
leith aici san fhorbairt phearsanta agus sa chóitseáil 
ar dhaoine i ngach réim den saol ionas go mbíonn an 
rath orthu ina saol pearsanta agus i saol an ghnó. Tá sí 
ina Stiúrthóir freisin ar Aerga Productions, comhlacht 
léiriúcháin beag neamhspleách. Tá céim mA aici sa 
Scannánaíocht agus sa Teilifís ó Ollscoil Chathair Bhaile 
átha Cliath.

4. Noel Curran 
Príomh-Stiúrthóir
Ceapadh Noel ina Phríomh-Stiúrthóir ar RTé le héifeacht 
ón 1 Feabhra 2011.

Tá céim i Staidéar Cumarsáide ag Noel ó Ollscoil 
Chathair Bhaile átha Cliath (dCu), mar ar thug sé faoi 
obair thaighde faoi leith maidir le ceisteanna a bhaineann 
leis an bpolasaí craolacháin. Tar éis dó dCu a fhágáil, 
d'oibrigh sé ina iriseoir maidir le cúrsaí gnó sular ceapadh 
ina Eagarthóir Nuachta é san iris Business and Finance.

d'fhág Noel Business and Finance sa bhliain 1992 gur 
thosaigh ag obair le clár gnó agus eacnamaíochta RTé 
marketplace. Tar éis dó traenáil ina léiritheoir teilifíse, 
bhí roinnt de na léiriúcháin beo ba mhó sna rannóga 
Siamsaíochta agus Cúrsaí Reatha in RTé faoi chúram 
Noel. 

d'fhág sé RTé sa bhliain 2000 go raibh ina stiúrthóir ar 
chomhlacht léiriúcháin neamhspleách. Tháinig sé ar ais 
sa phost Eagarthóir Cúrsaí Reatha agus bhí sé freagrach 
as an tsraith Prime Time Investigates a sheoladh. 
Ceapadh Noel ina Bhainisteoir Stiúrtha ar an rannóg 
Teilifíse sa bhliain 2003, an rannóg is mó in RTé, agus 
bhí sé freagrach as an ábhar teilifíse ar fad a cuireadh 
amach ar RTé One agus RTé Two, as ioncam tráchtála 
Teilifís RTé agus as an gcaibidlíocht maidir le cearta 
spóirt. d'fhan Noel ina Bhainisteoir Stiúrtha i rannóg na 
Teilifíse go dtí mí Bealtaine 2010.

5. Alan Gilsenan
Téarma Oifige: 24 Feabhra 2009 –  
31 Lúnasa 2014
Is fear scannánaíochta, scríbhneoir agus léiritheoir 
amharclainne é Alan. Bhíodh sé ina Chathaoirleach tráth 
ar Institiúid Scannán na héireann agus ina Chomhalta 
den Bhord ag Bord Scannán na héireann agus ag Féile 
Idirnáisiúnta damhsa na héireann. I measc a chuid 
scannán, tá na cinn seo a leanas: The Road To God 
Knows Where, All Souls’ day, Zulu 9, The Green Fields 
of France, The Ghost of Roger Casement, Timbuktu, The 
Yellow Bittern chomh maith leis na sraitheanna faisnéise 
The Asylum, The hospice agus I See A darkness. 

6. Karlin Lillington
Téarma Oifige: 24 Feabhra 2009 –  
31 Lúnasa 2014
Is iriseoir agus colúnaí leis an Irish Times í Karlin. díríonn 
sí ar chúrsaí teicneolaíochta agus tá spéis faoi leith aici 
i ngnéithe polaitíochta, sóisialta, gnó agus cultúir de 
chúrsaí theicneolaíocht an eolais agus na cumarsáide. 
Foilsíodh aistí léi i réimse leathan foilseachán in éirinn 
agus thar lear, ina measc The Guardian, New Scientist, 
Wired.com, Salon.com, Red herring, The Scientist agus 
The Sunday Times. Is minic ina haoi í ar chláir raidió in 
éirinn. d’oibrigh sí ina comhairleoir le u2 i ndáil leis an 
láithreán gréasáin u2.com agus tá sí ar an bpainéal 
comhairleoireachta maidir leis an Science Gallery i 
gColáiste na Tríonóide agus le TEdx i mBaile átha Cliath. 
Tá céim Phd aici ó Choláiste na Tríonóide.

an BoRd
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7. Joe Little
Téarma Oifige: 30 Meán Fómhair 2009 –  
31 Lúnasa 2014
Tá Joe ina iriseoir ón mbliain 1977 i leith, le RTé den 
chuid is mó. I mBéal Feirste agus i luimneach a d’fhás 
sé aníos agus bhí baint ag a chuid tuairisceoireachta as 
Tuaisceart éireann le hainmniúchán RTé le haghaidh 
gradam Emmy. Bhronn dlí-Chumann na héireann agus 
an grúpa stocaireachta ar son daoine faoi mhíchumas, 
Inclusion Ireland, gradaim air. Is é an comhfhreagraí ag 
RTé é maidir le Gnóthaí Eaglasta agus Sóisialta.

8. Sean O’Sullivan
Téarma Oifige: 24 Feabhra 2009 –  
31 Lúnasa 2014
Bhunaigh Seán an gnólacht comhairliúcháin i réimsí 
bogearra, Seabrook Research limited, atá lonnaithe 
i gCorcaigh agus tá sé ina Bhainisteoir Stiúrtha air. 
Tá sé ina Chathaoirleach chomh maith ar an mBord 
Comhairliúcháin maidir le Córais Faisnéise Gnó i 
gColáiste na hOllscoile, Corcaigh agus ina mheantóir 
maidir le cúrsaí máistreachta san Ollscoil sin. Bhí 
sé ina leas-Chathaoirleach ar an gCoimisiún um 
Ghearáin Chraolacháin tráth agus tá infheistíocht 
déanta aige i roinnt cuideachtaí tionscanta i réimse na 
teicneolaíochta.

9. Patricia Quinn
Téarma Oifige: 24 Feabhra 2009 –  
31 Lúnasa 2014
Is í Patricia bunaitheoir agus Príomh-Oifigeach 
Feidhmiúcháin Irish Nonprofits Knowledge Exchange 
(INKEx), cuideachta neamhbhrabúis a bunaíodh sa 
bhliain 2009. Bhí sí ina seirbhíseach poiblí roimhe 
sin agus rinne sí fónamh mar stiúrthóir cultúrtha ar 
Temple Bar Properties, mar stiúrthóir feidhmiúcháin 
ar an gComhairle Ealaíon, agus mar chomhalta ar 
chomhlachtaí poiblí éagsúla, ina measc Coimisiún na 
Nuachtán agus an Fóram Craolacháin.

10. Aileen O’Meara 
Téarma Oifige: 16 Feabhra 2010 –  
16 Feabhra 2015
léiritheoir neamhspleách agus iriseoir í Aileen a bhfuil 
cónaí uirthi i mBaile átha Cliath. I Ros Cré, Co. Thiobraid 
árann a rugadh í agus i ngar do Shuí an Róin i gCo. 
uíbh Fháilí a d’fhás sí aníos. Chuaigh sí faoi oideachas 
in Ollscoil na héireann, Gaillimh agus bhain sí dioplóma 
máistreachta san Iriseoireacht amach ina dhiaidh sin 
in Ollscoil Chathair Bhaile átha Cliath sa bhliain 1986. 
d’oibrigh sí ina tuairisceoir leis an iris magill, le Scéala 
éireann, agus leis an Sunday Tribune sular tháinig sí 
ag obair le RTé mar thuairisceoir sa bhliain 1991. le 
linn tréimhse 13 bliain ag fónamh do RTé, d’oibrigh 
sí ina tuairisceoir raidió, ina léiritheoir raidió agus ina 
comhfhreagraí nuachta ar an teilifís agus bronnadh roinnt 
gradam uirthi as ucht a cuid oibre craoltóireachta le cúrsaí 
nuachta. Scríobhann sí tuairisc rialta don Sunday 

Business Post ina ndéanann sí anailís ar na seirbhísí 
sláinte agus léiríonn sí cláir raidió ina léiritheoir raidió 
neamhspleách. Tá gnó á thabhairt chun cinn aici maidir le 
seirbhísí fuaime ar an idirlíon agus don fón póca.

11. Eunice O’Raw
Téarma Oifige: 16 Feabhra 2010 –  
16 Feabhra 2015
Is céimí de chuid Choláiste na hOllscoile, Baile átha 
Cliath í Eunice a bhain céim mháistreachta amach san 
Eacnamaíocht agus a ghnóthaigh céim mháistreachta 
eile san Eacnamaíocht ó Choláiste na Tríonóide, Baile 
átha Cliath ina dhiaidh sin. 

Is le habhcóideacht a bhíonn Eunice ó thaobh gairme 
agus tá sí ina habhcóide ón mbliain 1996. Ceapadh ina 
habhcóide sóisir í ag an mBinse fiosrúcháin maidir le 
Cúrsaí áirithe Pleanála agus íocaíochta i mí Iúil 1998. 
Ceapadh ina Stiúrthóir Gnóthaí dlí le FSS i mí márta 
2010.

Bhí Eunice tráth ina Cathaoirleach ar bhinsí fiosrúcháin 
meabhairshláinte an Choimisiúin meabhairshláinte agus 
ina Cathaoirleach ar Bhord Araíonachta an Gharda. 

Thug Eunice léachtaí i ndlí na hIomaíochta i gColáiste 
na Tríonóide agus in óstaí an Rí, in Eacnamaíocht i 
gColáiste na hOllscoile, Baile átha Cliath, i matamaitic 
Airgeadais agus in Eacnaiméadracht i gColáiste 
Náisiúnta na héireann agus bhí sí ina hOllamh Cuairte 
le dlí Bhunreacht na héireann i Scoil Samhraidh 
Quinnipiac university. Is eadránaí creidiúnaithe í agus tá 
spéis faoi leith aici i bpróisis chun aighnis a réiteach. 

12. Stuart Switzer
Téarma Oifige: 16 Feabhra 2010 – 
16 Feabhra 2015
léiritheoir teilifíse é Stuart atá i mbun clár teilifíse, idir 
chláir faisnéise agus chláir siamsaíochta, a léiriú le 25 
bliain anuas do RTé, don BBC agus don iliomad craoltóirí 
eile. Tá sé ina Stiúrthóir ar Coco Television ó bunaíodh 
é agus ina Bhainisteoir Stiúrtha ar Coco Television ón 
mbliain 1998 i leith. Bhí Stuart ina chomhcheapadóir 
agus ina léiritheoir nó ina léiritheoir feidhmiúcháin ar 
chuid mhór léiriúchán de chuid Coco. Is é Stuart is 
cionsiocair le beartaíocht Coco Television i gcúrsaí na 
meán digiteach, foilsitheoireacht agus imeachtaí ina 
measc. Ba é ré oibre Stuart i gcúrsaí airgeadais ba chúis 
le Coco dul isteach leis an ngrúpa a chuir YmITV ar bun 
sa bhliain 2001, an chéad chainéal ar líne faoi chúrsaí 
airgeadais sa Ríocht Aontaithe ag an am. 

Rinne sé fónamh mar chomhalta boird de chuid Screen 
Producers Ireland agus bhí baint aige leis an iliomad 
tuarascáil faoi thionscal na meán le deich mbliana anuas. 

Ba é Stuart príomhphearsa Switzer & Co., Financial 
Advisors and management Consultants, ar feadh deich 
mbliana sula ndeachaigh sé ag obair le Coco Television.

Freastal Chruinnithe an Bhoird
Tionóladh dhá cheann déag de chruinnithe de Bhord RTé i rith 
na bliana 2011. leagtar amach freastal chomhaltaí an bhoird ar 
na cruinnithe thíos: 
 Cruinnithe i dteideal Freastal orthu Cruinnithe a Freastalaíodh
Tom Savage (Cathaoirleach) 12 12
Fergus Armstrong 12 12
Orlaith Carmody 12 11
Noel Curran* 11 10
Alan Gilsenan 12 10
Karlin lillington 12 11
Joe little 12 11
Aileen O’meara 12 11
Eunice O’Raw 12 10
Sean O’Sullivan 12 11
Patricia Quinn 12 11
Stuart Switzer 12 12
*  Tar éis a cheaptha ina Phríomh-Stiúrthóir nua, le héifeacht 

ón 1 Feabhra 2011, tháinig Noel Curran ar an mBord mar 
chomhalta ex officio. 

Coistí an Bhoird
An Coiste Iniúchta agus Riosca
Tionóladh ocht gcinn de chruinnithe i rith na bliana 2011, ar a 
raibh freastal mar seo a leanas: 
 Cruinnithe i dteideal Cruinnithe a  Ceapadh ar an 
 Freastal orthu Freastalaíodh gcoiste le 
   héifeacht ón
Sean O’Sullivan (Cathaoirleach) 8 8 10 márta 2009
Karlin lillington 8 8 13 Nollaig 2010
Eunice O’Raw 8 7 25 Feabhra 2010
Stuart Switzer 8 7 25 Feabhra 2010

An Coiste Eagarthóireachta agus Ábhair Chruthaitheachta
Tionóladh sé cinn de chruinnithe den Choiste Eagarthóireachta 
agus ábhair Cruthaitheachta i rith na bliana 2011, ar a raibh 
freastal mar seo a leanas: 
 Cruinnithe i dteideal Cruinnithe a  Ceapadh ar an 
 Freastal orthu Freastalaíodh gcoiste le 
   héifeacht ón
Alan Gilsenan (Cathaoirleach) 6 6 10 márta 2009
Fergus Armstrong 6 5 10 márta 2009
Orlaith Carmody 6 4 25 Feabhra 2010
Aileen O’meara 6 5 25 Feabhra 2010
Patricia Quinn 6 5 12 Eanáir 2010

Coiste Thionscadal 2025 
Tionóladh dhá chruinniú i rith na bliana, ar a raibh freastal iomlán: 
 Cruinnithe i dteideal Cruinnithe a  Ceapadh ar an 
 Freastal orthu Freastalaíodh gcoiste le 
   héifeacht ón
Patricia Quinn (Cathaoirleach) 2 2 22 Aibreán 2010
Orlaith Carmody 2 2 20 Bealtaine 2010
Joe little 2 2 22 Aibreán 2010
Aileen O’meara 2 2 20 Bealtaine 2010

An Coiste Luach Saothair agus Forbartha Bainistíochta 
Tionóladh sé cinn de chruinnithe i rith na bliana 2011. Bhí 
freastal mar seo a leanas ar na cruinnithe (freastal iomlán ar 
gach cruinniú):
 Cruinnithe i dteideal Cruinnithe a  Ceapadh ar an 
 Freastal orthu Freastalaíodh gcoiste le 
   héifeacht ón
Tom Savage (Cathaoirleach) 6 6 10 márta 2009
Fergus Armstrong 6 6 10 márta 2009
Sean O’Sullivan 6 6 10 márta 2009

An Coiste Teicneolaíochta agus Nuála
Tionóladh trí cinn de chruinnithe den Choiste Teicneolaíochta 
agus Nuála i rith na bliana, ar a raibh freastal mar seo a leanas: 
 Cruinnithe i dteideal Cruinnithe a  Ceapadh ar an 
 Freastal orthu Freastalaíodh gcoiste le 
   héifeacht ón
Karlin lillington (Cathaoirleach) 3 3 22 Aibreán 2010
Aileen O’meara 3 2 20 Bealtaine 2010
Sean O’Sullivan 3 2 22 Aibreán 2010
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an feidhmeannas

1. Noel Curran 
Príomh-Stiúrthóir
Féach an nóta beathaisnéise ar leathanach 46. 

2. Brian Dalton 
Stiúrthóir Bainistíochta, Forbairt 
Chorparáideach
Thosaigh Brian ag obair le RTé mar Bhainisteoir 
Stiúrtha, Forbairt Chorparáideach i mí márta 2009. 

Tá máistreacht sa Bhainistíocht aige ó Choláiste na 
Tríonóide, Baile átha Cliath.

Sular thosaigh sé ag obair le RTé, bhí poist ag Brian 
mar stiúrthóir sinsearach maidir le feidhmeanna 
Oibriúcháin agus Acmhainní daonna. d’oibrigh sé 
den chuid is mó i gcuideachtaí ilnáisiúnta, leithéid GE, 
Intel, Becton dickinson agus, níos deireanaí ná sin i 
réimse na Seirbhísí Airgeadais ag baint go príomha 
leis an mbainistíocht i leith an athraithe i gcomhthéacs 
cumasc agus éadálacha. 

3. Clare Duignan 
Stiúrthóir Bainistíochta, Raidió
Ceapadh Clare ina Stiúrthóir Bainistíochta Raidió i mí 
Feabhra 2009. déanann sí maoirseacht chomh maith 
ar Ghrúpaí Oirfide RTé.

Tá céim sa stair agus sa pholaitíocht ag Clare ó 
Choláiste na hOllscoile, Baile átha Cliath agus bhí 
raon leathan post aici le Teilifís RTé agus Raidió 
RTé araon, Ceannasaí Gnéchlár, Teilifís, Ceannasaí 
léiriúchán, Teilifís agus Stiúrthóir na gClár, Teilifís san 
áireamh.

Tá Clare ina Comhalta Boird ar Fhéile Scannán 
Idirnáisiúnta Bhaile átha Cliath Jameson, ar Business 
to Arts, agus ar Bhord Comhairleach na Scoile 
Náisiúnta Scannánaíochta. Bhí sí roimhe seo ar 
an gComhairle Ealaíon, ar Bhord Comhairleach 
Amharclann na mainistreach agus ar Bhord Rialaithe 
Institiúid Ealaíne, deartha & Teicneolaíochta dhún 
laoghaire. 

4. Conor Hayes 
Príomh-Oifigeach Airgeadais
Ceapadh Conor ina Phríomhoifigeach Airgeadais 
le RTé i mí dheireadh Fómhair 2001. Is é freisin a 
dhéanann maoirseacht maidir le RTéNl, maoin & 
Seirbhísí an Ghrúpa agus an tAonad monatóireachta 
faoi Cheadúnais Teilifíse agus a dhéanadh roimhe seo 
ar Fhoilsitheoireacht RTé (go meán Fómhair 2011) 
agus Teicneolaíocht & TE an Ghrúpa (go mí Eanáir 
2012). Tá sé ina Chathaoirleach ar Iontaobhaithe 
Scéim Aoisliúntais RTé.

Céimí Tráchtála de chuid Choláiste na hOllscoile, Baile 
átha Cliath é atá ina Chomhalta de chuid Institiúid 
na gCuntasóirí Cairte in éirinn agus ina Chomhalta 
Comhlach den Association of Corporate Treasurers sa 
Ríocht Aontaithe. 

Bhí poist éagsúla aige sular thosaigh sé le RTé, 
ina measc: leas-Chathaoirleach – Cara; Stiúrthóir 
Feidhmiúcháin – Pleroma Group; CEO – JetPhone; 
CEO – Ryanair; CFO – Almarai Group; agus 
Bainisteoir – SKC Corporate Finance.

5. Glen Killane 
Stiúrthóir Bainistíochta, Teilifís
Thosaigh Glen ag obair le Bord Feidhmiúcháin RTé ina 
Bhainisteoir Stiúrtha, Teilifís i mí na Bealtaine 2010.

I mBaile átha Cliath a rugadh Glen agus d’fhreastail 
sé ar CuS agus ar Choláiste na Tríonóide, Baile átha 
Cliath sula ndearna sé máistreacht san Iriseoireacht 
in Ollscoil Chathair Bhaile átha Cliath. Thosaigh Glen 
ag obair le Teilifís RTé sa bhliain 1996 agus tá léiriú, 
stiúradh agus eagarthóireacht déanta aige ar raon 
leathan clár ó shin. 

Idir na blianta 1998 - 2000, bhí sé ina Eagarthóir 
Rugbaí agus ina dhiaidh sin bhí sé ina eagarthóir 
ar The Sunday Game. Chuaigh sé ag obair le 
cainéal spóirt ITV sa bhliain 2001 mar a raibh sé ina 
eagarthóir ar sacar beo. Tháinig sé ar ais go dtí RTé 
sa bhliain 2002 go raibh ina eagarthóir ar shacar 
idirnáisiúnta agus sa bhliain 2003 bhí sé ina léiritheoir 
Feidhmiúcháin ar Chluichí Oilimpeacha Speisialta an 
domhain, an imeacht spóirt ba mhó in éirinn i rith na 
bliana. 

Sa bhliain 2004, ceapadh Glen ina Cheannasaí Spóirt 
i dTeilifís RTé agus bhí páirt lárnach aige i gconarthaí 
tábhachtacha maidir le cearta ClG, an Champions 
league, FAI, na Sé Náisiún, an magners league agus 
uEFA a aontú.
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6. Múirne Laffan  
Stiúrthóir Bainistíochta, Digiteach
Ceapadh múirne laffan ina Stiúrthóir Bainistíochta 
ar rannóg nua RTé digiteach i mí deireadh Fómhair 
2011.

I mBaile átha Cliath a rugadh múirne a bhfuil céim aici 
ón gColáiste margaíochta in Institiúid Teicneolaíochta 
Bhaile átha Cliath. Chuir sí tús lena saol oibre i gcúrsaí 
fógraíochta i londain sular thosaigh sí le mcCann-
Erickson Worldwide (Nua-Eabhrac) sa bhliain 1991. 
Bhí sí ar dhuine de bhunaitheoirí mcCann Interactive 
sa bhliain 1994 d'fhonn gnó idirghníomhaíochta agus 
gnó an ghréasáin domhanda a tharraing chuig cliaint 
mcCann's sna Stáit Aontaithe. Bhí múirne freisin ar 
dhuine den mheitheal ceannródaíochta a chruthaigh 
universal mcCann, áit a raibh sí i bpost an leas-
uachtaráin Shinsearaigh, Stiúrthóir Cliant ar fud an 
domhain.

d'fhill múirne go héirinn sa bhliain 2001 ag obair 
le RTé, ina Príomh-Stiúrthóir ar RTé Commercial 
Enterprises limited agus ina dhiaidh sin ina Stiúrthóir 
Feidhmiúcháin ar Fhoilsitheoireacht RTé. le linn 
tréimhse athraithe agus athchóirithe i gcúrsaí 
teicneolaíochta, bhí múirne i gceannas ar an meitheal 
a rinne nuáil agus a chruthaigh punann brandaí ar 
éirigh thar cionn leo, ina measc RTé News Now, RTé 
Player, RTé Ten, RTé Aertel digital agus eile agus a 
thug chun cinn RTé.ie ar ardáin agus i dtíortha éagsúla 
mar a mbíonn teacht air ag lucht féachana iléagsúil a 
shásaítear leis. 

Tiocfaidh digiteach RTé in áit Foilsitheoireacht RTé 
agus leagtar de fhreagracht ar mhúirne anois an 
straitéis maidir le cúrsaí digiteacha a chur chun cinn ar 
fud RTé agus ábhar ar a éileamh a chur ar fáil do lucht 
féachana RTé. 

7. Edward Mulhall 
Stiúrthóir Bainistíochta, Nuacht agus 
Cúrsaí Reatha
Ceapadh Ed ina Bhainisteoir Stiúrtha, Nuacht agus 
Cúrsaí Reatha sa bhliain 2003 tar éis dó a bheith ina 
Stiúrthóir ar an Nuacht ón mbliain 1997.

Tá céim san Eacnamaíocht agus sa Pholaitíocht aige ó 
Choláiste na Tríonóide, Baile átha Cliath. Thosaigh sé 
ag obair le RTé sa bhliain 1979, mar léiritheoir Raidió 
le Nuacht agus Cúrsaí Reatha. Bhí sé ina dhiaidh sin 
ina Cheannasaí Cúnta Gnéchlár agus Cúrsaí Reatha 
i Raidió RTé agus ina Eagarthóir Clár le Nuacht na 
Teilifíse, ina eagarthóir ar na cláir Six One agus Nine 
O’Clock News. Ceapadh ina Eagarthóir Stiúrtha é i 
Rannóg an tSeomra Nuachta sa bhliain 1994.
(Chuaigh ar pinsean as RTÉ i mí Márta 2012).

8. Willie O’Reilly  
Stiúrthóir Tráchtála an Ghrúpa
Thosaigh Willie O'Reilly le RTé mar Stiúrthóir Tráchtála 
an Ghrúpa i mí Eanáir 2012. 

Céimí de chuid Choláiste na hOllscoile, Baile átha 
Cliath é Willie a thosaigh in RTé ina léiritheoir sa 
bhliain 1980 agus a bhí níos mó ná deich mbliana ina 
léiritheoir Feidhmiúcháin ar The Gerry Ryan Show ar 
RTé 2fm.

Bhí Willie ina Phríomhfheidhmeannach ar Today Fm 
ón mbliain 1999 go dtí an bhliain 2011, áit a raibh 
sé freagrach as ardú ar an lucht éisteachta agus ar 
ioncam a thabhairt i gcrích le linn dó Today Fm a bhunú 
mar bhranda láidir i measc na meán cumarsáide in 
éirinn. le linn an ama sin, rinne sé bainistíocht i ndáil 
le hathrú úinéireachta ó úinéirí príobháideacha go dtí 
Scottish Radio holdings, go dtí Emap Plc agus anois 
go dtí Communicorp ltd. 

Ina uachtarán dó ar Institiúid na Stiúrthóirí bhí sé 
gníomhach maidir leis an Institiúid a chur chun tosaigh 
maidir le hoideachas do stiúrthóirí. Cháiligh sé le gairid 
ina Stiúrthóir Cairte.

Bhí Willie ina chomhalta boird ar Fheidhmeannas na 
Seirbhíse Sláinte 2009/ 2010 agus ina chomhalta 
do Choiste Iniúchta na heagraíochta. Rinne sé 
fónamh freisin ina Chathaoirleach ar Chraoltóirí 
Neamhspleácha na héireann(IBI), an eagraíocht 
ionadaíochta do stáisiúin raidió neamhspleácha na 
héireann.

9. Richard Waghorn  
Príomh-Oifigeach Teicneolaíochta
Thosaigh Richard le RTé ina Phríomh-Oifigeach 
Teicneolaíochta i mí Feabhra 2012.

Tá céim mBA ag Richard ó henley management 
College agus is céimí den university of leeds é.

Bhí Richard ina Phríomhoifigeach Teicneolaíochta 
idir na blianta 2009 agus 2011 leis an South African 
Broadcasting Corporation. Roimhe sin, chaith Richard 
ceithre bliana ina Stiúrthóir dáiliúcháin leis an BBC 
agus é i mbun ceannródaíochta maidir leis an athrú go 
dtí córais dhigiteacha a chur i bhfeidhm. d'oibrigh sé 
ar fud réimsí éagsúla leis an BBC, straitéis, meáin nua, 
dáiliúchán agus léiriú raidió ina measc. 

Bhí Richard ina Stiúrthóir Boird ag Freesat agus ina 
bhainisteoir tionscadail maidir le seoladh Freeview sa 
Ríocht Aontaithe sa bhliain 2002. 
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rialaChas CorparáideaCh 
an bhliain dar CríoCh an 31 nollaiG 2011

Tá comhaltaí Bhord RTÉ dúthrachtach maidir 
leis na caighdeáin is airde a choinneáil ar 
bun i ndáil leis an rialachas corparáideach 
agus iompar i mbun gnó. ceanglaítear faoin 
acht craolacháin 2009 go mbeadh taithí ag 
comhaltaí, nó cumas i gcúrsaí atá iomchuí don 
mhaoirseacht ar chraoltóir seirbhíse poiblí (alt 
82). ní mór do chomhaltaí uile an Bhoird freisin 
a gcuid feidhmeanna a chur i gcrích ar bhealach 
lena gcinntítear go ndéantar obair RTÉ de bhun 
na gcuspóirí faoin reachtaíocht go héifeachtach 
agus go héifeachtúil (alt 87). 

coinníonn RTÉ leis an gcód cleachtais um 
Rialachas comhlachtaí stáit, a d’fhoilsigh an 
Rialtas ar an 15 Meitheamh 2009. leagtar 
amach sa chód na prionsabail maidir le rialachas 
corparáideach a gceanglaítear ar Bhoird na 
gcomhlachtaí stáit iad a chomhlíonadh. áirítear 
leis sin cleachtais agus nósanna imeachta 
rialachais maidir le raon leathan réimsí, mar 
shampla an Bord agus luach saothair chomhaltaí 
an Bhoird; bainistíocht riosca, cuntasacht agus 
rialáil inmheánach; socruithe tuairiscíochta, 
lena n-áirítear tuarascáil bhliantúil agus cuntais 
bhliantúla; agus raon nósanna imeachta eile 
maidir le rialáil airgeadais. leagtar amach 
tuilleadh eolais ar na réimsí sin sa chuid eile den 
chaibidil seo sa Tuarascáil Bhliantúil. 

deimhníonn cathaoirleach an Bhoird gach 
bliain leis an aire cumarsáide, fuinnimh agus 
acmhainní nádúrtha go bhfuil na cleachtais 
agus nósanna imeachta rialachais in RTÉ ag 
teacht leis an gcód cleachtais um Rialachas 
comhlachtaí stáit. 

comhlíontar chomh maith an dualgas maidir 
le rialachas corparáideach agus dualgais eile a 
leagtar ar RTÉ faoin acht um eitic in Oifigí poiblí, 
1995 agus faoin acht um chaighdeáin in Oifigí 
poiblí, 2001. 

Mar chorparáid reachtúil, arna chur ar bun i 
dtús báire faoin acht um údarás craolacháin, 
1960, agus arna choinneáil ar bun faoin acht 
craolacháin 2009, níl feidhm le forálacha 
faoi chód Rialachais chorparáidigh 2010 an 
Ríochta aontaithe (“an cód”) ná faoi aguisín 
Rialachais chorparáidigh na hÉireann (“an 
taguisín”) maidir le RTÉ. ina ainneoin sin, cloíonn 
RTÉ, chomh mór agus is féidir agus ar bhonn 
deonach leis an gcód agus leis an aguisín agus 
tá tugtha faoi bhearta cuí chun comhlíonadh na 
bpríomhchoinníollacha a thabhairt i gcrích nuair 
a bhaineann le hábhar do RTÉ. seo a leanas 
cásanna eisceachta i ndáil leis an gcód agus leis 
an aguisín:
 
•  is é an Rialtas a cheapann Bord RTÉ agus a 

leagann amach luach saothair na gcomhaltaí. 
dá bhrí sin, níl feidhm le coinníollacha sin an 
chóid ná an aguisín a bhaineann le comhaltaí 
an Bhoird a cheapadh (lena n-áirítear tráth 
na gceapachán, atoghadh, comhdhéanamh 
an Bhoird agus luach saothair chomhaltaí 
an Bhoird) i gcás RTÉ. ó tharla go gceaptar 
comhaltaí an Bhoird faoin acht craolacháin 
2009, níl coiste ainmniúcháin ag RTÉ. 

•  Tá RTÉ freagrach don aire cumarsáide, 
fuinnimh agus acmhainní nádúrtha agus níl 
aon scairchaipiteal aige. dá réir sin, níl feidhm 
leis na forálacha a bhaineann le caidreamh le 
scairshealbhóirí agus seoladh na gcruinnithe 
ginearálta Bliantúla.

•  Bíonn luach saothair phríomh-stiúrthóir RTÉ ag 
teacht le polasaí an Rialtais.

•  níl suimeanna a íocadh le comhaltaí an Bhoird 
ina bhfostaithe dóibh (nuair a bhainfeadh 
le hábhar) san áireamh leis na mionsonraí 
faoi luach saothair chomhaltaí an Bhoird 
ar leathanach 53 faoi mar a bheadh dlite 
faoi achtanna na gcuideachtaí, ach tá na 
suimeanna a íocadh leo mar tháillí as a gcuid 
seirbhísí mar chomhaltaí Boird.

•  níl duine de na comhaltaí ceaptha ag an 
mBord mar chomhalta Boird sinsearach 
neamhspleách mar níl aon fhoráil ina leith 
sin in acht craolacháin 2009, faoina dtagann 
ceapadh chomhaltaí an Bhoird.

•  ó tharla gurb é an Rialtas atá freagrach as 
comhaltaí an Bhoird a cheapadh, ní mheasann 
an Bord go bhfuil de cheangal air measúnú 
a dhéanamh ar fheidhmíocht an Bhoird, an 
chathaoirligh ná ar chomhaltaí aonair. ina 
ainneoin sin, déanann an cathaoirleach 
measúnú leanúnach ar éifeachtúlacht an Bhoird 
agus ar rannpháirtíocht chomhaltaí an Bhoird. 
Tá tús curtha ag an mBord le féinmheasúnú 
foirmeálta agus d’fhéadfadh go socrófaí leas a 
bhaint as measúnú le seirbhísí seachtracha. 

•  Tá an coiste iniúchta agus Riosca faoi 
láthair i mbun féinmheasúnú a dhéanamh ar 
éifeachtúlacht an choiste agus a oiread agus 
atá fiúntas á chur leis an eagraíocht aige. ar 
an measúnacht sin a thabhairt chun críche, 
déanfaidh an Bord an próiseas measúnachta 
a mheas chomh maith le haon athruithe is gá 
chun feabhas a chur ar an bpróiseas, d’fhonn 
an fhéinmheasúnacht a leathnú amach go dtí 
coistí eile de chuid an Bhoird i rith na bliana 
2012. 

•  nuair a dhéanfar athbhreithniú sceidealaithe ar 
théarmaí tagartha an choiste luach saothair 
agus forbartha Bainistíochta níos deireanaí 
sa bhliain 2012, foilseofar na téarmaí tagartha 
leasaithe ar láithreán gréasáin RTÉ.ie ag teacht 
leis an gcód Rialachais chorparáidigh sa 
Ríocht aontaithe.

Bord RTÉ
Comhdhéanamh
ceaptar comhaltaí Bhord RTÉ faoi alt 81 
d’acht craolacháin 2009 ar feadh tréimhse 
nach faide ná cúig bliana. foráiltear faoin acht 
do Bhord ar a bhfuil dáréag comhalta, arna 
gceapadh ag an Rialtas mar seo a leanas:

-  seisear comhalta a cheaptar ar ainmniúchán 
an aire cumarsáide, fuinnimh agus 
acmhainní nádúrtha;

-  déanann an comhchoiste Oireachtais um 
chumarsáid, fuinneamh agus acmhainní 

nádúrtha ceathrar comhalta a mholadh leis 
an aire;

-  is comhalta ex-officio príomh-stiúrthóir RTÉ; 
agus

-  ceaptar duine amháin d’fhoireann RTÉ mar 
chomhalta tar éis toghcháin.

ceapann an rialtas duine de na comhaltaí chun 
gníomhú mar chathaoirleach. foráiltear faoi acht 
craolacháin 2009 freisin do chothromaíocht 
idir na hinscní i gcomhdhéanamh an Bhoird, 
trína éileamh go mbeadh ar na comhaltaí líon 
fear nach lú ná cúigear agus líon ban nach lú ná 
cúigear. (cúigear ban agus seachtar fear atá ar 
Bhord RTÉ faoi láthair.)

leagtar amach sonraí beathaisnéise faoi 
chomhaltaí an Bhoird, mar a bhí ar an 31 nollaig 
2011, ar leathanaigh 46 - 47 agus mionsonraí 
faoi théarmaí oifige san áireamh.

d’éirigh cathal goan as a bheith ina chomhalta 
ex officio de Bhord RTÉ ar a chonradh 
fostaíochta mar phríomh-stiúrthóir ar RTÉ a 
thabhairt chun críche le héifeacht ón 19 eanáir 
2011. ag eascairt óna cheapadh mar an 
príomh-stiúrthóir nua, le héifeacht ón 1 feabhra 
2011, tháinig noel curran ar an mBord ina 
chomhalta ex officio (ag teacht le halt 89 d’acht 
craolacháin 2009). 

Ról
leagtar amach dualgais chomhaltaí an Bhoird in 
alt 87 d’acht craolacháin 2009. go hachomair, 
tugann comhaltaí an Bhoird treoir faoi stiúir 
chorparáideach agus straitéis RTÉ agus seasann 
siad ar son leasa an lucht féachana agus an 
lucht éisteachta, arna chinntiú go gcomhlíonann 
RTÉ na dualgais faoin reachtaíocht ar bhealach 
éifeachtach éifeachtúil.

Tá éagsúlacht ag baint le cúlra, scileanna 
agus taithí chomhaltaí an Bhoird i ndáil le raon 
leathan réimsí gnó a bhaineann le hábhar 
maidir le maoirseacht a dhéanamh ar chraoltóir 
seirbhíse poiblí. leagtar síos na critéir maidir 
le comhaltacht ar an mBord in alt 82 den 
acht craolacháin 2009. luaitear i measc na 
gcritéar nithe mar seo a leanas: gnóthaí meán 
cumarsáide, craoltóireacht seirbhíse poiblí, ábhar 
craoltóireachta a léiriú, teicneolaíocht do mheáin 
dhigiteacha, gnó agus gnóthaí tráchtála, cúrsaí dlí 
agus gnóthaí rialúcháin agus nithe a bhaineann 
leis an ngaeilge a thabhairt chun cinn. cuireann 
gach comhalta breithiúnas neamhspleách i 
bhfeidhm trí dhúshlán an lucht feidhmeannais a 
thabhairt ar bhealach tairbheach agus trí chuidiú 
le cuspóirí straitéise RTÉ a thabhairt chun cinn.

déantar deighilt shoiléir ó thaobh freagrachtaí idir 
post chathaoirleach an Bhoird, ar cathaoirleach 
neamhfheidhmiúcháin atá ann, agus post an 
phríomh-stiúrthóra.

glacann an príomh-stiúrthóir, i gcomhar leis an 
lucht bainistíochta feidhmiúcháin, freagracht as 
cúrsaí oibriúcháin ó lá go lá in RTÉ. áirítear ar 
fhreagracht an chathaoirligh ceannasaíocht a 
dhéanamh ar an mBord, clár oibre an Bhoird a 
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dheimhniú, éifeachtúlacht an Bhoird a chinntiú 
agus freastal do rannpháirtíocht iomlán a bheith 
ag gach comhalta den Bhord.

Bíonn cruinnithe go minic ag cathaoirleach an 
Bhoird agus an lucht bainistíochta feidhmiúcháin 
agus leis an Roinn cumarsáide, fuinnimh agus 
acmhainní nádúrtha chun cúrsaí feidhmíochta 
oibriúcháin agus airgeadais RTÉ a phlé.

Nósanna Imeachta an Bhoird
cuirtear cáipéisí mionteagaisc faoi RTÉ agus 
cúrsaí oibriúcháin RTÉ ar fáil do gach comhalta 
den Bhord ar a gceapadh. Tagann an Bord le 
chéile de réir sceideal cruinnithe rialta agus bíonn 
cruinnithe ann tráthanna eile freisin de réir mar 
a mheastar gur gá sin. Bíonn teacht iomlán go 
tráthúil ag gach comhalta den Bhord ar an eolas 
a theastaíonn chun cur ar a gcumas a gcuid 
dualgas a chomhlíonadh. seoltar páipéir iomlána 
an Bhoird chuig gach comhalta den Bhord in 
am tráth roimh chruinnithe an Bhoird agus bíonn 
aon pháipéar nó eolas sa bhreis air sin ar fáil go 
héasca ag gach comhalta Boird ar a iarraidh.

Tá teacht ag comhaltaí an Bhoird ar chomhairle 
agus ar sheirbhísí ó Rúnaí ghrúpa RTÉ atá 
freagrach as cinntiú go ndéantar de réir nósanna 
imeachta an Bhoird agus go gcomhlíontar 
na rialacha agus na rialacháin is infheidhme. 
Bíonn comhairleoirí gairmiúla RTÉ ar fáil le 
haghaidh comhairliúcháin leis an mBord de 
réir mar is gá. is féidir le comhalta aonair den 
Bhord comhairle lucht gairme a fháil agus dul 
faoi oiliúint ghairmiúil, más gá, ar chostas RTÉ. 
Tá polasaí árachais i bhfeidhm ag an mBord 
trína slánaítear comhaltaí an Bhoird sa chás go 
dtabharfaí imeachtaí dlí ina n-aghaidh le linn a 
gcuid dualgas mar chomhaltaí den Bhord.

Tá sceideal foirmiúil ann d’ábhar a choimeádtar 
don Bhord maidir lena phlé agus cinneadh a 
dhéanamh ina leith. Baineann príomhréimsí gnó 
RTÉ leis an sceideal sin:

•  athbhreithniú a dhéanamh ar an bhfeidhmíocht 
ó thaobh cúrsaí oibriúcháin agus cúrsaí 
airgeadais 

•  pleananna straitéise, an buiséad bliantúil agus 
na ráitis airgeadais bhliantúla a aontú

•  Bearta móra infheistíochtaí agus tionscadail 
mhóra chaipitil a aontú

•  an polasaí cistíochta agus polasaithe maidir le 
bainistíocht i leith riosca 

•  na leibhéil maidir le húdarás tarmligthe
•  athbhreithniú ar an gcóras rialála inmheánach.

déantar ábhair áirithe eile a tharmligean le 
coistí de chuid an Bhoird, mar a leagtar amach 
thíos. Bíonn san áireamh le páipéir an Bhoird a 
sheoltar chuig comhaltaí an Bhoird roimh gach 
cruinniú Boird miontuairiscí gach cruinniú coiste 
a tionóladh ón gcruinniú Boird roimhe sin nó, sa 
chás nach mbíonn miontuairiscí ar fáil an tráth a 
ndéantar na páipéir a dháileadh, tugtar cuntas ó 
bhéal ag cruinniú an Bhoird. Bíonn cathaoirleach 
gach coiste ar fáil chun tuairisc a thabhairt agus 
ceisteanna a fhreagairt faoi imeachtaí an choiste 
ag na cruinnithe Boird, de réir mar is gá.

Coistí an Bhoird
Tá ceithre cinn de fhochoistí buana curtha ar bun 
ag an mBord chun cuidiú leis an bhfeidhmiúchán 
i leith na bhfreagrachtaí. is iad sin an coiste 
iniúchta agus Riosca, an coiste luach saothair 
agus forbartha Bainistíochta, an coiste 
eagarthóireachta agus ábhair chruthaitheachta 
agus an coiste Teicneolaíochta agus nuála. 
déanann comhaltaí den Bhord fónamh freisin 
ar chomhghrúpa oibre le daoine den lucht 
feidhmeannais d’fhonn maoirseacht a dhéanamh 
ar Thionscadal 2025.

leagtar amach ar leathanach 47 na comhaltaí 
atá ar gach coiste agus sonraí faoin bhfreastal 
a rinneadh ar na cruinnithe a tionóladh i rith na 
bliana 2011.

Bunaítear coistí sealadacha ó am go chéile 
chun déileáil le hábhair faoi leith de réir téarmaí 
tagartha sainiúla. níor mheas an Bord go raibh 
gá le haon choiste sealadach a chur ar bun i rith 
na bliana 2011. 

Tá ceathrar de chomhaltaí an Bhoird ar an 
gcoiste iniúchta agus Riosca, agus comhaltaí 
iad ar fad a mheastar bheith ina gcomhaltaí 
neamhspleácha. is é stuart switzer an 
comhalta den choiste faoi láthair a bhfuil 
an taithí chuí aige ar ghnóthaí airgeadais le 
gairid. Tá téarmaí tagartha an choiste ar fáil ar 
láithreán gréasáin RTÉ.

is iondúil go bhfreastalaíonn an príomh-stiúrthóir, 
an príomh-Oifigeach airgeadais agus an 
ceannasaí iniúchta inmheánaigh ag cruinnithe 
an choiste, agus freastalaíonn na hiniúchóirí 
seachtracha de réir mar is gá. foráiltear faoi 
théarmaí tagartha an choiste gur féidir cuireadh 
a thabhairt do chomhaltaí eile den Bhord, 
d’fheidhmeannaigh agus do dhaoine eile freastal 
ar chruinniú iomlán nó ar chuid de chruinniú ar 
bith. Bíonn teacht go hiomlán, go díreach agus 
go neamhshrianta tráth ar bith ag an gceannasaí 
iniúchta inmheánaigh agus ag na hiniúchóirí 
seachtracha araon ar chathaoirleach an choiste. 
anuas ar an méid sin, bíonn plé ar a laghad uair 
sa bhliain ag an gcoiste iniúchta agus Riosca le 
hiniúchóirí seachtracha agus inmheánacha, gan 
daoine den lucht bainistíochta feidhmiúcháin i 
láthair, d’fhonn a chinntiú nach bhfuil aon ábhar 
buartha nach bhfuil socraithe.

áirítear ar ról agus ar fhreagrachtaí an choiste 
iniúchta agus Riosca:

•  na hiniúchóirí seachtracha a roghnú, d’fhonn 
a gceadú agus a gceapadh ag an mBord, a 
gcuid téarmaí tagartha agus táillí a cheadú 
agus nádúr agus scóip na hoibre iniúchta a 
shocrú leis na hiniúchóirí seachtracha

•  athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhmíocht, 
neamhspleáchas agus oibiachtúlacht na 
n-iniúchóirí seachtracha gach bliain. ina bhun 
sin, déanann an coiste fiosrúchán cuí leis 
an lucht bainistíochta agus leis an iniúchadh 
inmheánach 

•  Monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh 
ar acmhainní, scóip agus éifeachtúlacht an 
iniúchta inmheánaigh (lena n-áirítear ceapadh 
cheannasaí an iniúchta inmheánaigh a aontú 
nó é/í a chur as oifig) agus an clár Oibre 
iniúchta inmheánaigh don chéad bhliain eile 
a aontú

•  athbhreithniú a dhéanamh ar na nósanna 
imeachta maidir le líomhaintí ó “sceithrí” a 
láimhseáil 

•  athbhreithniú a dhéanamh ar thuarascálacha 
ón mbainistíocht agus ón iniúchadh 
inmheánach araon faoi éifeachtúlacht na 
gcóras rialála inmheánach. áirítear leis sin 
gach tuarascáil iniúchta inmheánach agus 
bearta na bainistíochta i ndáil le haon mholadh 
a bhreithniú agus monatóireacht a dhéanamh 
ar an dul chun cinn maidir le haon ghníomh 
riachtanach. cuireann ceannasaí an iniúchta 
inmheánaigh tuarascáil faoi bhráid gach 
cruinniú de chuid an choiste iniúchta agus 
Riosca, ina luaitear cuntas achoimre ar an 
obair a cuireadh i gcrích ón gcruinniú roimhe 
sin agus ar thorthaí na hoibre sin, chomh maith 
leis na réimsí a ndíreofar orthu i rith na céad 
tréimhse oibre eile.

•  athbhreithniú a dhéanamh ar bhuiséad 
bliantúil an ghrúpa sula gcuirtear faoi bhráid 
an Bhoird go foirmiúil é

•  athbhreithniú a dhéanamh ar ráitis airgeadais 
bhliantúla an ghrúpa sula gcuirtear faoi bhráid 
an Bhoird go foirmiúil iad, agus go háirithe:

o  saincheist ar bith den suntas a thagann chun 
cinn mar gheall ar an iniúchadh seachtrach

o  na polasaithe cuntasaíochta
o  saincheist ar bith ar gá gné shuntasach den 

bhreithiúnas ag déileáil léi
o  soiléire maidir le faisnéis a nochtadh
o  comhlíonadh na gcaighdeán cuntasaíochta 

agus dlí is infheidhme
o  na ráitis faoin gcóras rialaithe inmheánach.

Tá bearta cúraim curtha i bhfeidhm ag an 
gcoiste iniúchta agus Riosca lena chinntiú nach 
gcuirtear isteach ar neamhspleáchas agus ar 
oibiachtúlacht fheidhm na hiniúchóireachta 
seachtraí. déantar athbhreithniú go tráthrialta ar 
na bearta cúraim sin. anuas air sin, tá deimhnithe 
ag na hiniúchóirí seachtracha, KpMg, leis 
an gcoiste iniúchta agus Riosca go leanann 
siadsan de nósanna imeachta a chur i bhfeidhm 
ionas nach bhféadfadh tarlú go gcuirfí isteach 
ar a gcuid neamhspleáchais ná ar a gcuid 
oibiachtúlacht. 

déanann an coiste iniúchta agus Riosca leibhéal 
na seirbhísí sin a chuireann na hiniúchóirí 
seachtracha ar fáil agus nach mbaineann 
le hiniúchóireacht, agus na táillí a ghabhann 
leo, a mheas gach bliain i gcomhthéacs 
neamhspleáchas na n-iniúchóirí seachtracha mar 
chuid d’athbhreithniú an choiste iniúchta agus 
Riosca ar leordhóthanacht agus ar oibiachtúlacht 
phróiseas na hiniúchóireachta seachtraí. leagtar 
amach mionsonraí maidir le cineál na seirbhísí 
a fuarthas ó KpMg i rith na bliana nár bhain 
le hiniúchóireacht, agus maidir leis na táillí a 
bhaineann leo sin, i nóta 4 atá ag gabháil leis na 
ráitis airgeadais. 
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rialaChas CorparáideaCh (ar lean)
an bhliain dar CríoCh an 31 nollaiG 2011

Triúr de chomhaltaí an Bhoird atá ar an gcoiste 
luach saothair agus forbartha Bainistíochta, 
agus meastar gur comhaltaí neamhspleácha iad 
ar fad. Bíonn cúnamh ag an gcoiste, de réir mar 
a bhíonn gá leis sin, ó dhuine a ainmníonn an 
Roinn cumarsáide, fuinnimh agus acmhainní 
nádúrtha. 

Tá téarmaí tagartha i scríbhinn ag an gcoiste, 
agus tá leagtha amach athbhreithniú agus leasú 
a dhéanamh orthu sin i rith na bliana 2012 agus 
iad a chur ar fáil ar láithreán gréasáin RTÉ.ie. 
áirítear ar ról agus freagrachtaí an choiste: 

•  ceapachán, spriocanna, feidhmíocht agus luach 
saothair an phríomh-stiúrthóra a mheas agus 
moltaí a dhéanamh leis an mBord sula n-iarrtar 
aontú an Rialtais 

•  polasaí RTÉ, maidir le luach saothair lucht 
feidhmiúcháin, a thabhairt chun cinn 

•  Tuarastail agus téarmaí eile phacáiste luach 
saothair don lucht bainistíochta feidhmiúcháin 
a mheas agus a cheadú, le haird ar pholasaí 
an Rialtais maidir le luach saothair an lucht 
bainistíochta feidhmiúcháin i gcomhlachtaí 
stáit. (Téitear i gcomhairle go hiomlán leis an 
bpríomh-stiúrthóir faoi mholtaí maidir le luach 
saothair dhaoine eile den lucht bainistíochta 
sinsearach agus lorgaítear comhairle 
sheachtrach de réir mar is gá).

•  athbhreithniú a dhéanamh ar an bpolasaí i ndáil 
leis na conarthaí do chonraitheoirí “sárchumais”.

is é an Rialtas a shocraíonn luach saothair 
chomhaltaí an Bhoird agus, dá bhrí sin, ní ábhar 
sin a thagann faoi scáth bhreithniú an choiste 
seo go sonrach. 

cúigear de chomhaltaí an Bhoird atá ar 
an gcoiste eagarthóireachta agus ábhair 
chruthaitheachta agus meastar gur comhaltaí 
neamhspleácha iad ar fad. coiste na gclár a 
bhíodh ar an gcoiste roimhe seo agus athraíodh 
an t-ainm gur fearr an léiriú a bheadh uaidh 
ar scóp an chúraim. Tharla sin i gcomhthéacs 
athbhreithniú agus leasú a rinneadh ar na 
téarmaí tagartha agus ar aontaigh an Bord leis 
i ndeireadh na bliana 2011. Breithníonn an 
coiste seo bearta forbartha agus pleananna 
mórthábhachtacha i ndáil le cláir agus sceidil 
ag Teilifís RTÉ agus Raidió RTÉ. is féidir leis an 
gcoiste bualadh, ag gach ceann de na cruinnithe, 
leis na Bainisteoirí stiúrtha agus le daoine eile 
den lucht bainistíochta sinsearach i ndáil le Teilifís, 
Raidió, nó nuacht agus cúrsaí Reatha, agus le 
lucht déanta clár ón eagraíocht nó ón earnáil 
sheachtrach neamhspleách d’fhonn athbhreithniú 
a dhéanamh ar thoradh an tsaothair ar chláir 
agus ar straitéisí agus pleananna atá beartaithe. 

i rith na bliana 2011, cuireadh deireadh le coiste 
Thionscadal 2025 mar fhochoiste buan de chuid 
an Bhoird agus rinneadh comhghrúpa oibre idir 
an Bord agus an lucht feidhmeannais d’fhonn 
maoirseacht a dhéanamh i ndáil le Tionscadal 
2025. Tá trí cinn de róil le comhlíonadh ag an 
ngrúpa oibre: maoirseacht ar an tionscadal; 
monatóireacht straitéiseach, lena mbainfidh 
moltaí straitéiseacha a chur os comhair an Bhoird 

de réir mar is gá sin ar feadh ré an tionscadail; 
agus maoirseacht maidir le comharbacht 
ionas go gcinntítear leanúnachas saineolais 
agus bhainistíocht feidhmiúcháin i ndáil leis an 
tionscadal ollmhór seo. i dtús na bliana 2011, 
nuair a bhíothas ag feidhmiú mar fhochoiste buan 
de chuid an Bhoird, bhí ceathrar comhaltaí den 
Bhord ar an gcoiste agus triúr acu a measadh a 
bheith neamhspleách.

Triúr de chomhaltaí an Bhoird atá ar an gcoiste 
Teicneolaíochta agus nuála agus meastar 
gur comhaltaí neamhspleácha iad ar fad. 
arna admháil gur gnéithe cinniúnacha maidir 
lena mbeadh i ndán do RTÉ an nuáil agus an 
teicneolaíocht, chuir an Bord an coiste ar bun 
ionas go mbeadh maoirseacht fhoirmiúil de réir 
straitéise ar phleananna agus ar fhorbairt i réimse 
na teicneolaíochta agus na nuála. 

Neamhspleáchas Chomhaltaí an Bhoird
Bíonn breithiúnas, ceistiú agus díograis 
neamhspleách á gcur i bhfeidhm ag gach 
comhalta Boird i ndáil leis an ábhar a 
phléann an Bord. Mar a éilítear faoin gcód 
Rialachais chorparáidigh sa Ríocht aontaithe, 
tá meastóireacht déanta ag an mBord ar 
neamhspleáchas na gcomhaltaí de réir na 
gcritéar neamhspleáchais a leagtar amach sa 
chód.

le haird ar ionracas, dianseasmhacht agus 
oibiachtúlacht chomhaltaí an Bhoird, meastar go 
bhfuil gach comhalta den Bhord neamhspleách 
faoi na critéir sin. ina ainneoin sin, is fostaithe de 
chuid RTÉ iad noel curran agus Joe little agus 
ní féidir dá bhrí sin agus ar an gcúis sin amháin, 
iad a mheas mar chomhaltaí neamhspleácha 
den Bhord ar an 31 nollaig 2011 de réir chritéir 
an chóid.

Mar a luaitear níos mionsonraithe i nóta 24 
(idirbhearta le páirtithe gaolmhara), tharla 
idirbhearta gnó idir RTÉ agus comhaltaí áirithe 
den Bhord, nó daoine gar gaoil leo, le linn 
gnáthchúrsaí gnó i rith na bliana dar críoch 31 
nollaig 2011. ainneoin idirbhearta mar sin, tá 
deimhnithe ag an mBord go bhfuil na comhaltaí 
Boird sin neamhspleách ina dtréithe agus ina 
mbreithiúnais. agus an Bord ag teacht ar an 
gcomhairle sin, rinneadh an t-ábhar seo a leanas 
a mheas: 

•  Bhí dhá chás lenar bhain clá(i)r a bheith a 
gcoimisiúnú ag RTÉ ó chuideachta léiriúcháin 
atá faoi úinéireacht / rialú chomhalta den Bhord, 
agus chuir an Bord san áireamh sa dá chás 
sin gurb ann do Threoirlínte agus nósanna 
imeachta foirmeálta don fhollasacht maidir le 
coimisiúnú, go bhfuil siad foilsithe ar láithreán 
gréasáin RTÉ agus go gcuirtear i bhfeidhm go 
comhsheasmhach iad i ndáil leis na coimisiúin 
uile. anuas air sin, is ar an lucht bainistíochta 
feidhmiúcháin atá an fhreagracht i ndáil le 
gach cinneadh ar leith maidir le coimisiún, 
déantar a meas de réir chritéir mheasúnaithe 
shoiléire agus is de réir ghnáth-théarmaí agus 
ghnáthchoinníollacha tráchtála i ngach cás 
a thugtar conarthaí i ngach cás. ní ábhar an 

cinneadh maidir le coimisiún cláir faoi leith 
le tabhairt faoi mheas agus bhreithniú an 
Bhoird. d’fhonn trédhearcacht a léiriú, déantar 
iniúchadh neamhspleách ar nósanna imeachta 
coimisiúnaithe áirithe freisin gach bliain agus 
cuirtear Tuarascáil Bhliantúil faoi léiriúchán 
neamhspleách faoi bhráid an aire cumarsáide, 
fuinnimh agus acmhainní nádúrtha de réir alt 
116 (9) d’acht craolacháin 2009. 

•  Bhreithnigh an Bord freisin ceist maidir le 
comhalta den Bhord, nó duine gar gaoil leo, 
a bheith á fhostú ag RTÉ faoi chonradh 
ealaíontóra i ndáil le páirt a ghlacadh i gclár. 
Thug an Bord ar aird nach raibh aon fhostú a 
bhainfeadh le hábhar i rith na bliana dar críoch 
an 31 nollaig 2011 a raibh luach ábhartha 
leis an gconradh fostaíochta, arna dtógáil ina 
n-aonar nó uilig in éineacht. daoine den lucht 
eagarthóireachta agus bainistíochta líne a 
shocraíonn ar rannpháirtí nó láithreoir a fhostú 
do chlár, agus an aird chuí ar riachtanais an 
chláir agus ar scileanna agus taithí an duine 
atá á fhostú san áireamh. Thug an Bord ar 
aird freisin gur ar na gnáth-théarmaí tráchtála 
a ceanglaíodh conarthaí agus iad ag teacht le 
polasaí RTÉ maidir le daoine a fhostú.

Rialú Inmheánach agus bainistíocht riosca 
is ar an mBord atá an fhreagracht fhoriomlán 
maidir le córais rialaithe inmheánaigh an ghrúpa 
agus le hathbhreithniú ar a éifeachtúla agus 
atá siad. Tá na córais sin leagtha amach chun 
bainistíocht a dhéanamh i ndáil le riosca nach 
mbainfí amach cuspóir gnó seachas an baol sin a 
chur ar neamhní ar fad agus is dearbhú réasúnta 
a thugtar leo nach dtarlóidh míráiteas ábhartha nó 
caillteanas agus ní dearbhú absalóideach.

deimhníonn an Bord go raibh próiseas leanúnach 
ar bun ar feadh na bliana agus go dtí dáta cheadú 
na ráiteas airgeadais chun rioscaí suntasacha 
a bhainfeadh le RTÉ a shonrú, a mheas agus 
a bhainistiú. Tá an próiseas sin ag teacht leis 
an treoir leasaithe ó Turnbull maidir le Rialú 
inmheánach.

Tá próiseas bainistíochta maidir le cúrsaí riosca 
i bhfeidhm ag RTÉ, trína sonraítear na rioscaí 
mórthábhachtacha a mbeadh an gnóthas ina 
mbaol agus trína dtugtar tuairisc don Bhord ar 
na bealaí ina bhfuil bainistíocht á déanamh i 
ndáil leis na rioscaí. Tá clár riosca á choinneáil 
i ngach rannóg ghnó ar a sonraítear na rioscaí 
mórthábhachtacha, trína ndéantar an dóigh go 
dtarlódh na rioscaí a mheas agus trína luaitear 
an toradh is dócha a thiocfadh ar na rioscaí 
titim amach. déantar na bearta bainistíochta 
a dhéantar d’fhonn gach riosca a thabhairt ar 
leibhéal inmhianta a lua ar an gclár riosca agus 
déantar na rioscaí a chur in ord tromchúise 
agus tábhachta. Tá cláir riosca i bhformáid den 
chineál céanna á gcoinneáil ag feidhmeanna taca 
corparáide mórthábhachta freisin (Te an ghrúpa, 
ad an ghrúpa, Maoin & seirbhísí, etc.). déanann 
an coiste iniúchta agus Riosca athbhreithniú ar 
gach ceann de na cláir riosca.

déanann an lucht bainistíochta, uair sa bhliain, 
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athbhreithniú ar an gclár riosca maidir le gach 
rannóg agus feidhm chorparáide, d’fhonn aird a 
tharraingt ar phátrúin agus riosca a bheadh ar fud 
ghrúpa RTÉ ar fad nó rioscaí a bheadh ag brath 
ar a chéile a shonrú. déantar éascaíocht leis an 
bpróiseas seo maidir le clár riosca an ghrúpa 
a ullmhú. déanann daoine d’fheidhmeannas 
RTÉ clár riosca an ghrúpa a bhreithniú agus a 
aontú. déanann an coiste iniúchta agus Riosca 
freisin clár riosca an ghrúpa a bhreithniú agus a 
aontú mar chuid den athbhreithniú a dhéanann 
an coiste ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe 
inmheánaigh.

déanann an coiste iniúchta agus Riosca 
athbhreithniú nuathrátha ar chlár riosca an 
ghrúpa tuairim is faoi dhó sa bhliain d’fhonn na 
bearta chun riosca a mhaolú agus aon chor nua a 
bhaineann le hábhar a mheas. Tugtar tuairisc don 
Bhord iomlán faoi thoradh an bhreithnithe sin.

Tá nósanna imeachta buntábhachtacha breise 
curtha ar bun agus iad leagtha amach d’fhonn 
rialú inmheánach den éifeacht a thabhairt i gcrích, 
ina measc: 

•  struchtúr eagrúcháin atá leagtha amach 
go soiléir, le saindealú foirmeálta maidir 
le teorainneacha údaráis agus le córais 
tuairiscíochta le leibhéil bainistíochta níos airde 
agus leis an mBord

•  nósanna imeachta atá leagtha síos chun rioscaí 
mórthábhachta a shonrú, a smachtú agus a 
thuairisciú 

•  córais chuimsitheacha do bhuiséid, agus 
buiséid airgeadais bhliantúla á gceadú ag an 
mBord

•  Tuairiscíocht thráthúil de réir na míosa, leis 
na torthaí iarbhír á lua i gcomparáid leis an 
mbuiséad agus sin á bhreithniú ag an mBord 
gach mí

•  Beartais agus nósanna imeachta cuimsitheacha 
a bhaineann le bearta rialála i gcúrsaí 
oibriúcháin agus airgeadais, lena n-áirítear 
gealltanais agus caiteachas caipitil. Bíonn ceadú 
an Bhoird riachtanach maidir le tionscadail 
mhóra caipitil.

déanann iniúchadh inmheánach athbhreithniú 
de réir córais ar na bearta rialála seo ag cur 
chuige ar bhonn riosca. deimhníonn an Bord, 
tríd an gcoiste iniúchta agus Riosca, go bhfuil 
athbhreithniú déanta aige ar éifeachtúlacht an 
chórais rialaithe inmheánaigh suas go dtí dáta 
ceadaithe na ráiteas airgeadais agus an dáta sin 
san áireamh.

san áireamh sa phróiseas ar ghlac an Bord leis 
chun tabhairt faoi athbhreithniú ar éifeachtúlacht 
an chórais rialaithe inmheánaigh bhí:

•  Breithniú a dhéanamh ar an údarás, ar na 
hacmhainní agus ar chomhordú na ndaoine a 
bhfuil baint acu le rioscaí suntasacha a mbeadh 
RTÉ ina mbaol a shonrú, a mheas agus a 
bhainistiú

•  athbhreithniú agus meastóireacht ar thoradh 
an phróisis mheasúnaithe agus bhainistíochta i 
ndáil le riosca 

•  Monatóireacht a dhéanamh ar thuarascálacha 
riosca ón lucht bainistíochta

•  clár an iniúchta inmheánaigh a athbhreithniú 
agus na príomhthorthaí a bhreithniú

•  athbhreithniú a dhéanamh ar thuarascáil na 
n-iniúchóirí seachtracha, a dhéanann, mar 
chuid dá ngnáthnósanna imeachta, scrúdú a 
dhéanamh ar ghnéithe de na córais rialaithe 
inmheánaigh agus tuairisc a thabhairt ar aon 
laigí móra don choiste iniúchta agus Riosca

Gnóthas Leantach
Tar éis fiosrúcháin a dhéanamh, tá ionchas 
réasúnach ag comhaltaí an Bhoird go bhfuil 
acmhainní dóthanacha ag RTÉ chun leanúint ar 
aghaidh i mbun gnó oibriúcháin chomh fada agus 
is intuartha. Mar gheall air sin, leanann siad de 
ghlacadh le bonn an ghnóthais leantaigh agus na 
ráitis airgeadais á n-ullmhú. 

Táillí Chomhaltaí an Bhoird1

 2011 2010
 €’000 €’000

Tom savage 31 31
fergus armstrong 16 16
Orlaith carmody 16 14
noel curran  - -
alan gilsenan 16 16
Karlin lillington 16 16
Joe little2 13 16
aileen O’Meara 16 14
eunice O’Raw 13 14
sean O’sullivan 16 16
patricia Quinn 16 16
stuart switzer 16 14
íocaíocht le hiarchomhalta  
de chuid an Bhoird3: - 3

 185 186
 
1.  is comhaltaí neamhfheidhmiúcháin comhaltaí uile an Bhoird, 

seachas an príomh-stiúrthóir, noel curran, a dhéanann fónamh 
mar chomhalta ex officio

2.  sa bhreis ar na táillí Boird, íocadh Joe little mar fhostaí de chuid 
RTÉ. (féach an nóta thíos faoi athrú i bpolasaí an Rialtais i ndáil le 
táillí Boird a íoc) 

3.  Tháinig deireadh le téarma oifige emer finnan mar chomhalta 
den Bhord ar an 16 feabhra 2010. ní bhfuair cathal goan táillí 

Boird ar bith i rith na bliana 2010 ná na bliana 2011

i mí deireadh fómhair 2011, leasaigh an Roinn 
caiteachais phoiblí agus athchóirithe an polasaí 
maidir le luach saothair breise a íoc le seirbhísigh 
poiblí as ucht dualgais eile a dhéanamh i mbun 
seirbhíse poiblí (dá dtagraítear go coitianta 
mar phrionsabail “aon Tuarastal amháin an 
duine”). pléitear sa pholasaí, mar shampla, le cás 
seirbhísigh phoiblí a ainmnítear i bpost ar bhord 
stáit, neamhspleách ar a c(h)uid fostaíochta sa 
tseirbhís phoiblí. Ba é a bhíodh de pholasaí, de 
réir mar a bhí leagtha amach go deireanach 
roimhe sin ag an Roinn airgeadais i mí eanáir 
2006, mar riail ghinearálta, nár cheart go 
bhfaigheadh seirbhíseach poiblí luach saothair 
breise as glacadh le dualgais eile sa tseirbhís 
phoiblí. ina ainneoin sin, leagadh amach mar 
chuid den pholasaí cásanna eisceachta faoina 
gceadaítí íocaíochtaí breise, mar shampla táillí 
boird, dá mbeadh critéir shonracha ag baint leis 
an bhfostaíocht. 

Tá leasú déanta ag an Roinn caiteachais phoiblí 
agus athchóirithe anois ar an bpolasaí agus 
ar na critéir a úsáidtear chun a mheas má tá 
seirbhíseach poiblí i dteideal íocaíochtaí breise a 
fháil. de thoradh an athraithe sin ar an bpolasaí, 
ón 1 samhain 2011 amach, níl seirbhíseach 
poiblí atá ag fónamh i bpost a bhaineann le bord, 
agus atá ag fáil luach saothair breise i bhfoirm 
táille boird, i dteideal luach saothair dá shórt. 

Tá an t-athrú sin ar pholasaí an Rialtais curtha 
i bhfeidhm ag RTÉ agus tá sé á chomhlíonadh 
go hiomlán. dá thoradh sin, níl Joe little ná 
eunice O’Raw i dteideal táille boird le héifeacht 
ón 1 samhain 2011. (d’fhonn aon amhras 
a sheachaint, bhíodh polasaí na Roinne 
airgeadais, mar a bhí i bhfeidhm go dtí gur 
tháinig an t-athrú seo le gairid, á chomhlíonadh 
go hiomlán ag RTÉ freisin.) 

Costais Chomhaltaí an Bhoird1

 2011 2010

 €’000 €’000

Taisteal – míleáiste 6 6
Taisteal – eile 1 1
liúntas cothabhála 13 11

 20 18
 
1.   Baineann costais chomhaltaí an Bhoird thuas lena gcuid seirbhísí 

Boird amháin agus ní thugtar san áireamh costais chomhaltaí ina 

gcáil mar fhostaithe de chuid RTÉ san áireamh

chloígh RTÉ leis na treoirlínte a d’eisigh an taire 
airgeadais i mí iúil 1992 maidir le táillí a íoc le 
cathaoirleach nó stiúrthóir ar chomhlacht stáit. 

Luach Saothair an Phríomh-Stiúrthóra1

 Noel Curran2 Cathal Goan3

 2011 2010 2011 2010
 €’000 €’000 €’000 €’000

- Buntuarastal 229 - 12 261
    
sochair eile    
-  Ranníocaíochtaí  

pinsin 58 - 1 22
- sochair eile - - 35 26
 
 287 - 48 309

1.  Mar a mhínítear thuas, chuaigh cathal goan ar scor ó phost 
phríomh-stiúrthóir RTÉ, le héifeacht ón 19/1/2011. ceapadh 
noel curran ina phríomh-stiúrthóir le héifeacht ón 1/2/2011.

2.  Thabhaigh noel curran costais dar suim iomlán €1,590 (2010: 
n/a) i mbun dhualgais an phoist.

3.  Thabhaigh cathal goan costais dar suim iomlán €112 (2010: 
€2,753) i mbun dhualgais an phoist.

níor deonaíodh ná níor íocadh aon phá de réir 
feidhmíochta i ndáil leis an mbliain 2011 ná leis 
an mbliain 2010.

leagtar amach sa tábla thuas an tsuim a d’íoc 
RTÉ isteach i scéim pinsin Ranníoca sainithe 
thar ceann noel curran. 

níor shaothraigh cathal goan sochair phinsin 
ar bith i ndáil leis an tréimhse idir an 1 eanáir 
2011 go dtí an dáta scoir ar an 18 eanáir 2011. 
B’ionann iomlán an phinsin fhabhraithe ar scor 
dó agus €130,000 (slánaithe), suim a bhí gan 
athrú ó dheireadh na bliana roimhe sin. 
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an bhliain dar CríoCh an 31 nollaiG 2011

cuireann comhaltaí Bhord RTÉ, a dtugtar 
liosta díobh ó leathanach 46 go dtí leathanach 
47, an tuarascáil bhliantúil maille le ráitis 
airgeadais iniúchta an ghrúpa don bhliain dar 
críoch an 31 nollaig 2011 i láthair. 

Príomhbheartaíocht
is é RTÉ an craoltóir seirbhíse poiblí in 
Éirinn agus cuirtear seirbhísí teilifíse agus 
raidió ar fáil don lucht féachana agus 
éisteachta atá saorcheaptha ar an aer. 
chomh maith leis sin, foilsíonn RTÉ an RTÉ 
guide, oibrítear seirbhís teileatéacs agus 
cuirtear raon leathan seirbhísí ar líne ar fáil 
saor in aisce atá bunaithe ar an ngréasán. 
Tríd an bhfochuideachta, RTÉ Transmission 
network limited, atá faoi lán-úinéireacht ag 
RTÉ, cuirtear córas tarchuradóireachta líonra 
analógach agus digiteach agus áiseanna 
crann craolta fáil do chraoltóirí agus 
d’úsáideoirí eile. ina theannta sin, ritheann 
RTÉ ceolfhoireann siansa náisiúnta RTÉ 
agus ceolfhoireann coirme RTÉ, mar aon le 
grúpaí oirfide eile.

Athbhreithniú ar an ngnó
leagtar amach athbhreithniú mionsonraithe 
ar an bhfeidhmíocht i rith na bliana 
2011 san athbhreithniú oibríochtúil ó 
leathanach 10 go dtí leathanach 39 agus 
san athbhreithniú airgeadais ó leathanach 
40 go dtí leathanach 45. Tugtar san 
áireamh leis na bearta athbhreithnithe sin 
na príomhréimsí baoil agus éiginnteachta 
a chuirtear os comhair an ghrúpa agus 
déantar anailís ar na táscairí feidhmíochta 
príomhthábhachta, idir tháscairí a bhaineann 
le cúrsaí airgeadais agus táscairí eile. 
déantar athbhreithniú ó leathanach 103 
go dtí leathanach 115 ar fheidhmíocht 
RTÉ maidir le maith a dhéanamh de na 
gealltanais don lucht féachana agus 
éisteachta, arna leagan amach sa Ráiteas 
Bliantúil maidir le gealltanais feidhmíochta 
don bhliain 2011. 

Torthaí na Bliana
leagtar amach torthaí na bliana don ghrúpa 
sa Ráiteas faoin ioncam ar leathanach 57 
agus sna nótaí a bhaineann leis an Ráiteas sin.

Comhaltaí an Bhoird
leagtar amach ó leathanach 46 go dtí 
leathanach 47 ainmneacha na ndaoine a bhí 
ag fónamh ina gcomhaltaí ar an mBord ar 
an 31 nollaig 2011. 

Rialachas corparáideach
leagtar amach socruithe RTÉ maidir le 
cúrsaí rialachais chorparáidigh sa tuarascáil 
bhliantúil mar seo a leanas:

•  Rialachas corparáideach  
leathanaigh 50-53

•  próifílí chomhaltaí an Bhoird  
leathanaigh 46-47

•  Ráiteas faoi fhreagrachtaí chomhaltaí an 
Bhoird leathanach 55

Leabhair agus taifid
Tá comhaltaí Bhord RTÉ freagrach a 
chinntiú go ndéantar leabhair agus taifid 
chuntasaíochta a choimeád go cuí. áirítear 
ar na bearta a dhéantar i ndáil leis sin córais 
agus nósanna imeachta iomchuí a úsáid, lucht 
cuntasaíochta a bhfuil cáilíochtaí gairmiúla 
agus an saineolas cuí acu a fhostú agus 
dóthain acmhainní a chur i leith fheidhm na 
gcúrsaí airgeadais. is i ndomhnach Broc, 
Baile átha cliath 4 a choimeádtar leabhair 
chuntasaíochta an ghrúpa.

Cuntais a íoc
admhaíonn comhaltaí an Bhoird an 
fhreagracht a leagtar orthu maidir lena 
chinntiú go gcomhlíontar forálacha Rialacháin 
na gcomhphobal eorpach (íocaíocht Mhall in 
idirbhearta Tráchtála), 2002 (“na rialacháin”)
i ndáil le gach gné ábhartha. Tá nós imeachta 
curtha i bhfeidhm ionas go sonraítear gach 
dáta ar fad ar a mbíonn dlite sonrasc a íoc 
agus go gcinntítear go ndéantar an íocaíocht 
faoin dáta faoi leith sin. cuirtear ar fáil le nós 
imeachta den chineál sin dearbhú réasúnach 
nach dtarlódh neamhchomhlíonadh ábhartha 
maidir leis na Rialacháin. Ba é a bhí de 
pholasaí íocaíochta i rith na bliana faoi chaibidil 
coinníollacha na Rialachán a shásamh. 

Cuideachtaí an Ghrúpa
Tugtar eolas maidir le gnóthais 
fhochuideachta agus gnóthais ghaolmhara i 
nóta 10 leis na ráitis airgeadais.

Iniúchóir
leanfaidh KpMg, cuntasóirí cairte, in oifig de 
réir alt 160 (2) d’acht na gcuideachtaí, 1963.

Síntiús Polaitíochta
faoi mar éilítear in acht Toghcháin, 1997, ní 
thugann RTÉ aon síntiús polaitíochta. 

Thar ceann an Bhoird

  
cathaoirleach comhalta Boird agus an príomh-stiúrthóir
   cathaoirleach an choiste
   iniúchta agus Riosca
19 aibreán 2012 
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Tá de fhreagracht ar chomhaltaí Bhord 
RTÉ an Tuarascáil Bhliantúil agus ráitis 
airgeadais ghrúpa RTÉ a ullmhú de réir na 
ndlíthe agus na rialachán is infheidhme. 

ceanglaítear faoi reachtaíocht an 
chraolacháin ar Bhord RTÉ ráitis airgeadais 
don ghrúpa agus do RTÉ a ullmhú i ndáil le 
gach bliain airgeadais. faoin reachtaíocht 
sin, tá roghnaithe ag Bord RTÉ ráitis 
airgeadais an ghrúpa a ullmhú de réir na 
gcaighdeán idirnáisiúnta um Thuairisciú 
airgeadais (ifRs) faoi mar atá glactha leo 
ag an ae agus arna gcur i bhfeidhm de réir 
fhorálacha reachtaíochta an chraolacháin 
agus tá roghnaithe ráitis airgeadais RTÉ a 
ullmhú ar an mbonn céanna. 

ceanglaítear faoin dlí agus le caighdeáin 
ifRs faoi mar atá glactha leo ag an ae go 
ndéantar riocht airgeadais agus feidhmíocht 
an ghrúpa agus RTÉ a léiriú go cóir cothrom 
i ráitis airgeadais an ghrúpa agus RTÉ. 

agus gach ceann de ráitis airgeadais an 
ghrúpa agus RTÉ á ullmhú, tá ceangailte ar 
chomhaltaí Bhord RTÉ: 

•  polasaithe cuntasaíochta oiriúnacha a 
roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go 
comhleanúnach

•  breithiúnas agus meastachán a dhéanamh 
atá réasúnach agus stuama

•  áitiú go bhfuil na ráitis airgeadais ag 
teacht le caighdeáin ifRs faoi mar atá 
glactha leo ag an ae agus arna gcur i 
bhfeidhm de réir fhorálacha reachtaíocht 
an chraolacháin

•  na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an 
ghnóthais leantaigh murar mí-oiriúnach 
glacadh leis go leanfaidh an grúpa agus 
RTÉ i mbun gnó

Tá freagracht ar chomhaltaí Bhord RTÉ 
as leabhair chuntais chuí a choimeád lena 
nochtar, le cruinneas réasúnach ag aon 
tráth ar bith, riocht airgeadais an ghrúpa 
agus RTÉ agus lena gcuirtear ar a gcumas 
chinntiú go bhfuil na ráitis airgeadais 
ag teacht le forálacha reachtaíocht an 
chraolacháin. Tá siad freagrach freisin 
as gach beart is féidir go réasúnach a 
dhéanamh d’fhonn sócmhainní an ghrúpa 
a chaomhnú agus d’fhonn calaois nó 
mírialtachtaí eile a sheachaint agus a 
thabhairt chun suntais. 

Tá comhaltaí Bhord RTÉ freagrach a 
chinntiú go léiríonn an ráiteas faoi rialachas 
corparáideach ar leathanaigh 50 go 53 go 
gcomhlíonann an grúpa an cód cleachtais 
maidir le Rialachas comhlachtaí stáit na 
bliana 2009.

Tá comhaltaí Bhord RTÉ freagrach 
as caomhnú agus sláine fhaisnéis na 
corparáide agus na faisnéise airgeadais 
atá ar láithreán gréasáin an ghrúpa. 
d’fhéadfadh an reachtaíocht in Éirinn 
lena rialaítear ullmhú agus scaipeadh na 
ráiteas airgeadais a bheith éagsúil leis an 
reachtaíocht i ndlínsí eile. 

 

Thar ceann an Bhoird

  
cathaoirleach comhalta Boird agus an príomh-stiúrthóir
   cathaoirleach an choiste
   iniúchta agus Riosca
19 aibreán 2012 
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tuarasCáil ón iniúChóir neamhspleáCh don aire Cumarsáide,  
fuinnimh aGus aCmhainní nádúrtha 

Rinneamar inár niniúchóirí dúinn arna 
gceapadh ag an aire cumarsáide, fuinnimh 
agus acmhainní nádúrtha, iniúchadh ar 
ráitis airgeadais RTÉ agus an ghrúpa (‘na 
ráitis airgeadais’) don bhliain dar críoch 
an 31 nollaig 2011 lena mbaineann 
Ráiteas ioncaim an ghrúpa, Ráiteas faoi 
ioncam chuimsitheach an ghrúpa, cláir 
chomhardaithe RTÉ agus an ghrúpa, Ráitis 
RTÉ agus an ghrúpa maidir le hathrú 
cothromais, Ráitis RTÉ agus an ghrúpa 
maidir le sreabhadh airgid, na polasaithe 
cuntasaíochta agus na nótaí a ghabhann 
leo. is de réir na bpolasaithe cuntasaíochta 
atá leagtha amach ansin a ullmhaíodh na 
ráitis airgeadais.

is tuarascáil í seo don aire cumarsáide, 
fuinnimh agus acmhainní nádúrtha (“an 
taire”) amháin. cuireadh chuig an obair 
iniúchóireachta sa chaoi is go bhféadfaimis 
na nithe sin a lua i ráiteas leis an aire 
a gceanglaítear orainn iad a lua leis i 
dtuarascáil iniúchóra agus ní chun críche 
aon ní eile. a mhéid a cheadaítear sin faoin 
dlí, ní dhéanaimid freagracht a ghlacadh 
ná a ghabháil orainn féin i leith aon duine 
eile seachas RTÉ agus an taire as an obair 
iniúchóireachta, as an tuarascáil seo ná as 
na tuairimí ar ar thángamar. 

Freagrachtaí Chomhaltaí Bhord RTÉ 
agus na n-iniúchóirí faoi seach 
déantar freagrachtaí chomhaltaí an Bhoird 
maidir leis an Tuarascáil Bhliantúil agus na 
ráitis airgeadais a ullmhú de réir an dlí is 
infheidhme agus na gcaighdeán idirnáisiúnta 
um Thuairisciú airgeadais (ifRs) mar atá 
glactha leo ag an ae a leagan amach sa 
Ráiteas faoi fhreagrachtaí chomhaltaí an 
Bhoird ar leathanach 55. 

is é atá de fhreagracht orainn na ráitis 
airgeadais a iniúchadh de réir na gceanglas 
iomchuí faoin dlí agus faoi rialacháin agus 
de réir na gcaighdeán idirnáisiúnta maidir le 
hiniúchóireacht (an Ríocht aontaithe agus Éire). 

Tuairiscímid an tuairim atá againn i dtaobh 
an dtugtar sna ráitis airgeadais léiriú cruinn 
cothrom de réir na gcaighdeán ifRs faoi mar 
atá glactha leo ag an ae agus, i gcás RTÉ, 
arna gcur chun feidhme de réir fhorálacha 
reachtaíocht an chraolacháin. Tuairiscímid 
freisin an tuairim atá againn i dtaobh ar 
choimeád RTÉ leabhair chuntais chuí agus an 
bhfuil an fhaisnéis sa Tuarascáil Bhliantúil ag 
teacht leis na ráitis airgeadais. ina theannta 
sin, luaimid an bhfuaireamar an fhaisnéis agus 
na míniúcháin ar fad a mheasamar a bheith 
riachtanach chun críche na hiniúchóireachta 
agus an bhfuil clár comhardaithe RTÉ ag 
teacht leis na leabhair chuntais.

déanaimid athbhreithniú i dtaobh an 
léiríonn an ráiteas maidir leis an gcóras 
rialaithe airgeadais inmheánaigh, atá dlite a 
dhéanamh faoin gcód cleachtais maidir le 
Rialachas comhlachtaí stáit 2009 agus a 
dhéantar sa ráiteas rialachais chorparáidigh 
ar leathanaigh 50 go 53, go gcomhlíonann 
RTÉ mír 13.1 (iii) den chód agus an bhfuil 
sé ag teacht leis an bhfaisnéis atá ar eolas 
againn ónár gcuid oibre iniúchóireachta ar na 
ráitis airgeadais agus tuairiscímid sin murab 
amhlaidh an cás. déanaimid athbhreithniú 
freisin, arna iarraidh ag an mBord, i dtaobh an 
léiríonn an ráiteas saorálach ar leathanaigh 
50 go 53 go gcomhlíonann RTÉ na naoi 
bhforáil faoi fRc uK corporate governance 
2010 ón gcomhairle Tuairiscíochta 
airgeadais agus an dá fhoráil faoi aguisín na 
hÉireann maidir le Rialachas corparáideach, 
ar forálacha iad a sonraítear athbhreithniú 
le déanamh ina leith ag iniúchóirí, agus 
tuairiscímid sin murab amhlaidh an cás. níl 
de cheangal orainn breithniú a dhéanamh i 
dtaobh an mbaineann ráitis an Bhoird maidir 
le rialú inmheánach le gach riosca agus gach 
beart rialaithe, ná teacht ar thuairim maidir 
le héifeachtúlacht nósanna imeachta RTÉ i 
ndáil le rialachas corparáideach ná maidir le 
nósanna imeachta riosca agus rialaithe

léimid an fhaisnéis eile atá sa Tuarascáil 
Bhliantúil agus déanaimid breithniú i dtaobh 
an bhfuil sí ag teacht leis na ráitis airgeadais 
iniúchta. is é atá san fhaisnéis eile sin Ráiteas 
an chathaoirligh, athbhreithniú an phríomh-
stiúrthóra, athbhreithniú Oibriúcháin, 
athbhreithniú airgeadais agus an ráiteas 
maidir le Rialachas corparáideach agus 
Tuarascáil chomhaltaí an Bhoird. déanaimid 
breithniú ar na himpleachtaí atá ann don 
tuarascáil uainne má thagaimid ar an eolas 
faoi aon ráitis ar dealraitheach gur míráitis 
iad nó faoi neamhréireachtaí ábhartha leis na 
ráitis airgeadais. níl freagracht orainn maidir 
le haon fhaisnéis eile.

Bunús leis an tuairim iniúchóireachta
Rinneamar an t-iniúchadh de réir na 
gcaighdeán idirnáisiúnta maidir le 
hiniúchóireacht (an Ríocht aontaithe 
agus Éire) arna n-eisiúint ag an mBord 
cleachtas iniúchóireachta. áirítear le 
hiniúchadh, scrúdú a dhéanamh, ar bhonn 
tástála, ar fhianaise atá iomchuí maidir 
leis na suimeanna sna ráitis airgeadais 
agus na nithe a nochtar iontu. áirítear ann 
freisin measúnú ar na meastacháin agus 
na breithiúnais shuntasacha a rinne an 
Bord agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, 
agus i dtaobh an bhfuil na polasaithe 
cuntasaíochta oiriúnach d’imthosca RTÉ 
agus an ghrúpa, an bhfuil siad á gcur i 
bhfeidhm go comhleanúnach agus an 
nochtar iad de réir mar is cuí. 

Rinneadh an t-iniúchadh a phleanáil 
agus a fheidhmiú ionas go bhféadfaí an 
fhaisnéis agus na míniúcháin go léir a 
fháil a measadh a bheith riachtanach chun 
fianaise leordhóthanach a thabhairt chun 
dearbhú réasúnach a thabhairt go bhfuil na 
ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha, 
cibé acu mar thoradh ar chalaois nó ar 
mhírialtacht eile nó earráid. agus sinn ag 
teacht ar ár dtuairim, rinneamar measúnú 
ar dhóthanacht fhoriomlán chur i láthair na 
faisnéise sna ráitis airgeadais. 

Tuairim
is é seo ár dtuairim
•  go dtugann ráitis airgeadais an ghrúpa 

léiriú fírinneach cóir, de réir na gcaighdeán 
ifRs mar atá glactha leo ag an ae, ar 
riocht ghnóthaí an ghrúpa faoi mar a bhí ar 
an 31 nollaig 2011 agus ar an easnamh i 
leith na bliana dar críoch an dáta sin; 

•  go dtugann ráitis airgeadais RTÉ léiriú 
fírinneach cóir, de réir na gcaighdeán 
ifRs mar atá glactha leo ag an ae agus 
arna gcur i bhfeidhm de réir fhorálacha 
reachtaíocht an chraolacháin, ar riocht 
ghnóthaí RTÉ faoi mar a bhí ar an 31 
nollaig 2011; agus

•  gur ullmhaíodh ráitis airgeadais an ghrúpa 
go cuí de réir reachtaíocht an chraolacháin.

Nithe Eile
fuaireamar an fhaisnéis agus na míniúcháin 
go léir a mheasamar a bheith riachtanach 
chun críche na hiniúchóireachta. is é ár 
dtuairim go bhfuil leabhair chuntais chuí á 
gcoimeád ag RTÉ. Tá clár comhardaithe 
RTÉ ag teacht leis na leabhair chuntais. 

is é ár dtuairim go bhfuil an fhaisnéis atá 
tugtha i dtuarascáil chomhaltaí an Bhoird ag 
teacht leis na ráitis airgeadais.

RuAIdhRí GIBBoNS
ar son agus thar ceann

KPMG
cuntasóirí cairte, comhlacht iniúchóireachta 
Reachtúil

30 aibreán 2012

1 plás stokes
faiche stiabhna
Baile átha cliath 2
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ráiteas ionCaim an Ghrúpa
an bhliain dar CríoCh 31 nollaiG 2011

Rinneadh an t-iniúchadh a phleanáil 
agus a fheidhmiú ionas go bhféadfaí an 
fhaisnéis agus na míniúcháin go léir a 
fháil a measadh a bheith riachtanach chun 
fianaise leordhóthanach a thabhairt chun 
dearbhú réasúnach a thabhairt go bhfuil na 
ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha, 
cibé acu mar thoradh ar chalaois nó ar 
mhírialtacht eile nó earráid. agus sinn ag 
teacht ar ár dtuairim, rinneamar measúnú 
ar dhóthanacht fhoriomlán chur i láthair na 
faisnéise sna ráitis airgeadais. 

Tuairim
is é seo ár dtuairim
•  go dtugann ráitis airgeadais an ghrúpa 

léiriú fírinneach cóir, de réir na gcaighdeán 
ifRs mar atá glactha leo ag an ae, ar 
riocht ghnóthaí an ghrúpa faoi mar a bhí ar 
an 31 nollaig 2011 agus ar an easnamh i 
leith na bliana dar críoch an dáta sin; 

•  go dtugann ráitis airgeadais RTÉ léiriú 
fírinneach cóir, de réir na gcaighdeán 
ifRs mar atá glactha leo ag an ae agus 
arna gcur i bhfeidhm de réir fhorálacha 
reachtaíocht an chraolacháin, ar riocht 
ghnóthaí RTÉ faoi mar a bhí ar an 31 
nollaig 2011; agus

•  gur ullmhaíodh ráitis airgeadais an ghrúpa 
go cuí de réir reachtaíocht an chraolacháin.

Nithe Eile
fuaireamar an fhaisnéis agus na míniúcháin 
go léir a mheasamar a bheith riachtanach 
chun críche na hiniúchóireachta. is é ár 
dtuairim go bhfuil leabhair chuntais chuí á 
gcoimeád ag RTÉ. Tá clár comhardaithe 
RTÉ ag teacht leis na leabhair chuntais. 

is é ár dtuairim go bhfuil an fhaisnéis atá 
tugtha i dtuarascáil chomhaltaí an Bhoird ag 
teacht leis na ráitis airgeadais.

RuAIdhRí GIBBoNS
ar son agus thar ceann

KPMG
cuntasóirí cairte, comhlacht iniúchóireachta 
Reachtúil

30 aibreán 2012

1 plás stokes
faiche stiabhna
Baile átha cliath 2
 

 

      nótaí 2011 2010

         €’000  €’000

Bearta oibriúcháin Leanúnacha
ioncam     1 350,880 371,667
costais oibriúcháin    2 (369,521) (376,597) 

Torthaí ó Bheartaíocht oibriúcháin      (18,641) (4,930)
   
ioncam airgeadais    3 3,356 1,737
caiteachas airgeadais    3 (1,134) (735)
ioncam airgeadais glan a bhaineann le pinsean sochair shainithe     3 220 116

ioncam airgeadais glan     2,442 1,118

Easnamh Roimh Cháin Ioncaim    4 (16,199) (3,812)

costas cháin ioncaim    6 (561) (850)

Easnamh glan i leith na bliana     (16,760) (4,662)
   

Thar ceann an Bhoird

  
cathaoirleach comhalta Boird agus an príomh-stiúrthóir
   cathaoirleach an choiste
   iniúchta agus Riosca
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ráiteas faoi ionCam CuimsitheaCh an Ghrúpa
an bhliain dar CríoCh an 31 nollaiG 2011

      nótaí 2011 2010

         €’000  €’000

      
easnamh i leith na bliana     (16,760) (4,662)
   
Ioncam Cuimsitheach Eile   
caillteanas achtúireachta ar an scéim pinsin shochair shainithe    19 (49,974) (4,151)
   
(caillteanas) / gnóthachan achtúireachta ar an scéim pinsin “50/50” Riosca i bpáirt   19 (127) 9
   
cáin iarchurtha maidir le sócmhainní pinsin    20 400 668
       (49,701) (3,474)

athrú ar luach cothrom maidir le fálú sreabhadh airgid     (2,897) -
athrú ar luach cothrom maidir le fálú sreabhadh airgid arna aistriú go dtí:   
 Maoin, innealra agus Trealamh     135 -
 Ráiteas ioncaim     90 -

caillteanas ar luach cothrom maidir le fálú sreabhadh airgid     22 (2,672) -
   
cáin iarchurtha maidir le fálú sreabhadh airgid     20 334 -
       (2,338) -

Iomlán an chaillteanais chuimsithigh i leith na bliana      (52,039) (3,474)

Iomlán an Chostais Aitheanta i leith na bliana     (68,799) (8,136)

Thar ceann an Bhoird

  
cathaoirleach comhalta Boird agus an príomh-stiúrthóir
   cathaoirleach an choiste
   iniúchta agus Riosca
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Clár Comhardaithe an Ghrúpa
ar an 31 nollaiG 2011

      nótaí 2011 2010
         €’000  €’000

SÓCMhAINNí  
Sócmhainní Neamhreatha       
Maoin, innealra agus trealamh     7 100,248 92,115
sócmhainní doláimhsithe     8 3,681 3,329
sócmhainn pinsin    19 664 3,861
airgead tirim srianta    9 2,000 -
ionstraimí airgeadais díorthaigh     21 239 -
sócmhainní cánachais iarchurtha     20 348 474
nithe infhaighte eile     12 208 338
Iomlán na Sócmhainní Neamhreatha        107,388 100,117
       
Sócmhainní Reatha      
fardail      11 37,044 35,663
nithe infhaighte trádála agus eile     12 37,763 39,778
Réamhíocaíochtaí agus ioncam fabhraithe       15,779 14,720
ionstraimí airgeadais díorthaigh    21 1,004 -
infheistíochtaí leachtacha    13 23,201 37,182
airgead tirim agus coibhéis airgid tirim     14 37,535 26,035
Iomlán na Sócmhainní Reatha       152,326 153,378
       
Iomlán Sócmhainní       259,714 253,495
       
CoThRoMAS    
Tuilleamh coinnithe      70,838 137,299
cúlchiste maidir le fálú sreabhadh airgid     22 (2,338) -
       68,500  137,299
dLITEANAIS      
dliteanais Neamhreatha      
fiachas úsmhar agus iasachtaí     15 38,250 -
dliteanas pinsin    19 47,797 -
ionstraimí airgeadais díorthaigh    21 1,926 -
sochair d’fhostaithe     18 9,231 12,805
Iomlán na ndliteanas Neamhreatha       97,204 12,805
       
dliteanais Reatha      
nithe iníoctha trádála agus eile     16 71,629 73,540
cánachas agus leas sóisialach     17 10,448 12,034
ionstraimí airgeadais díorthaigh     21 746 268
sochair d’fhostaithe     18 11,187 17,549
Iomlán na ndliteanas Reatha       94,010 103,391
       
Iomlán na ndliteanas       191,214 116,196

Iomlán Cothromais agus dliteanais       259,714 253,495

Thar ceann an Bhoird

  
cathaoirleach comhalta Boird agus an príomh-stiúrthóir
   cathaoirleach an choiste
   iniúchta agus Riosca
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ráiteas faoi athrú ar Chothromas an Ghrúpa 
ar an 31 nollaiG 2011

      Tuilleamh  Cúlchiste re. Iomlán 
      coinnithe fálú sreabhadh Cothromais
       airgid
      €’000 €’000 €’000
       (Nóta 22)

   
Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2011    137,299 - 137,299
Costas Aitheanta Iomlán    (66,461) (2,338) (68,799)

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2011    70,838 (2,338) 68,500
   
iarmhéid ar an 1 eanáir 2010    145,435 - 145,435
costas aitheanta iomlán    (8,136) - (8,136)

iarmhéid ar an 31 nollaig 2010    137,299 - 137,299
   

ráiteas faoi athrú ar Chothromas rtÉ 
ar an 31 nollaiG 2011

       2011 2010

         €’000  €’000

Tuilleamh coinnithe:   
iarmhéid ar an 1 eanáir     69,036 83,581
costas aitheanta iomlán     (76,227) (14,545)

iarmhéid ar an 31 nollaig     (7,191) 69,036
 

Thar ceann an Bhoird

  
cathaoirleach comhalta Boird agus an príomh-stiúrthóir
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   iniúchta agus Riosca
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ráiteas faoi shreabhadh airGid an Ghrúpa 
an bhliain dar CríoCh 31 nollaiG 2011

      nótaí 2011 2010
         €’000  €’000

    
Sreabhadh Airgid ó Bheartaíocht oibriúcháin    
easnamh i leith na bliana     (16,760) (4,662)
coigeartú maidir le:    
dímheas maidir le maoin, innealra agus trealamh    7 14,585 18,548
amúchadh maidir le sócmhainní doláimhsithe    8 1,525 1,852
(gnóthachan) / caillteanas ar mhaoin, innealra agus trealamh a dhiúscairt     (23) 5
difríocht idir muirear pinsin agus ranníocaíochtaí airgid     1,113 1,321
ioncam airgeadais glan    3 (2,442) (1,118)
costas cháin ioncaim    6 561 850
       (1,441) 16,796
    
athrú ar fhardail agus nithe iníoctha a bhaineann le fardail     (1,203) 4,390
athrú ar nithe infhaighte, trádáil agus eile     2,135 (982)
athrú ar réamhíocaíochtaí     (2,431) 57
athrú ar sholáthairtí agus nithe infhaighte, trádáil agus eile     (2,368) (1,399)
athrú ar chánachas agus leas sóisialach     (1,287) 127
athrú ar shochair fhostaithe     (11,070) (4,508)
Airgead tirim glan (in úsáid in) / ó Bheartaíocht oibriúcháin     (17,665) 14,481
    
Sreabhadh Airgid ó Bheartaíocht Infheistíochta    
ús a fuarthas     2,033 1,620
fáltas ó mhaoin, innealra agus trealamh a dhíol     29 35
Éadáil ar mhaoin, innealra agus trealamh     (21,785) (11,449)
Éadáil ar shócmhainní doláimhsithe     (1,343) (318)
Airgead tirim glan in úsáid i mBeartaíocht Infheistíochta      (21,066) (10,112)
    
Sreabhadh Airgid ó Bheartaíocht Airgeadais    
fáltas ó iasachtaí    15 38,250 -
airgead Tirim srianta    14 (2,000) -
ísliú maidir le hinfheistíochtaí leachtacha    13 13,981 4,536
Airgead tirim glan ó Bheartaíocht Airgeadais      50,231 4,536
    
ardú glan ar airgead tirim agus coibhéis airgid thirim     11,500 8,905
airgead tirim agus coibhéis airgid thirim ar an 1 eanáir     26,035 17,130
    
Airgead tirim agus coibhéis airgid thirim ar an 31 Nollaig    14 37,535 26,035
 

Thar ceann an Bhoird
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Clár Comhardaithe rtÉ
an bhliain dar CríoCh 31 nollaiG 2011

      nótaí 2011 2010
         €’000  €’000

SÓCMhAINNí   
Sócmhainní Neamhreatha    
Maoin, innealra agus trealamh    7 33,040 33,454
sócmhainní doláimhsithe    8 1,836 2,725
infheistíochtaí i bhfochuideachtaí    10 65,827 65,827
sócmhainn pinsin    19 664 3,861
ionstraimí airgeadais díorthaigh    21 239 -
sócmhainní cánachais iarchurtha    20 1,483 1,148
nithe infhaighte eile    12 208 338
Iomlán na Sócmhainní Neamhreatha     103,297 107,353
    
Sócmhainní Reatha    
fardail     11 34,965 34,644
nithe infhaighte trádála agus eile    12 30,876 30,750
Réamhíocaíochtaí agus ioncam fabhraithe     13,400 12,008
ionstraimí airgeadais díorthaigh    21 1,004 -
infheistíochtaí leachtacha    13 20,197 37,182
airgead tirim agus coibhéis airgid thirim    14 31,901 25,441
Iomlán na Sócmhainní Reatha     132,343 140,025
     
Iomlán Sócmhainní     235,640 247,378
    
CoThRoMAS   
Tuilleamh coinnithe     (7,191) 69,036
    
dLITEANAIS    
dliteanais Neamhreatha    
dliteanas pinsin    19 47,797 -
sochair d’fhostaithe    18 9,231 12,805
Iomlán na ndliteanas Neamhreatha     57,028 12,805
    
dliteanais Reatha    
nithe iníoctha trádála agus eile    16 165,248 138,901
cánachas agus leas sóisialach    17 9,782 9,269
ionstraimí airgeadais díorthaigh    21 - 268
sochair d’fhostaithe    18 10,773 17,099
Iomlán na ndliteanas Reatha     185,803 165,537
    
Iomlán dliteanas     242,831 178,342
    
Iomlán Cothromais agus dliteanais     235,640 247,378

Thar ceann an Bhoird

  
cathaoirleach comhalta Boird agus an príomh-stiúrthóir
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ráiteas faoi shreabhadh airGid rtÉ
an bhliain dar CríoCh 31 nollaiG 2011

      nótaí 2011 2010
         €’000  €’000

    
Sreabhadh Airgid ó Bheartaíocht oibriúcháin    
easnamh i leith na bliana tar éis cánachais     (26,526) (11,070)
coigeartú maidir le:    
dímheas maidir le maoin, innealra agus trealamh    7 9,808 12,079
amúchadh maidir le sócmhainní doláimhsithe    8 1,360 1,704
gnóthachan ar mhaoin, innealra agus trealamh a dhiúscairt      (14) (2)
difríocht idir muirear pinsin agus ranníocaíochtaí airgid      1,113 1,321
ioncam airgeadais glan     (2,801) (942)
creidmheas cháin ioncaim     (326) (267)
       (17,386) 2,823
    
athrú ar fhardail agus nithe iníoctha a bhaineann le fardail      (143) 4,015
athrú ar nithe infhaighte, trádáil agus eile      4 846
athrú ar réamhíocaíochtaí     (1,492) 314
athrú ar sholáthairtí agus nithe infhaighte, trádáil agus eile     24,131 15,855
athrú ar chánachas agus leas sóisialach      904 (84)
athrú ar shochair fhostaithe      (10,451) (4,625)
Airgead tirim glan (in úsáid in) / ó Bheartaíocht oibriúcháin     (4,433) 19,144
    
Sreabhadh Airgid ó Bheartaíocht Infheistíochta    
ús a fuarthas     1,812 1,439
fáltas ó mhaoin, innealra agus trealamh a dhíol     15 4
Éadáil ar mhaoin, innealra agus trealamh     (7,596) (3,386)
Éadáil ar shócmhainní doláimhsithe      (323) (164)
Airgead tirim glan in úsáid i mBeartaíocht Infheistíochta      (6,092) (2,107)
    
Sreabhadh Airgid ó Bheartaíocht Airgeadais    
ísliú / (ardú) ar infheistíochtaí leachtacha    13 16,985 (2,528)
Airgead tirim glan in úsáid in / (as)Beartaíocht Airgeadais     16,985 (2,528)
    
ardú glan ar airgead tirim agus coibhéis airgid thirim      6,460 14,509
airgead tirim agus coibhéis airgid thirim ar an 1 eanáir     25,441 10,932
    
Airgead tirim agus coibhéis airgid thirim ar an 31 Nollaig    14 31,901 25,441
 
 

Thar ceann an Bhoird
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beartais ChuntasaíoChta 
is Cuid de ráitis airGeadais an Ghrúpa 

1. Bunús na cuntasaíochta
cuireadh na beartais chuntasaíochta a 
leanas i bhfeidhm go comhleanúnach nuair a 
bhíothas ag déileáil le míreanna a mheastar 
gur míreanna ábhartha iad i ndáil le ráitis 
airgeadais an ghrúpa agus RTÉ. 

(a) Eintiteas tuairiscíochta 
is corparáid reachtúil é RTÉ a bunaíodh faoin 
acht craolacháin, 1960 agus tá an chorparáid 
sainlonnaithe in Éirinn. Tá ráitis airgeadais 
chomhdhlúite RTÉ amhail an 31 nollaig 2011 
comhdhéanta den chorparáid reachtúil agus 
gach eintiteas arna rialaíonn sé (dá dtagraítear 
in éineacht mar an “grúpa”).

(b) Ráiteas maidir le comhlíonadh 
ullmhaíodh ráitis airgeadais RTÉ agus an 
ghrúpa de réir na gcaighdeáin idirnáisiúnta 
um Thuairisciú airgeadais (ifRs) agus na 
léirmhínithe a théann leo atá ceadaithe ag 
an mBord um chaighdeáin idirnáisiúnta 
chuntasaíochta (iasB) mar a ghlac an 
taontas eorpach (ae) leo agus atá in 
éifeacht don bhliain dar críoch 31 nollaig 
2011 agus feidhmítear iad de réir fhorálacha 
na reachtaíochta craolacháin. Roghnaigh 
an grúpa a ráitis airgeadais chomhdhlúite 
chomh maith le ráitis airgeadais eintitis 
máthairchuideachta RTÉ a chur i láthair de 
réir fhorálacha achtanna na gcuideachtaí, 
1963 go 2009 de chuid na hÉireann a mhéid 
agus is gá chun léiriú fíor agus cothrom a 
thabhairt. dá réir sin tá clár comhardaithe 
na máthairchuideachta, ráiteas maidir le 
sreabhadh airgid agus ráiteas maidir le 
hathruithe ar chothromas curtha i láthair leis 
na ráitis airgeadais chomhdhlúite freisin, mar a 
d’éileodh achtanna na gcuideachtaí 1963 go 
dtí 2009 de chuid na hÉireann de ghnáth. 

(c) Bunús an ullmhaithe
ullmhaíodh ráitis airgeadais RTÉ agus an 
ghrúpa ar bhonn an chostais stairiúil arna 
mhodhnú ag an tomhas ag luach cothrom na 
n-ionstraimí airgeadais díorthaigh agus na 
n-oibleagáidí sochair scoir. 

i euro, airgeadra feidhmiúcháin eintitis ar 
fad an ghrúpa, tugtha go dtí an míle is gaire 
(€000) a hullmhaíodh ráitis airgeadais an 
ghrúpa. 

chun ráitis airgeadais a ullmhú de réir 
ifRsanna ní mór don bhainistíocht breithiúnais, 
meastacháin, agus boinn tuisceana a 
thabhairt a mbíonn tionchar acu ar fheidhmiú 
na mbeartas cuntasaíochta agus ar an 
líon sócmhainní, dliteanas, ioncaim agus 
caiteachais a thuairiscítear. d’fhéadfadh torthaí 
iarbhír a bheith difriúil ó na meastacháin sin.

déantar na meastacháin agus na boinn 
tuisceana taobh thiar dóibh a athbhreithniú 
ar bhonn leanúnach. sa tréimhse a ndéantar 
na meastacháin a athbhreithniú a aithnítear 
na hathbhreithnithe a dhéantar chomh maith 
le haon tréimhse ina dhiaidh sin a mbeadh 

tionchar acu uirthi. le luacháil ar an scéim 
pinsin sochair shainithe, le hionstraimí 
airgeadais agus le cáin ioncaim a bhaineann 
na príomhréimsí a mbíonn breithiúnais 
shuntasacha nó castacht i gceist nó le réimsí 
a mbíonn tábhacht le breithiúnais agus 
meastacháin i dtaobh ráitis airgeadais an 
ghrúpa agus tá cur síos orthu sna beartais 
chuntasaíochta ábhartha thíos agus sna nótaí 
bainteacha. nuair is infheidhme chuir eintitis 
ghrúpa agus RTÉ na beartais chuntasaíochta 
a leagtar amach thíos i bhfeidhm go 
leanúnach i ngach tréimhse a chuirtear i láthair 
sna ráitis airgeadais chomhdhlúite seo de 
chuid RTÉ. 

2. Bunús an chomhdhlúthaithe
(a) Fochuideachtaí
áirítear ar ráitis airgeadais an ghrúpa ráitis 
airgeadais RTÉ agus gach ceann dá chuid 
eintiteas fochuideachta mar a bhí go dtí 31 
nollaig gach bliain. is éard is fochuideachtaí 
ná eintitis arna rialú ag an ngrúpa. Bítear faoi 
rialú nuair atá de chumhacht ag an ngrúpa 
beartais airgeadais agus oibriúcháin eintitis 
a rialú ionas go bhfaighidh sé buntáiste 
óna bheartaíocht. áirítear ráitis airgeadais 
na bhfochuideachtaí sna ráitis airgeadais 
chomhdhlúite ón dáta ar an dtagtar faoin rialú 
anonn go dtí an dáta ar a dtagann deireadh 
leis an rialú. 

(b) Idirbhearta a bhfaightear réidh  
leo ar chomhdhlúthú
ar ráitis airgeadais chomhdhlúthaithe a 
ullmhú faightear réidh le hidirbhearta agus 
le hiarmhéideanna inghrúpa agus le haon 
ioncam nó caiteachas réadaithe ó idirbhearta 
inghrúpa. 

3. Beartais chuntasaíochta shuntasacha
(a) Aitheantas ioncaim
Tá ioncam, nach bhfuil cBl ná idirbhearta 
idir cuideachtaí sa ghrúpa san áireamh ann, 
comhdhéanta d’ioncam a eascraíonn as Táillí 
ceadúnais, díolacháin fógraíochta, urraíocht, 
úsáid saoráidí agus líonra tarchurtha an 
ghrúpa, ioncam ciorclaíochta agus imeachtaí, 
agus ioncam ó ábhar, earraí díolacháin agus 
ioncam gaolmhar. luaitear ioncam glan ó aon 
lascainí socraíochta nó lascainí ó thaobh méid.

a mhéid a mheastar is féidir ioncam a 
inaisghabháil, go mbíonn faoi réir tomhais 
iontaofa, gur dócha go dtiocfaidh sochair 
eacnamaíochta chuig an ngrúpa agus 
gur aistríodh rioscaí suntasacha agus 
luachanna saothair na húinéireachta go dtí an 
ceannaitheoir a aithnítear ioncam.

(b) Ioncam ón Táille Ceadúnais
leis an Roinn cumarsáide, fuinnimh agus 
acmhainní nádúrtha (dcenR) a íocann an 
Roinn coimirce sóisialaí (dsp) an t-ioncam 
ón Táille ceadúnais is iníoctha ag an Roinn 
coimirce sóisialaí (dsp) thar ceann daoine a 
bhíonn incháilithe do cheadúnas Teilifíse “saor 
in aisce”. déanann an post gach ioncam eile 

ón Táille ceadúnais a bhailiú agus a íoc leis an 
dcenR, glan ó chostais bailiúcháin. 

Mar a fhoráiltear in alt 123 d’acht craolacháin 
2009 arna leasú le halt 69 den acht um 
Rialáil cumarsáide (seirbhísí poist) 2011 
íocann an dcenR “deontas i gcabhair” 
neamh-inaisíoctha le RTÉ ó na Táillí ceadúnais 
a bhailítear. is ionann sin agus an méid a 
íoctar leis ón dsp chomh maith leis an méid a 
bhailíonn an post, glan ar chostais bailiúcháin 
, tobhach 7% leis an gciste craoltóireachta 
agus suimeanna eile a íoctar le Tg4 arna 
chinneadh ag an aire cumarsáide, fuinnimh 
agus acmhainní daonna.

arna fháil a aithnítear ioncam ón Táille 
ceadúnais atá iníoctha ag an dsp. ar fhógra ó 
an post a aithnítear gach ioncam eile ón Táille 
ceadúnais.

(c) Ioncam fógraíochta agus urraíochta
aithnítear ioncam fógraíochta teilifíse ar 
sheachadadh feachtais. aithnítear an t-ioncam 
fógraíochta eile go léir ar tharchur/ar fhoilsiú. 
luaitear ioncam fógraíochta glan ó choimisiúin 
ghníomhaireachtaí. aithnítear ioncam 
urraíochta go cothrom thar shaolré an chláir 
urraithe, an fhoilseacháin urraithe, srl.

(d) Ioncam ón líonra agus ó shaoráidí
as líonra tarchuir an ghrúpa a úsáid, as 
rochtain a bheith air agus as saoráidí 
stiúideo a chuirtear ar fáil do thríú páirtithe a 
eascraíonn ioncam ón líonra agus ó shaoráidí. 
aithnítear suimeanna de réir mar a chuirtear 
na saoráidí ar fáil do thríú páirtithe. 

(e) Ioncam ciorclaíochta agus imeachtaí
ó fhoilsiú agus chiorclaíocht an RTÉ guide a 
eascraíonn ioncam ciorclaíochta agus bíonn sé 
luaite glan ó tháillí dlite don dáileoir agus don 
mhiondíoltóir deiridh. ar bhonn an ghlanmhéid 
cóipeanna díolta ag deireadh na tréimhse 
gearrtha díolacháin gach eagrán a aithnítear 
ioncam.

ó imeachtaí poiblí arna n-eagrú ag grúpaí 
Oirfide RTÉ a eascraíonn ioncam imeachtaí. 
aithnítear é de réir mar a thionóltar na 
himeachtaí agus mar a bhíonn suimeanna dlite.

(f) Ioncam ó ábhar, earraí díolacháin agus 
ioncam gaolmhar 
is ionann ioncam ó ábhar, earraí díolacháin agus 
ioncam gaolmhar agus suimeanna a ghintear ó 
ábhar agus seirbhísí RTÉ a chur ar fáil do thríú 
páirtithe trí raon bealaí, lena n-áirítear saoráidí 
idirlín an ghrúpa, teileatéacs aertel, ábhar 
RTÉ a dhíol go seachtrach agus suimeanna a 
thuilltear trí sheirbhísí tráchtála eile a chuireann 
an grúpa ar fáil. aithnítear ioncam de réir mar a 
chuirtear an tseirbhís ar fáil nó ar sheachadadh 
earraí chuig an tríú páirtí. 
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4. Tuairiscíocht Rannóige
is cuid in-idirdhealaithe den ghrúpa an 
rannóg oibriúcháin atá i mbun beartaíocht 
ghnó ar féidir léi ioncaim a shaothrú agus 
costais a thabhú astu, lena n-áirítear ioncaim 
agus costais a bhaineann le hidirbhearta le 
comhpháirt ar bith de chuid an ghrúpa. 

ag eascairt as struchtúr eagraíochta 
inmheánach an ghrúpa agus as a chóras 
tuairiscíochta airgeadais inmheánaigh, is de 
réir Rannóga gnó comhtháite (iBd) a bhíonn 
príomhmhír thuairiscithe an ghrúpa, faoi 
Thuairiscíocht Rannóige ifRs 8 Rannóga 
Oibriúcháin. is rannán ar leithligh gach iBd 
arna eagrú agus arna bhainistiú ar leithligh 
de réir nádúr na seirbhísí agus na n-earraí 
a chuirtear ar fáil. athbhreithníonn an 
príomh-stiúrthóir agus feidhmeannas RTÉ 
torthaí oibríochta na rannóg oibríochta go 
rialta le cinntí a dhéanamh faoi acmhainní 
atá le leithroinnt chuig an mhír agus chun 
a fheidhmíocht a mheas agus tá eolas 
airgeadais ar fáil dó sin.

5. Idirbhearta in airgeadra coigríche
aistrítear idirbhearta a bhíonn ainmnithe 
in airgeadra coigríche go dtí airgeadraí 
feidhme eintitis an ghrúpa faoi seach ag 
rátaí malartaithe a bhíonn i bhfeidhm ar 
dhátaí na n-idirbheart. aistrítear sócmhainní 
agus dliteanais airgid a bhíonn ainmnithe in 
airgeadra coigríche ar an dáta tuairiscíochta 
go dtí an t-airgeadra feidhme ag an ráta 
malartaithe a bhíonn i bhfeidhm an dáta sin. 
áirítear aon ghnóthachain nó aon chaillteanais 
mar thoradh ar athrú ar rátaí malartaithe i 
ndiaidh dháta an idirbhirt mar ghnóthachan nó 
caillteanas malartaithe sa Ráiteas ioncaim. 

6. Maoin, innealra agus trealamh
(a) Aitheantas agus tomhas.
léirítear maoin, gléasra agus trealamh ag 
costas stairiúil glan ar dhímheas carntha agus 
ar aon chaillteanas lagaithe carntha.

áirítear ar chostas caiteachas a bhaineann 
go díreach le sócmhainn a éadáil. áirítear ar 
chostas sócmhainne féin-tógtha costais ábhair 
agus saothair dhírigh agus aon chostas eile 
a bhain go díreach le bail oibre a chur ar an 
tsócmhainn don úsáid bheartaithe chomh 
maith leis na costais a bhain le nithe a bhaint 
anuas agus a thabhairt den láthair chomh 
maith leis an láthair ar a mbeadh siad a 
athchóiriú. déantar bogearraí a cheannaítear 
atá riachtanach le go n-oibreodh trealamh a 
chaipitliú mar chuid den trealamh sin. 

sa chás gur dócha gur i ndán don ghrúpa a 
bheidh an tairbhe eacnamaíochta a bhaineann 
leis an tsócmhainn agus gur féidir costas na 
rannóige ar tháinig sé ina áit a thomhas go 
hiontaofa áirítear costais dá éis sin i suim 
charraeireachta sócmhainne nó aithnítear 
ina sócmhainn ar leith í, mar is cuí. cuirtear 
gach costas deisithe agus cothabhála eile 
de mhuirear in aghaidh an Ráitis ioncaim sa 
tréimhse airgeadais ina dtarlaíonn siad.

(b) dímheas
soláthraítear dímheas ar gach maoin, innealra 
agus trealamh, seachas talamh ruílse, ag rátaí 
a ríomhtar chun an costas gach sócmhainne 
a dhíscríobh ar bhonn an líne dírí thar a saol 
úsáideach measta, lúide luach iarmharach 
measta. 

seo a leanas na príomhrátaí a úsáidtear:

foirgnimh 2.5% - 25%
gléasra & trealamh 7.5% - 20%
daingneáin & feistis 10% - 25%

is ionann tionscadail chaipitil atá ar bun is an 
costas a bhaineann le maoin, innealra agus 
trealamh a cheannach agus a shuiteáil sula 
gcuirtear ag obair iad. Muirtear dímheas ar 
shócmhainní ó dháta a gcoimisiúnaithe.

sa chás go mbíonn saolré úsáide éagsúil 
ag páirteanna de rannóg maoine, innealra 
nó trealaimh is mar mhíreanna (mór-
chomhpháirteanna) ar leithligh a dhéantar 
cuntas orthu agus dímheastar iad dá réir.

(c) Lagú
de réir ias 36 lagú sócmhainní déantar 
suim charraeireachta foirgnimh, innealra 
agus trealamh a athbhreithniú ar dháta 
cláir chomhardaithe lena chinneadh cibé 
an bhfuil aon léiriú ar lagú agus bíonn siad 
faoi réir thástáil lagaithe sa chás go léiríonn 
imeachtaí nó athruithe ar imthosca gur féidir 
nach mbeidh na luachanna carraeireachta 
in-aisghabhála. Má bhíonn aon léiriú den 
chineál sin i gceist is í suim in-aisghabhála na 
sócmhainní a mheastar. 

(d) Costais iasachta 
Mar chuid de chostas na sócmhainne a 
dhéantar caipitliú ar chostais iasachta a 
bhaineann go díreach leis an tsócmhainn a 
cheannach, a thógáil nó a tháirgeadh agus a 
ghlacann tréimhse shuntasach lena réiteach 
dá húsáid bheartaithe. déantar gach costas 
iasachta eile a chuntas sa tréimhse inar tharla 
siad. Bíonn costais iasachta comhdhéanta d’ús 
agus costais eile a thabhaíonn eintiteas i ndáil 
le cistí a fháil ar iasacht. 

7. Sócmhainní do-inláimhsithe
(a) Aitheantas agus tomhas. 
a mhéid is gur dócha gur i ndán don ghrúpa 
a bheidh an tairbhe eacnamaíochta a 
bhaineann leis an tsócmhainn amach anseo 
agus gur féidir costas na sócmhainne a 
thomhas go hiontaofa a aithnítear sócmhainn 
do-inláimhsithe, sócmhainn neamh-
airgeadaíochta nach bhfuil substaint fhisiceach 
ag baint léi. Meastar an tsócmhainn a bheith 
so-aitheanta nuair atá sí indeighilte nó go 
n-eascraíonn sí ó chearta conarthacha nó ó 
chearta dlíthiúla eile, cibé acu an mbíonn na 
cearta sin inaistrithe nó indeighilte ón ngrúpa 
nó ó chearta agus oibleagáidí eile, nó nach 
mbíonn.

iompraítear sócmhainní do-inláimhsithe ag 
costas lúide aon amúchadh fabhraithe agus 
aon chaillteanais lagaithe fabhraithe. 

Baineann sócmhainní do-inláimhsithe an 
ghrúpa go hiomlán le bogearraí.

ní dhéantar caipitliú ar chaiteachas ina dhiaidh 
sin ach amháin má chuireann sé le tairbhe 
eacnamaíochta na sócmhainne ar leith lena 
mbaineann sé amach anseo. 

(b) Amúchadh
sócmhainní do-inláimhsithe, a bhfuil saolta 
eacnamaíochta úsáideacha teoranta acu, 
amúchta go dtí an ráiteas ioncaim faoin modh 
dronlíneach thar a saolta úsáideacha measta 
ón dáta a mbíonn siad ar fáil le húsáid. i 
gcás bogearraí ríomhaire, is 3 go 5 bliana de 
ghnáth a bhíonn sna saolta eacnamaíocha 
úsáideacha. 

(c) Lagú
de réir ias 36 lagú sócmhainní déantar 
suim charraeireachta shócmhainní neamh-
inláimhsithe a athbhreithniú dáta gach cláir 
chomhardaithe lena chinneadh cibé an bhfuil 
aon léiriú ar lagú agus bíonn siad faoi réir 
thástáil lagaithe sa chás go léiríonn imeachtaí 
nó athruithe ar imthosca gur féidir nach 
mbeidh na luachanna carraeireachta in-
aisghabhála. Má bhíonn léiriú de chineál ar bith 
mar sin ann ansin déantar suim inaisghabhála 
na sócmhainne a mheas. 

8. Ionstraimí airgeadais
Ionstraimí airgeadais neamh-dhíorthaigh
Tá ionstraimí airgeadais neamh-
dhíorthaigh comhdhéanta d’infheistíocht i 
bhfochuideachtaí, trádáil agus nithe infhaighte 
eile (gan réamhíocaíochtaí san áireamh), 
infheistíochtaí leachtacha, airgead tirim 
agus comhionann airgid thirim, airgead tirim 
srianta, iasachtaí agus iasachtaíochtaí, ioncam 
carnaithe, sochair agus trádáil fostaithe agus 
nithe iníoctha eile.

aithnítear ar dtús ionstraimí airgeadais ag luach 
cóir. ina dhiaidh sin tomhaistear ionstraimí 
airgeadais mar a leagtar amach thíos. 

Infheistíochtaí i bhfochuideachtaí 
ag costas a aithnítear infheistíochtaí RTÉ i 
bhfochuideachtaí ina chlár comhardaithe, lúide 
caillteanais lagaithe.

Nithe infhaighte trádála agus eile
Tugtar nithe infhaighte trádála agus eile ag 
costas amúchta a thagann a bheag nó a mhór 
le luach cóir ó tharla nádúr gearrthéarmach na 
sócmhainní seo. iompraítear nithe infhaighte 
trádála ag suim an tsonraisc bhunaigh lúide 
aon lagú i ndáil le suimeanna a bhféadfadh 
sé tarlú nach bhféadfaí iad a in-aisghabháil. 
aithnítear lagú mar sin má tá fianaise 
oibiachtúil ann i ndiaidh na céad aithinte go 
bhféadfadh sé nach bhféadfaí in-aisghabháil a 
dhéanamh ar iarmhéid go hiomlán ná cuid de. 
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beartais ChuntasaíoChta (ar lean) 
is Cuid de ráitis airGeadais an Ghrúpa 

Infheistíochtaí leachtacha
Tá infheistíochtaí leachtacha comhdhéanta de 
thaiscí gearrthéarmacha agus infheistíochtaí 
sócmhainne reatha ag a bhfuil dáta aibíochta 
nach mó ná trí mhí ón dáta a bhfuarthas iad 
ach nach lú ná dhá mhí dhéag ó dháta an 
chláir chomhardaithe. ó tharla aibíocht na 
n-infheistíochtaí seo lasmuigh den am lena 
rangú mar airgead tirim nó cóibhéisí airgid faoi 
ias 7 Ráitis faoi shreabhadh airgid, caitear 
le hiarmhéideanna bainteacha amhail is gur 
sócmhainní airgeadais iad agus tugtar iad ag 
luach cóir ar dháta gach cláir chomhardaithe. 
aithnítear an t-ioncam ar na sócmhainní seo 
ar bhonn an ráta úis atá in éifeacht.

Airgead tirim agus cóibhéisí airgid
Tá airgead tirim agus cóibhéisí airgid 
comhdhéanta d’iarmhéideanna bainc agus 
taiscí inghlaoite atá inchomhshóite go 
héasca go dtí suimeanna airgid thirim a 
bhfuiltear ar an eolas fúthu ag a luachanna 
iompair nó gar dó agus bíonn faoi réir riosca 
neamh-shuntasach go n-athróidh luach. sa 
chás is go rangaítear taiscí inghlaoite mar 
chóibhéisí airgid aibíocht trí mhí nó níos lú 
ón dáta a bhfuarthas iad a bhíonn leis na 
hiarmhéideanna bainteacha. aithnítear an 
t-ioncam ar na sócmhainní seo ar bhonn an 
ráta úis atá in éifeacht.

Iasachtaí agus iasachtaíochtaí
Taifeadtar iasachtaí agus iasachtaíochtaí ar a 
bhfuil ús ar dtús ag luach cóir, an luach cóir 
ar an gcomaoin infhaighte, glan ar chostais 
idirbheartaíochta a bhaineann. ina dhiaidh 
sin tomhaistear iasachtaíochtaí ar ráta 
athraitheach ag costas amúchta ag baint leasa 
as an modheolaíocht ráta úis atá in éifeacht. 

Nithe iníoctha trádála agus eile
Tugtar nithe iníoctha trádála agus eile ag 
costas, a thagann a bheag nó a mhór le 
luach cóir ó tharla nádúr gearrthéarmach na 
sócmhainní seo. 

(b) Ionstraimí airgeadais díorthaigh
Tá an grúpa nochtaithe do rioscaí margaidh 
a bhaineann le hathruithe ar rátaí úis agus 
ar rátaí malartaithe airgeadra. Tá an grúpa 
i mbun bhabhtáil ar ráta úis chun bainistiú 
a dhéanamh ar athruithe ar rátaí úis ar 
iasachtaíochtaí an ghrúpa. Baintear leas 
as réamhchonarthaí airgeadra coigríche 
chun athruithe ar dollar saM agus steirling 
a bhainistiú i ndáil le hidirbheartaíochtaí 
tuartha. ní théann an grúpa i mbun conarthaí 
díorthaigh amhantracha. 

Trí lascainiú a dhéanamh ar an sreabhadh 
airgid measta ar an socrú babhtála chun luach 
a léiriú ag baint leasa as an ráta margaidh 
cuí a chinntear luach cóir na babhtála ar ráta 
úis. cinntear luach cóir na réamhchonarthaí 
airgeadra coigríche bunaithe ar luach reatha 
an réamhphraghais atá tugtha. 

aithnítear ionstraimí airgeadais díorthaigh 
ag luach cóir ar dtús agus atomhaistear iad 
ina dhiaidh sin go dtí luach cóir gach dáta 
tuairiscíochta. Rangaíonn an grúpa ionstraimí 
airgeadais díorthaigh mar shócmhainní 
nó dliteanais airgeadais ag luach cóir trí 
bharrachas nó easnamh nó mar fháluithe 
sreabhaidh airgid. cuirtear aon ghnóthachain 
ná caillteanais a bhíonn mar thoradh ar 
athruithe ar luach cóir na ndíorthach isteach 
díreach sa Ráiteas ioncaim, seachas an chuid 
de na fáluithe sreabhaidh airgid atá ag obair 
agus a aithnítear sa Ráiteas faoi ioncam 
cuimsitheach (mar a bhfuil cur síos thíos air).

Fáluithe Sreabhaidh Airgid
nuair a chuirtear tús le falú sreabhaidh 
airgid ainmníonn agus cláraíonn an grúpa 
go foirmiúil an gaol fáluithe inar mian leis an 
ngrúpa a chur i bhfeidhm i gcuntasaíocht 
fálaithe agus an cuspóir bainistithe riosca 
agus straitéis le tabhairt faoin bhfálú. 

nuair a ainmnítear ionstraim airgeadais 
díorthaigh ar fhálú sreabhaidh airgid dliteanas 
aitheanta, aithnítear cuid éifeachtach aon 
chaillteanais nó gnóthachain ar an ionstraim 
airgeadais díorthaigh go dtí díreach sa Ráiteas 
faoi ioncam cuimsitheach. aithnítear cuid 
neamhéifeachtach aon ghnóthachain nó 
caillteanais láithreach sa Ráiteas ioncaim. 
athrangaítear an méid a charntar i gcothromas 
sa Ráiteas ioncaim sa tréimhse chéanna 
a mbíonn tionchar ag an ní fálaithe ar an 
mbarrachas nó ar an easnamh. 

Mura mbeidh an ionstraim fálaithe ag 
comhlíonadh na gcritéar do chuntasaíocht 
fhálaithe nó má tharraingítear siar an 
t-ainmniúchán cuirtear deireadh go 
hionchasach leis an gcuntasaíocht fhálaithe. 

9. Fardail
(a) Fardail clár
déantar fardail clár a luacháil ag a gcostas nó 
ag a nglanluach inréadaithe, cibé is lú. 

is ionann fardail clár dúchasach is cláir 
a dhéanann RTÉ sa teach nó cláir a 
dhéanann RTÉ a choimisiúnú ó léiritheoirí 
neamhspleácha. áirítear ar chostais stoc clár 
in-tí costais dhíreacha clár lena n-áirítear 
saoráidí léirithe agus costais lucht oibre. Bíonn 
costais na stoc clár coimisiúnaithe bunaithe ar 
luach an chonartha. gearrtar fardail na gclár 
dúchasach go hiomlán chuig an Ráiteas ar an 
gcéad tarchur. 

is ionann fardail clár faighte agus cláir agus 
scannáin a cheannaíonn RTÉ ó stiúideonna 
agus ó chraoltóirí tríú páirtí. sainmhínítear 
costais na bhfardal clár faighte mar an luach 
conartha ceadúnais tríú páirtí a íocann RTÉ 
leis an stiúideo nó an craoltóir. gearrtar fardail 
clár faighte chuig an Ráiteas ioncaim bunaithe 
ar luach ionchasach gach tarchur mar seo a 
leanas:

gnéchláir: 75% ar an gcéad tarchur, 25% ar 
an dara tarchur

sraitheanna: 99% ar an gcéad tarchur, 1 % ar 
an dara tarchur

is éard is fardail chearta spóirt ná na cearta 
imeachtaí spóirt a chraoladh. sainmhínítear 
costais na bhfardal chearta spóirt mar an 
luach conartha a chomhaontaíonn an grúpa 
leis an gcomhlacht spóirt cuí nó le sealbhóir na 
gceart. gearrtar fardail chearta spóirt chuig an 
Ráiteas ioncaim de réir mar atá na himeachtaí 
spóirt a bhaineann leis na cearta á gcraoladh.

(b) Fardail eile
i measc fardal eile tá stoic de mhionpháirteanna 
breise agus tugtar iad ag a gcostas nó a 
nglanluach inréadaithe, cibé is lú. gearrtar 
fardail eile chuig an Ráiteas ioncaim de réir 
mar a ídítear iad lena gcothabháil nó lena 
n-athchóiriú.

10. Sochair d’fhostaithe
(a) oibleagáidí sochair scoir
déanann an grúpa, tríd scéim aoisliúntais 
RTÉ, scéim pinsin Ranníoca sainithe RTÉ, 
scéim pinsin 50/50 Riosca i bpáirt (scéim 
chumaisc a bhfuil gnéithe shainithe agus 
ranníoca shainithe léi) agus scéimeanna 
ranníoca sainithe eile ranníocaíochtaí pinsin do 
líon suntasach fostaithe. 

Maidir leis na scéimeanna ranníocaíochtaí 
sainithe agus le gné ranníocaíochtaí 
sainithe scéim pinsin 50/50 Riosca i bpáirt 
fabhraítear ranníocaíochtaí agus aithnítear iad 
sa Ráiteas ioncaim sa tréimhse a saothraíonn 
na fostaithe cuí iad. 

Maidir leis scéim aoisliúntais RTÉ, scéim 
sochair shainithe aoisliúntais maoinithe agus 
gné sochair shainithe de scéim pinsin 50/50 
Riosca i bpáirt RTÉ nochtar an difríocht idir 
luach margaidh shócmhainní na scéime 
agus luach reatha dhliteanais na scéime ó 
mheasúnú achtúireachta, á ríomh ag baint 
leasa as an modh creidmheasa aonaid 
teilgthe, mar shóchmhainn/dliteanas sa chlár 
comhardaithe, glan ar cháin iarchurtha (a 
mhéid is féidir é a inaisghabháil). an tsuim 
a chuirtear in aghaidh an Ráitis ioncaim ná 
costas achtúireachta na sochar pinsean a 
ghealltar d’fhostaithe a saothraíodh le linn na 
bliana móide aon fheabhsúcháin sochair a 
deonaíodh do chomhaltaí i rith na bliana.

léirítear mar mhíreanna airgeadais sa 
Ráiteas ioncaim an t-aschur ionchasach 
ar shócmhainní ghnéithe sochair shainithe 
na scéime aoisliúntais agus scéim pinsin 
50/50 Riosca i bpáirt RTÉ agus an t-ardú 
ar dhliteanais scéimeanna mar thoradh ar 
dhíscaoileadh na lascaine. aithnítear aon 
difríocht idir an t-aschur ionchasach ar 
shócmhainní agus an t-aschur iarbhír agus 
aon athrú sna dliteanais de bharr athrú ar 



Raidió Teilifís ÉiReann TuaRascáil BhlianTúil agus RáiTis aiRgeadais an ghRúpa 2011

67

bhoinn tuisceana nó mar gheall go raibh 
an taithí iarbhír le linn na bliana éagsúil de 
sin a raibh súil leis mar chaillteanais agus 
ghnóthachain achtúireacha sa ráiteas faoi 
ioncam agus caiteachas aitheanta.

(b) Sochair Foirceanta
aithnítear sochair scoir mar chaiteachas 
nuair is léir go mbíonn an grúpa tiomanta, 
is gan aon fhéidearthacht ann tarraingt 
siar, do phlean mionsonraithe fostaíocht a 
fhoirceannadh roimh an ngnáthdháta scoir 
nó sochair foirceanta a sholáthar mar thoradh 
ar thairiscint a rinneadh le hiomarcaíocht 
dheonach a spreagadh. aithnítear sochair 
d’iomarcaíochtaí deonacha mar chaiteachas 
má tá tairiscint ar iomarcaíocht dheonach 
déanta ag an ngrúpa, más dócha go nglacfar 
leis an tairiscint, agus gur féidir an líon glactha 
a mheas go hiontaofa. 

(c) Sochair ghearrtéarmacha
ar bhonn neamh-lascainithe a thomhaistear 
oibleagáidí sochair fostaithe agus déantar iad 
a chur san áireamh de réir mar a sholáthraítear 
an tseirbhís. 

11. Cáin ioncaim
(a) Aitheantas
Tá cáin ioncaim comhdhéanta de cháin reatha 
agus cáin iarchurtha. aithnítear caiteachas 
cáin ioncaim sa Ráiteas ioncaim seachas a 
mhéid a bhaineann sé le rannóga a aithnítear 
go díreach i gcothromas agus sa chás sin a 
aithnítear i gcothromas. 

(b) Cáin reatha
is ionann cáin reatha agus an cáin ionchasach 
iníoctha ar ioncam inchánaithe don bhliain, 
ag baint leasa as na rátaí cánach achtaithe 
nó atá achtaithe go substaintiúil ar an dáta 
tuairiscíochta, agus aon leasú ar cháin 
iníoctha i ndáil le blianta roimhe sin. Tá cáin 
chorparáide na hÉireann dlite ar ioncam 
inchánaithe an ghrúpa. Bhí ioncam a 
saothraíodh ó Tháille ceadúnais an ghrúpa 
roimh an 31 nollaig 2006 díolmhaithe ó cháin 
chorparáide.

(c) Cáin Iarchurtha
aithnítear cáin iarchurtha leis an modh clár 
comhardaithe ina soláthraítear do dhifríochtaí 
idir an tsuim de shócmhainní agus dliteanais 
a iompraítear do chríocha tuairiscíochta 
airgeadais agus an na suimeanna a úsáidtear 
chun críocha cánach. ní sócmhainní ná 
dliteanais cánach iarchurtha faoi réir lascainiú 
agus déantar iad a thomhais ag rátaí cánach 
a mheastar a bhainfidh leis an tréimhse a 
bhfíoraítear an sócmhainn nó a socraítear 
an dliteanas bunaithe ar na rátaí cánach 
agus na dlíthe cánach atá achtaithe nó 
achtaithe go substainteach ar dháta an chláir 
chomhardaithe. 

aithnítear dliteanais chánach ar mhaithe le 
gach difríocht sealadach cánach seachas 
chéad aithint sócmhainne nó dliteanais in 
idirbheart nach comhcheangal gnó é agus 
nach mbíonn tionchar aige ar an mbrabús na 
caillteanas cuntasaíochta ná ar an mbrabús ná 
ar an gcaillteanas inchánaithe tráth a ndéantar 
an t-idirbheart. 

a mhéid agus is dócha a bheidh brabúis 
inchánaithe ar fáil ina aghaidh agus ar féidir 
an difríocht shealadach a úsáid a aithnítear 
sócmhainn cánach. déantar sócmhainní 
cánach a athbhreithniú ar gach dáta 
tuairiscíochta agus laghdaítear iad a mhéid is 
nach dóigh níos mó go mbainfear an sochar 
cánach bainteach amach. 

déantar sócmhainní agus dliteanais cánach 
a iarchur má tá ceart dlí infheidhmithe ann 
sócmhainní agus dliteanais chánach a iarchur 
agus go mbaineann siad le cáin ioncaim atá á 
ghearradh ag an údarás céanna cánach ar an 
eintiteas céanna inchánaithe. 

12. Ioncam agus costais airgeadaisTá 
ioncam airgeadais comhdhéanta d’ioncam 
ó ús ar airgead tirim agus d’infheistíochtaí 
leachtacha agus gluaiseachtaí luach cóir ar 
ionstraimí airgeadais díorthaigh a aithnítear tríd 
an Ráiteas ioncaim. 

Tá caiteachais airgeadais comhdhéanta 
d’ús ar iasachtaíochtaí, agus díscaoileadh 
na lascaine ar chostas athstruchtúrha 
gluaiseachtaí luach cóir ar ionstraimí 
airgeadais díorthaigh a aithnítear tríd an 
Ráiteas ioncaim.

13. Caighdeáin agus léirmhínithe nua
(a) A glacadh i rith na bliana
Tá na beartais chuntasaíochta a glacadh 
comhleanúnach leo sin ó mbliain airgeadais 
roimhe ach amháin gur glacadh le ias 24 
faisnéis a nochtadh maidir le páirtithe 
gaolmhara (leasú) a tháinig in éifeacht 1 
eanáir 2011.

IAS 24 Idirbhearta Páirtithe Gaolmhara 
(Leasú)
d’eisigh an iasB leasú ar ias 24 a 
shoiléiríonn na sainmhínithe atá le páirtí 
gaolmhar. cuireann na sainmhínithe nua
béim ar léargas siméadrach ar chaidrimh 
pháirtithe ghaolmhara agus sainmhíníonn 
na himthosca ina mbíonn tionchar ag daoine 
agus ag príomhphearsanra bainistíochta 
ar chaidreamh gaolmhar eintitis. chomh 
maith leis an leasú tá díolúine ón gceanglais 
nochtaithe ginearálta páirtithe gaolmhara 
maidir le hidirbearta leis an Rialtas agus le 
heintitis arna rialú, arna gcomhrialú nó a 
mbíonn tionchar mór orthu ag an Rialtas sin 
mar an t-eintiteas tuairiscíochta. ní raibh aon 
tionchar ag glacadh an leasaithe ar staid ná ar 
fheidhmíocht airgeadais an ghrúpa.

(b) Caighdeáin agus léirmhínithe nua nár 
glacadh leo fós
Tháinig roinnt caighdeán, leasuithe agus 
léirmhínithe nua in éifeacht do thréimhsí 
bliantúla ag tosú i ndiaidh an 1 eanáir 2011 
agus nár feidhmíodh is na ráitis airgeadais 
chomhdhlúite seo á n-ullmhú. níltear ag súil 
go mbeidh tionchar suntasach ag ceachtar 
acu seo ar ráitis airgeadais chomhdhlúite an 
ghrúpa, seachas ias 19 sochair d’fhostaithe 
(leasú) a bheidh éigeantach i dtaobh ráitis 
airgeadais chomhdhlúite an ghrúpa i 2013 
agus a d’fhéadfadh athrú a chur ar ionchur 
ionchasach shóchmhainní an phlean. níl sé i 
gceist ag an ngrúpa glacadh leis an bplean 
seo roimh an am agus níl sé oibrithe amach a 
mhéid tionchair a bheidh aige.



Raidió Teilifís ÉiReann

68

nótaí 
is Cuid de ráitis airGeadais an Ghrúpa

1. Príomhbhearta oibre agus Eolas Idirdhealaithe 
 (a) Príomhbhearta oibre
  is eagraíocht neamhbhrabúis é RTÉ arbh í an phríomhbheartaíocht 

seirbhíse poiblí aige raon cuimsitheach cainéal agus sceideal 
teilifíse agus raidió a chraoladh saor go haer. déantar freastal leis 
na seirbhísí sin ar gach catagóir déimeagrafaíochta i bpobal na 
hÉireann le réimse leathan soláthair agus seánraí, gan bheann 
ar lucht féachana tráchtála a mhealladh, agus le béim faoi leith 
ar chláir de dhéantús na hÉireann. ar bheartaíocht eile seirbhíse 
poiblí eile de chuid RTÉ, tá ceolfhoireann siansa náisiúnta 
RTÉ, ceolfhoireann coirme RTÉ agus grúpaí oirfide eile a rith. 
Taobh istigh den rannóg foilsitheoireachta (de réir an struchtúir 
eagrúcháin a bhí i bhfeidhm i rith na bliana 2011), bhí réimse 
fairsing seirbhísí ar líne iad, gréasán-bhunaithe saor in aisce á gcur 
ar fáil ag RTÉ dírithe go ginearálta ar lucht féachana na hÉireann. 
Tá seirbhís súil siar via seinnteoir RTÉ player san áireamh leis 
an tseirbhís ar líne, gréasán-bhunaithe, saor in aisce trínar féidir 
féachaint arís ar chláir éagsúla tar éis a gcraolta ar RTÉ One agus 
RTÉ Two. 

  Bíonn an costas gach bliain ar RTÉ maidir leis an mbeartaíocht 
seirbhíse poiblí sin a chur ar fáil agus a mhaoiniú cuid mhór 
sa bhreis ar an gciste poiblí a fhaightear i bhfoirm ioncaim ón 
Táille ceadúnais. dá réir sin téann RTÉ i mbun bearta tráchtála 
coimhdeacha freisin, taobh istigh de phoblacht na hÉireann den 
chuid is mó, chun bonn taca breise a chur faoin mbeartaíocht 
seirbhíse poiblí. áirítear ar na bearta tráchtála sin fógraíocht agus 
urraíocht a dhíol, an RTÉ guide a dhíol, ábhar a chur ar ceadúnas 
nó a dhíol, earraí a bhaineann le cláir a dhíol, saoráidí léiriúcháin 
a ligean ar cíos agus sciar den ioncam ó theileachumarsáid/
téacsanna a bhailiú. ina theannta sin, oibríonn RTÉ Transmission 
network limited (RTÉnl) líonra tarchuradóireachta craolacháin 
náisiúnta taobh istigh de phoblacht na hÉireann, a chuirtear 
ar fáil do chraoltóirí áitiúla agus náisiúnta araon, seirbhísí RTÉ 
féin san áireamh, ar bhonn neamhthuilleamaíoch. ligeann 
RTÉnl spás breise túir/crainn ar cíos le raon úsáideoirí tríú 
páirtí nach mbaineann le cúrsaí craolacháin. leagadh an 
príomhchúram ar RTÉ faoi acht craolacháin 2009 maidir le córas 
tarchuradóireachta digiteach a chur ar fáil ionas go gcinntítear 
gur féidir le lucht féachana na hÉireann leanúint do theacht a 
bheith acu ar theilifís saor go haer tar éis mhúchadh an chórais 
analógaigh. Tá infheistíocht shuntasach déanta ag RTÉnl maidir 
leis an infreastruchtúr is gá chun aistriú go sásúil go dtí Teilifís 
Trastíre dhigiteach (dTT) a chur ar fáil.

  i rith na bliana 2011, bhí cúrsaí oibriúcháin agus bainistíochta 
RTÉ eagraithe ar fud sé cinn de Rannóga comhtháite gnó 
(iBd): Teilifís, Raidió, nuacht agus cúrsaí Reatha, grúpaí Oirfide, 
foilsitheoireacht agus líonra. i ndáil le gach iBd acu sin, déanann 
an príomh-stiúrthóir agus feidhmeannas RTÉ athbhreithniú gach 
mí ar thuarascálacha bainistíochta inmheánacha. Tá an iBd líonra 
lonnaithe go huile agus go hiomlán taobh istigh d’fhochuideachta 
atá faoi lán-úinéireacht RTÉ agus faoi bhainistiú ar leithligh, RTÉ 
Transmission network limited (féach thuas). leagtar amach i nóta 
10 leis na ráitis airgeadais seo liosta mionsonraithe de bhearta 
oibre RTÉ, mar aon leis an iBd ina ndéantar iad agus leis an 
eintiteas dlí ina ndéantar tuairiscíocht ina leith, nithe nach mór 
tuiscint ina leith maidir le léirmhíniú ar an bhfaisnéis idirdhealaithe 
a thugtar anseo.

  chomh maith leis na sé iBd, ritheann RTÉ ceannáras na 
corparáide agus seirbhísí Roinnte lárnacha. is é a bhaineann 
le ceannáras na corparáide bearta riaracháin ginearálta agus 
bearta eile a thagann chun cinn ar leibhéal eintitis a bhaineann 
le rialachas RTÉ mar chraoltóir seirbhíse poiblí. is é a bhaineann 
le seirbhísí Roinnte lárnacha bearta a dhéantar go lárnach thar 
ceann rannóg iBd. is iad na costais sin amháin a bhaineann le 
bearta na seirbhísí Roinnte lárnacha agus a dtéitear iontu go 

lárnach dá bhrí sin ar son rannóga iBd a dtugtar tuairisc ina 
leith ar leibhéal iBd, cainéil nó seirbhíse. ní dhéantar costas 
cheannáras na corparáide a leithroinnt ar rannóga iBd agus 
déantar a lua mar ábhar don réiteach idir costas míreanna atá 
le lua agus an costas iomlán. déantar costais, lena n-áirítear 
gnéithe de tháillí tarchuradóireachta agus costas bolscaireachta a 
bhain leis an ullmhúchán don athrú go dtí dTT ach nach i ndáil le 
seirbhísí Teilifís RTÉ agus Raidió RTÉ go sonrach a tharla siad a 
lua mar ábhar don réiteach idir costas míreanna atá le lua agus an 
costas iomlán.

 (b) Eolas idirdhealaithe
  déantar anailís idirdhealaithe, a ullmhaítear de réir chaighdeán 

ifRs 8 Rannóga Oibriúcháin a leagan amach sna sceidil 1(d) agus 
1(e). is iad na rannóga iBd, na rannóga gnó, na príomhrannóga 
tuairiscíochta ag RTÉ.

 Anailís Idirdhealaithe de réir IBd 
  cuirtear anailís idirdhealaithe de réir rannóga iBd i láthair sna 

sceidil 1(d) agus 1(f). sna sceidil a leagtar amach in 1 (d), luaitear 
ioncam tráchtála maidir leis an iBd ina dtuilltear é. Taobh amuigh 
de iBd nuacht agus cúrsaí Reatha, is feidhm tuairisciú ar ioncam 
ón Táille ceadúnais taobh istigh de gach iBd a bhaineann lena 
chur i leith gach cainéil agus seirbhíse faoi leith (féach thíos). i 
gcás iBd nuacht agus cúrsaí Reatha, tá na costais go léir, taobh 
amuigh de chostas an tsoláthair nuacht a chuirtear ar fáil do RTÉ 
2fm, faoi scáth an ioncaim leithdháilte ón Táille ceadúnais. 

  déantar costais le iBd nó ar son iBd a lua taobh istigh den iBd 
sin. sa chás go dtéann seirbhísí Roinnte lárnacha i gcostas thar 
ceann iBd, nó iBd amháin thar ceann an dara iBd, baintear leas 
as bunús cuí leithdháilte ionsúcháin / úsáide lán-chostais chun 
costas cóir réasúnach a leagan ar na seirbhísí idir-rannacha a 
d’úsáid na rannóga iBd sin. Bíonn an leithdháileadh bunaithe ar 
phrionsabail cuntasaíochta an chostais arna gcur i bhfeidhm go 
seasta agus go hoibiachtúil.

  Baineann costas léiriúcháin, coimisiúin agus ceannacháin ar chláir 
theilifíse agus raidió le cainéil teilifíse agus raidió saor go haer RTÉ 
a chur ar fáil. déantar na costais sin a ghearradh ar iBd Teilifís, 
Raidió nó nuacht agus cúrsaí Reatha de réir mar is cuí. ionas gur 
féidir an costas dáiríre a bhaineann le cainéil teilifíse agus raidió 
saor go haer RTÉ a chur ar fáil a léiriú go cothrom, ní dhéantar 
sciar den chostas sin a chur i leith iBd foilsitheoireacht sa chás go 
gcuirtear deiseanna breise ar fáil teacht ar an ábhar trí sheirbhísí 
ar líne gréasán-bhunaithe saor in aisce RTÉ. sa chás go dtarlaíonn 
costas sonrach maidir le cearta ar líne a cheannach nó athúsáid 
a bhaint as ábhar, déantar an costas sin a ghearradh ar iBd 
foilsitheoireacht. sa chás go bhfaightear ábhar d’fhonn a úsáid i 
gcláir chraolta agus a úsáid go díreach le seirbhísí ar líne, déantar 
an costas a bhaineann le hábhar mar sin a fháil a chur i leith iBd 
craolacháin agus iBd foilsitheoireacht agus leas á bhaint as 
bunús cuí ionsúcháin lán-chostais nó leithdháileadh úsáide.

  chun críche anailíse idirdhealaithe i ndáil le iBd, na sceidil a 
leagtar amach ag 1(d), déantar costais iBd nuacht agus cúrsaí 
Reatha a nochtadh ar leithligh ó chostais Teilifís agus Raidió.

  cuireann RTÉnl sonraisc chuig gach rannóg iBd maidir le 
seirbhísí tarchuradóireachta agus dáiliúcháin ar bhonn córas 
táillí a fhoilsítear, lena dtugtar corrlach san áireamh. cuireann 
RTÉnl sonrasc chuig RTÉ, bunaithe ar chóras táillí, i ndáil le 
tarchuradóireacht dhigiteach trastíre a chur ar fáil. déantar costais 
a bhaineann le feidhmiú ar mhaithe le cainéil Teilifís RTÉ agus 
cainéil Raidió RTÉ a ghearradh ar na cainéil sin bunaithe ar an 
gcion acmhainne ar baineadh úsáid as. déantar gnéithe eile den 
táille a lua mar ábhar don réiteach idir costas míreanna atá le lua 
agus an costas iomlán.
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1. Príomhbhearta oibre agus Eolas Idirdhealaithe (ar lean)
  déantar sonraisc a sheoladh ar na rátaí tráchtála cuí maidir le 

seirbhísí eile de chuid RTÉnl.

  déantar idirbhearta idir réimsí a fhéachann le haidhmeanna 
seirbhíse poiblí RTÉ a bhaint amach agus réimsí a fhéachann le 
deiseanna tráchtála a thapú ar rátaí an mhargaidh. seolann Teilifís 
agus Raidió sonrasc chuig foilsitheoireacht maidir le fógraíocht ar 
an aer ar rátaí an mhargaidh oscailte. is ar rátaí an mhargaidh na 
hidirbhearta idir bearta seirbhíse poiblí RTÉ ar líne agus an RTÉ 
guide.

  áirítear ar an eolas a chuirtear i láthair i ndáil le iBd Teilifís agus 
iBd nuacht agus cúrsaí Reatha na costais agus na muirir i dtaca 
le dualgas RTÉ faoin reachtaíocht chláir a chur ar fáil do Tg4 de 
réir pholasaí an rialtais (féach 1(e) thíos).

  ag 1(f) thíos, luaitear sócmhainní agus dliteanais de réir iBd tar 
éis deireadh a chur le sócmhainní agus dliteanais idirchuideachtaí 
agus le haon bhrabús idirchuideachtaí a thagann de thoradh ar 
aistriú inmheánach.

 (c) Anailís eile
  anailís ar ioncam, costas agus (easnamh) / barrachas de réir an 

chainéil, de réir na seirbhíse agus de réir seánra craoltóireachta 
agus de réir beartaíochta seirbhíse poiblí agus beartaíocht nach 
seirbhís phoiblí. 

  sna sceidil atá leagtha amach in 1(e), tugtar tuairisc maidir le 
costas agus ioncam tráchtála i ndáil leis na cainéil, seirbhísí agus 
seánraí craoltóireachta faoi leith ar bhealach atá ag teacht leis na 
prionsabail chéanna a úsáidtear maidir le tuairisc a thabhairt ar 
ioncam agus costas i ndáil le gach iBd.

  chun críche na hanailíse idirdhealaithe seo de réir cainéil, seirbhíse 
agus seánra craoltóireachta, déantar an costas ar iBd nuacht 
agus cúrsaí Reatha a chur go hiomlán i leith an chainéil Teilifíse 
agus Raidió lena mbaineann ar bhonn na húsáide iomchuí agus 
de réir na bprionsabal maidir le cuntasaíocht costais a chuirtear i 
bhfeidhm go leanúnach agus is inchosanta go hoibiachtúil.

  ach amháin an costas leithdháilte maidir le soláthar nuachta a 
chuirtear ar fáil do RTÉ 2fm, glantar gach costas ar an iBd nuacht 
agus cúrsaí Reatha ó ioncam leithdháilte ón Táille ceadúnais. 

  déantar ioncam ón Táille ceadúnais a chur go comhuaineach i 
leith na gcainéal seirbhíse poiblí agus na seirbhísí sin ar teoranta 
an acmhainn atá ag baint leo chun ioncam tráchtála a ghnóthú dá 
stuaim féin agus a dhéantar a mhaoiniú den chuid is mó dá bhrí 
sin le hioncam ón Táille ceadúnais, mar atá riachtanach, d’fhonn 
freastal don tseirbhís phoiblí a chur ar fáil go leanúnach. is iad na 
seirbhísí atá i gceist grúpaí Oirfide RTÉ, RTÉ Raidió na gaeltachta 
agus RTÉ lyric fm.

  ní dhéantar aon ioncam ón Táille ceadúnais a chur i leith RTÉ 
2fm. féachann RTÉ leis an gcainéal seirbhíse poiblí sin a rith 
agus é d’aidhm dóthain ioncaim tráchtála a ghnóthú chun iomlán 
an chostais a ghlanadh agus barrachas a chruthú. Tháinig laghdú 
suntasach ar an ioncam tráchtála sa bhliain 2010 agus 2011 mar 
gheall ar chúinsí eacnamaíochta a bheith go dona, rud a d’fhág 
easnamh maidir leis an gcainéal a rith. 

  

 Tá an maoiniú ar chostas RTÉ Radio 1 bunaithe ar:
 • fógraíocht agus urraíocht RTÉ Radio 1; 
 •  barrachas a ghnóthaítear trí bheartaíocht tráchtála nach 

mbaineann le cainéil;

  leis an bhfuílleach á bhaint as leithdháileadh maidir le hioncam ón 
Táille ceadúnais lena mbaineann dhá ghné éagsúla:

 •  suim is comhionann le costas leithdháilte na seirbhísí a 
chuirtear ar fáil do RTÉ Radio 1 trí iBd nuacht agus cúrsaí 
Reatha; agus

 •  ranníoca comhardúcháin i ndáil le costas léiriúcháin na gclár 
de dhéantús na hÉireann a chraoltar ar RTÉ Radio 1

  Tar éis asbhaint i ndáil leis an leithdháileadh de réir mar atá sa 
chuntas thuas, déantar fuílleach an ioncaim ón Táille ceadúnais 
a chur i leith an chostais léiriúcháin maidir le cláir de chuid na 
hÉireann ar an dá chainéal seirbhíse poiblí ag RTÉ, RTÉ One agus 
RTÉ Two. déantar an méid a chuirtear i leith gach cainéil a ríomh i 
ndáil le comhréir chostas na gclár de dhéantús na hÉireann ach ar 
gach cainéal faoi seach. ní dhéantar aon ghné d’ioncam ón Táille 
ceadúnais a chur i leith chiste maidir le costas cláir a cheannach 
ná maoiniú i ndáil le costais oibriúcháin a dtéann na cainéil iontu 
maidir le seirbhís phoiblí nach cláir.

  ní chuirtear ioncam ón Táille ceadúnais go díreach i leith 
foilsitheoireacht RTÉ, líonra RTÉ, ceannáras na corparáide ná 
aon bheartaíocht ná seirbhís nach mbaineann le cainéal. dá réir 
sin, níl aon ghné d’ioncam ón Táille ceadúnais a chuirtear i leith 
seirbhísí poiblí ar líne, gréasán-bhunaithe, saor in aisce RTÉ, a 
ndéantar a mhaoiniú faoi láthair as barrachas a ghnóthaítear ó 
bheartaíocht tráchtála. 

  Tugtar na gníomhaíochtaí iarmharacha neamhchainéil agus 
neamhsheirbhíse le chéile arna gcomhthiomsú faoin gcatagóir 
“eile” agus áirítear leo iBd líonra RTÉ, iBd foilsitheoireacht RTÉ 
(gan beartaíocht “ar líne” a thabhairt san áireamh), beartaíocht 
neamhchainéil taobh istigh de iBe Teilifís RTÉ nó de iBd Raidió 
RTÉ.

  Tá na sceidil a leagtar amach in 1(e) curtha in ord trína ndéantar 
idirdhealú agus deighilt shoiléir chun críche tuairiscíochta idir an 
costas agus an teacht isteach a bhaineann le bearta éagsúla 
seirbhíse poiblí agus bearta éagsúla nach seirbhís phoiblí de 
chuid RTÉ. Mar a luaitear thuas, de bharr go bhfuil an costas ar 
RTÉ maidir le raon iomlán na beartaíochta seirbhíse poiblí a chur 
ar fáil go mór os cionn an méid ioncaim ón Táille ceadúnais, ní 
féidir a shéanadh go bhfuil cuid mhór de bheartaíocht seirbhíse 
poiblí RTÉ á mhaoiniú le hioncam tráchtála seachas ó chistí poiblí. 
Tá seirbhísí poiblí ar líne, gréasán-bhunaithe, saor in aisce á 
maoiniú go hiomlán faoi láthair ó ioncam tráchtála a ghnóthaítear 
ó bheartaíocht eile agus ní tharraingíonn siad dá bhrí sin 
leithdháileadh ar bith maidir le hioncam ón Táille ceadúnais. 

 Eolas Tíreolaíochta
  déanann seirbhísí poiblí RTÉ freastal ar phobal na hÉireann 

agus is taobh istigh de phoblacht na hÉireann den chuid is mó a 
dhéantar an bheartaíocht tráchtála coimhdeach.

  nuair a chuirtear eolas i láthair arna idirdhealú de réir réimse 
tíreolaíochta, bíonn ioncam maidir leis an réimse bunaithe ar an 
tsuíomh tíreolaíochta ina gcuirtear an tseirbhís nó na hearraí ar fáil. 
Bíonn sócmhainní maidir leis an réimse bunaithe ar an tsuíomh 
tíreolaíochta ina bhfuil na sócmhainní.

 Anailís ar tháillí líonra maidir le seirbhísí uile RTÉ
  in alt 1(g) thíos, sonraítear na suimeanna a ghearr RTÉnl ar gach 

ceann de sheirbhísí RTÉ faoi seach.
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nótaí (ar lean) 
is Cuid de ráitis airGeadais an Ghrúpa

1. Príomhbhearta oibre agus Eolas Idirdhealaithe (ar lean)
   (d) Cineálacha ioncaim agus costais agus (easnamh)/ barrachas de réir IBd (beartaíocht leanúnach), ag teacht le struchtúr 

eagraíochta RTÉ, an bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2011:

   RANNA TuAIRISCíoChTA EILE
        IBd
       Nuacht & IBd
     IBd IBd Cúrsaí Grúpaí IBd IBd Ceannáras Bainteach Coigeartuithe Iomlán
     Teilifís Raidió Reatha oirfide Líonra Foilsitheoireacht Corparáideach le dTT Comhdhlúite an Ghrúpa
     €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000  €’000

  IoNCAM 

  ioncam ó fhógraíocht  94,233 24,268 - 2 - 6,225 - - (908) 123,820

  ioncam ó urraíocht 5,450 2,211 - 30 - 464 - - - 8,155

  ioncam ó shaoráidí 2,115 179 - 454 - - - - (186) 2,562

  ioncam ó chiorclaíocht agus imeachtaí  - - - 2,163 - 4,113 - - - 6,276

  ioncam ó tharchuradóireacht, crainn agus túir  - - - - 28,339 - - - (13,638) 14,701

  ábhar, earraí & díolachán eile a bhaineann le cláir 4,477 1,946 - 38 - 6,432 - - (2,204) 10,689

  ioncam tráchtála eile 253 - - - 25 6 40 795 (65) 1,054

  ioncam tráchtála 106,528 28,604 - 2,687 28,364 17,240 40 795 (17,001) 167,257

  leithdháileadh ioncaim ón táille cheadúnais 88,788 28,119 53,932 12,784 - - - - - 183,623

     195,316 56,723 53,932 15,471 28,364 17,240 40 795 (17,001) 350,880

  Costais de réir chatagóir aschuir          

  Costais cláir – de réir foinse 

  léiriúcháin intí (95,963) (48,529) (55,538) - - - - - 999 (199,031)

  coimisiúin Reachtúla (38,146) (1,406) - - - - - - - (39,552)

  coimisiúin neamh-Reachtúla (10,590) - - - - - - - 1 (10,589)

  cláir a dhéantar in Éirinn (144,699) (49,935) (55,538) - - - - - 1,000 (249,172)

  cláir faighte - Éire (902) - - - - - - - - (902)

  cláir faighte – Thar lear  (24,184) - - - - - - - - (24,184)

     (169,785) (49,935) (55,538) - - - - - 1,000 (274,258)

  costais chraolacháin & tarchuir ghinearálta (21,542) (2,739) (544) - (19,257) - - (166) 772 (43,476)

  Muirir tarchuir agus chumhachta RTÉnl (7,376) (4,468) - - - - - (795) 12,639 -

  costais díolacháin (5,867) (2,044) - - - (3,795) - - 2,604 (9,102)

  costais eile a bhaineann le haschuir (3,821) (786) - (15,471) - (15,522) - (1,733) 662 (36,671)

     (208,391) (59,972) (56,082) (15,471) (19,257) (19,317) - (2,694) 17,677 (363,507)

  Ioncam agus costais neamhdháilte          

  ceannáras corparáideach  - - - - - - (4,468) - (35) (4,503)

  ús iníoctha - - - - (584) - (550) - - (1,134)

  ús infhaighte 1 - - - 226 - 1,618 - - 1,845

  (Easnamh) / Barrachas IBd  (13,074) (3,249) (2,150) - 8,749 (2,077) (3,360) (1,899) 641 (16,419)

  glan-ioncam airgeadais a bhaineann le pinsean sochair shainithe          220

  Easnamh roimh cháin ioncaim          (16,199)

  cáin ioncaim          (561)

  Glan - easnamh don bhliain          (16,760)

 *  ioncam agus costais i measc chuideachtaí an ghrúpa a chur as an áireamh

  Nochtuithe Breise Ranna: 

  Tá ioncam tráchtála comhdhéanta de:   

  custaiméirí seachtracha  104,258 28,196 - 2,687 14,701 16,620 - 795 - 167,257

  ioncam ó ranna oibriúcháin eile 2,270 408 - - 13,663 620 - - (16,961) -

     106,528 28,604 - 2,687 28,364 17,240 - 795 (16,961) 167,257

   Baineann €37 milliún d’ioncam iomlán an ghrúpa le haon chustaiméir amháin le ranna tuairiscíochta na Teilifíse, an Raidió agus na foilsitheoireachta agus baineann 

€191 milliún d’ioncam iomlán an ghrúpa le haon chustaiméir amháin de chuid na ranna tuairiscíochta go léir.

  ar na míreanna a bhaineann le hábhar ach nach airgead tirim a thugtar san áireamh le costais intuairiscithe na ranna, tá siad seo a leanas:

  difríocht idir muirear pinsin agus airgead tirim ó ranníocaíochtaí 508 259 222 87 25 12 - - - 1,113
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1. Príomhbhearta oibre agus Eolas Idirdhealaithe (ar lean)
  (d) Cineálacha ioncaim, costais agus (easnamh)/ barrachas de réir IBd (beartaíocht leanúnach), ag teacht le struchtúr 

eagraíochta RTÉ, an bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2010

   RANNA TuAIRISCíoChTA EILE GRÚPA RTÉ
         IBd
        Nuacht & IBd
      IBd IBd Cúrsaí Grúpaí IBd IBd Ceannáras Coigeartuithe Iomlán
      Teilifís Raidió Reatha oirfide Líonra Foilsitheoireacht Corparáideach Comhdhlúite an Ghrúpa
      €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000  €’000

  IoNCAM          

  ioncam ó fhógraíoch  100,532 27,724 - - - 5,704 - (1,313) 132,647

  ioncam ó urraíocht  6,236 1,913 - 30 - 750 - - 8,929

  ioncam ó shaoráidí  1,632 187 - 350 - - - (355) 1,814

  ioncam ó chiorclaíocht agus imeachtaí   - - - 1,781 - 4,566 - - 6,347

  ioncam ó tharchuradóireacht, crainn agus túir   - - - - 27,239 - - (12,154) 15,085

  ábhar, earraí & díolachán eile a bhaineann le cláir  4,674 1,813 - 39 - 6,243 - (2,154) 10,615

  ioncam tráchtála eile  242 - - - - 20 40 (40) 262

  ioncam Tráchtála  113,316 31,637 - 2,200 27,239 17,283 40 (16,016) 175,699

  leithdháileadh ioncaim ón táille cheadúnais  104,387 28,665 50,243 12,673 - - - - 195,968

      217,703 60,302 50,243 14,873 27,239 17,283 40 (16,016) 371,667

  Costais de réir chatagóir aschuir          

  Costais cláir – de réir foinse          

  léiriúcháin intí  (99,124) (50,095) (52,032) - - - - 1,055 (200,196)

  coimisiúin Reachtúla  (39,478) (686) - - - - - - (40,164)

  coimisiúin neamh-Reachtúla  (17,410) - - - - - - 2 (17,408)

  cláir a dhéantar in Éirinn  (156,012) (50,781) (52,032) - - - - 1,057 (257,768)

  cláir faighte - Éire  (650) - - - - - - - (650)

  cláir faighte – Thar lear   (23,849) - - - - - - - (23,849)

      (180,511) (50,781) (52,032) - - - - 1,057 (282,267)

  costais chraolacháin & tarchuir ghinearálta  (22,623) (2,494) (407) - (21,605) - - 872 (46,257)

  Muirir tarchuir agus chumhachta RTÉnl  (6,442) (4,667) - - - - - 11,109 -

  costais díolacháin  (6,018) (2,791) - - - (3,618) - 2,632 (9,795)

  costais eile a bhaineann le haschuir  (3,969) (902) - (14,873) - (15,527) - 1,027 (34,244)

      (219,563) (61,635) (52,439) (14,873) (21,605) (19,145) - 16,697 (372,563)

  Ioncam agus costais neamhdháilte          

  ceannáras corparáideach   - - - - - - (3,978) (141) (4,119)

  ús iníoctha  - - - - - - (650) - (650)

  ús infhaighte  1 - - - 174 - 1,562 - 1,737

  Barrachas / (Easnamh) IBd   (1,859) (1,333) (2,196) - 5,808 (1,862) (3,026) 540 (3,928)

  an glan-ioncam airgeadais a bhaineann le pinsean sochair shainithe          116

  Easnamh roimh cháin ioncaim          (3,812)

  costas cánach ioncaim          (850)

  Easnamh don bhliain tar éis cánach          (4,662)

  *  ioncam agus costais i measc chuideachtaí an ghrúpa a chur as an áireamh

  Nochtuithe Breise Ranna: 

  Tá ioncam tráchtála comhdhéanta de:      

  custaiméirí seachtracha    110,670  31,328 - 2,200 15,085 16,416 - - 175,699

  ioncam ó ranna oibriúcháin eile  2,646 309 - - 12,154 867 - (15,976) -

      113,316 31,637 - 2,200 27,239 17,283 - (15,976) 175,699

    Baineann €39 milliún d’ioncam iomlán an ghrúpa le haon chustaiméir amháin le ranna tuairiscíochta na Teilifíse, an Raidió agus na foilsitheoireachta agus baineann 

€202 milliún d’ioncam iomlán an ghrúpa le haon chustaiméir amháin de chuid na ranna tuairiscíochta go léir.

  ar na míreanna a bhaineann le hábhar ach nach airgead tirim a thugtar san áireamh le costais intuairiscithe na ranna, tá siad seo a leanas:

  difríocht idir muirear pinsin agus airgead tirim ó ranníocaíochtaí   585  310 272 102 38 14 - - 1,321
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nótaí (ar lean) 
is Cuid de ráitis airGeadais an Ghrúpa

1. Príomhbhearta oibre agus Eolas Idirdhealaithe (ar lean)
  (e) Anailís ar ioncam, costais agus barrachas/(easnamh) de réir cainéil, seirbhíse agus seánra craoltóireachta agus idir 

beartaíocht seirbhíse poiblí agus beartaíocht seirbhíse neamhphoiblí don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2011:

     RTÉ RTÉ RTÉ RTÉ Tacaíocht  Grúpaí  Ceannáras Bainteach  Seirbhísí  Coigeartuithe Iomlán an 
    RTÉ one RTÉ Two Radio 1 2fm lyric fm RnaG do TG4  oirfide Corparáideach le dTT Ar Líne Eile Chomhdhlúite Ghrúpa
    €’000  €’000  €’000  €’000  €’000  €’000  €’000  €’000 €’000  €’000  €’000 €’000  €’000  €’000

 BEARTAíoChT SEIRBhíSE PoIBLí           
 Costais chláir a dhéantar in Éirinn         
 léiriúcháin intí (80,547) (52,981) (32,708) (10,800) (5,978) (10,028) (6,806) - -  - (182) -  999 (199,031)
 coimisiúin reachtúla (28,359) (8,755) (859) (177) (89) (281) (1,032) - -  - - -  - (39,552)
 coimisiúin neamh-reachtúla (8,169) (1,231) - - - - (967) - -  - (223) -  1 (10,589)
   (117,075) (62,967) (33,567) (10,977) (6,067) (10,309) (8,805) - -  - (405) -  1,000 (249,172)
 Costais clár – de Réir Seánra              
 na healaíona (1,782) - (1,832) - (152) (81) - - -  - - -  5 (3,842)
 Oideachas (874) - - (38) - (61) - - -  - - -  - (973)
 Reiligiún (2,745) - (465) - - (140) - - -  - - -  1 (3,349)
 fíorasach eile (29,202) (2,386) (1,806) - (221) (1,417) (783) - -  - - -  160 (35,655)
 fíorasach (34,603) (2,386) (4,103) (38) (373) (1,699) (783) - -  - - -  166 (43,819)
 dráma (23,661) (587) (615) - - (12) (387) - -  - (223) -  4 (25,481)
 siamsaíocht (19,767) (5,428) (2,817) (4,136) (659) (797) (1,163) - -  - - -  29 (34,738)
 ceol  (1,486) (72) (6,087) (4,436) (4,421) (1,656) - - -  - - -  78 (18,080)
 nuacht, cúrsaí Reatha  
 agus aimsir (36,668) (2,807) (16,246) (2,141) (557) (4,780) (5,829) - -  - - -  685 (68,343)
 spórt  (890) (40,743) (3,699) (226) - (1,180) (3) - -  - - -  25 (46,716)
 daoine óga - (10,943) - - (57) (185) (641) - -  - (182) -  13 (11,995)
 eile  - - - - - - - - -  - - -  - -
 cláir a dhéantar in Éirinn (117,075) (62,966) (33,567) (10,977) (6,067) (10,309) (8,806) - -  - (405) -  1,000 (249,172)
 Costais aschuir neamh- 
 chraolacháin a dhéantar  
 in Éirinn - - - - - - - (15,471) -  (1,733) (6,729) -  86 (23,847)
   (117,075) (62,966) (33,567) (10,977) (6,067) (10,309) (8,806) (15,471) -  (1,733) (7,134) -  1,086 (273,019)
 Maoiniú Poiblí              
 leithdháileadh ioncaim ón  
 Táille ceadúnais 81,239 43,694 18,767 - 6,662 11,590 8,887 12,784 -  - - -  - 183,623
   (35,836) (19,272) (14,800) (10,977) 595 1,281 81 (2,687) -  (1,733) (7,134) -  1,086 (89,396)
 Costais beartaíochta seirbhíse poiblí eile de réir aschuir            
 cláir faighte              
 - Éire  (805) (97) - - - - - - - - - - - (902)
 - Thar lear (12,778) (11,406) - - - - - - - - - - - (24,184)
 costais chraolacháin agus  
 tarchuir ghinearálta (11,777) (10,098) (1,607) (570) (286) (415) (81) - - (166) - - 81 (24,919)
 Muirir tharchuir agus  
 chumhachta RTÉnl (3,185) (3,594) (1,801) (866) (865) (866) - - - (795) - (667) - (12,639)
   (28,545) (25,195) (3,408) (1,436) (1,151) (1,281) (81) - - (961) - (667) 81 (62,644)
 Ioncam agus costais neamhdháilte              
 ceannáras corparáideach - - - - - - - - (4,468) - - - (35) (4,503)
 glan-ús infhaighte - - - - - - - - 1,069 - - (358) - 711
 glan-ioncam airgeadais a bhaineann  
 le pinsean sochair shainithe - - - - - - - - - - - 220 - 220
 Easnamh ar bheartaíocht  
 seirbhíse poiblí (64,381) (44,467) (18,208) (12,413) (556) - - (2,687) (3,399) (2,694) (7,134) (805) 1,132 (155,612)

 BEARTAíoChT SEIRBhíSE NEAMh-PhoIBLí              
 Ioncam tráchtála              
 ioncam seachtrach 71,177 28,498 19,516 7,804 597 - - 2,687 - 795 4,208 31,975 - 167,257
 ioncam inmheánach 157 27 103 - - - - - 40 - 449 16,225 (17,001) -
   71,334 28,525 19,619 7,804 597 - - 2,687 40 795 4,657 48,200 (17,001) 167,257

 Costais oibriúcháin na seirbhíse Neamh-Phoiblí             
 costais chraolacháin agus  
 tharchuir ghinearálta - - - - - - - - - - - (19,247) 690 (18,557)
 Muirir tharchuir agus  
 chumhachta RTÉnl  - - - - - - - - - - - - 12,639 12,639
 costais díolacháin (4,215) (1,651) (1,519) (484) (41) - - - - - (940) (2,856) 2,604 (9,102)
 costais eile a bhaineann  
 le haschuir - - - (303) - - - - - - - (13,096) 575 (12,824)
   (4,215) (1,651) (1,519) (787) (41) - - - - - (940) (35,199) 16,508 (27,844)

 Rannchuidiú ó bheartaíochtaí  
 seirbhíse neamh-phoiblí 67,119 26,874 18,100 7,017 556 - - 2,687 40 795 3,717 13,001 (493) 139,413
 (Easnamh) / Barrachas              
 Roimh cháin ioncaim 2,738 (17,593) (108) (5,396) - - - - (3,359) (1,899) (3,417) 12,196 639 (16,199)
 cáin ioncaim - - - - - - - - - - - (561) - (561)
 Glan (Easnamh) / 
 Barrachas don bhliain 2,738 (17,593) (108) (5,396) - - - - (3,359) (1,899) (3,417) 11,635 639 (16,760)

  Tá €1.4 milliún ó dhíolacháin lasmuigh de phoblacht na hÉireann san áireamh san ioncam tráchtála seachtrach.
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1. Príomhbhearta oibre agus Eolas Idirdhealaithe (ar lean)
  (e) Anailís ar ioncam, costais agus barrachas/(easnamh) de réir cainéil, seirbhíse agus seánra craoltóireachta agus idir 

beartaíocht seirbhíse poiblí agus beartaíocht seirbhíse neamhphoiblí don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2010:
 
      RTÉ RTÉ RTÉ RTÉ Tacaíocht  Grúpaí  Ceannáras Seirbhísí  Coigeartuithe  
     RTÉ one RTÉ Two Radio 1 2fm lyric fm RnaG do TG4  oirfide Corparáideach Ar Líne Eile Chomhdhlúite Iomlán
     €’000  €’000  €’000  €’000  €’000  €’000  €’000 €’000  €’000  €’000 €’000  €’000  €’000

 BEARTAíoChT SEIRBhíSE PoIBLí              
 Costais chláir a dhéantar in Éirinn             
 léiriúcháin intí  (73,888) (58,947) (32,720) (11,240) (6,349) (10,661) (6,869) - - (577) - 1,055 (200,196)
 coimisiúin reachtúla  (30,289) (8,524) (411) (138) (34) (103) (665) - - - - - (40,164)
 coimisiúin neamh-reachtúla  (13,531) (2,280) - - - - (1,340) - - (259) - 2 (17,408)
     (117,708) (69,751) (33,131) (11,378) (6,383) (10,764) (8,874) - - (836) - 1,057 (257,768)
 Costais clár – de Réir Seánra            
 na healaíona  (1,827) - (1,800) - (198) (79) - - - - - 4 (3,900)
 Oideachas  (1,186) - - (9) - - - - - - - - (1,195)
 Reiligiún  (3,277) - (588) - - (107) - - - - - 1 (3,971)
 fíorasach eile  (27,574) (1,743) (1,665) - (219) (1,313) (806) - - (41) - 125 (33,236)
 fíorasach  (33,864) (1,743) (4,053) (9) (417) (1,499) (806) - - (41) - 130 (42,302)
 dráma  (27,392) (624) (541) - - (1) (426) - - (212) - 5 (29,191)
 siamsaíocht  (21,656) (6,550) (2,916) (4,241) (721) (954) (1,157) - - (6) - 35 (38,166)
 ceol   (1,104) (620) (6,224) (4,804) (4,614) (1,531) - - - - - 119 (18,778)
 nuacht, cúrsaí Reatha  
 agus aimsir  (32,881) (2,658) (15,529) (2,190) (571) (5,453) (5,842) - - - - 724 (64,400)
 spórt   (811) (46,801) (3,868) (134) - (1,071) (9) - - - - 28 (52,666)
 daoine óga  - (10,755) - - (60) (255) (634) - - (577) - 16 (12,265)
 eile  - - - - - - - - - - - - -
 cláir a dhéantar in Éirinn  (117,708) (69,751) (33,131) (11,378) (6,383) (10,764) (8,874) - - (836) - 1,057 (257,768)
 Costais aschuir neamh-             
 chraolacháin a dhéantar in Éirinn  - - - - - - - (14,873) - (6,074) - 137 (20,810)
    (117,708) (69,751) (33,131) (11,378) (6,383) (10,764) (8,874) (14,873) - (6,910) - 1,194 (278,578)

 leithdháileadh ioncaim ón  
 Táille ceadúnais  85,967 50,943 18,439 - 7,085 11,928 8,933 12,673 - - - - 195,968
     (31,741) (18,808) (14,692) (11,378) 702 1,164 59 (2,200) - (6,910) - 1,194 (82,610)
 Costais beartaíochta seirbhíse poiblí eile de réir aschuir           
 cláir faighte              
 - Éire   (615) (35) - - - - - - - - - - (650)
 - Thar lear  (12,786) (11,063) - - - - - - - - - - (23,849)
 Oibriúcháin chraolacháin &  
 Tarchuir ghinearálta  (11,712) (11,147) (1,424) (759) (192) (223) (59) - - - - 141 (25,375)
 Muirir tharchuir agus  
 chumhachta RTÉnl  (3,221) (3,221) (1,844) (941) (941) (941) - - - - - - (11,109)
    (28,334) (25,466) (3,268) (1,700) (1,133) (1,164) (59) - - - - 141 (60,983)
 Ioncam agus costais neamhdháilte             
 ceannáras corparáideach  - - - - - - - - (3,978) - - (141) (4,119)
 ús iníoctha  - - - - - - - - 912 - 175 - 1,087
 ús infhaighte 
  glan-ioncam airgeadais a bhaineann  
 le pinsean sochair shainithe  - - - - - - - - - - 116 - 116
 Easnamh ar bheartaíocht 
 seirbhíse poiblí  (60,075) (44,274) (17,960) (13,078) (431) - - (2,200) (3,066) (6,910) 291 1,194 (146,509)

 
 BEARTAíoChT SEIRBhíSE NEAMh-PhoIBLí             
 Ioncam tráchtála              
 ioncam seachtrach  73,948 32,542 19,380 10,997 484 - - 2,200 - 3,108 33,040 - 175,699
 ioncam inmheánach  212 161 75 - - - - - 40 735 14,793 (16,016) -
    74,160 32,703 19,455 10,997 484 - - 2,200 40 3,843 47,833 (16,016) 175,699

 Costais oibriúcháin na seirbhíse Neamh-Phoiblí            
 Oibriúcháin chraolacháin &  
 Tarchuir ghinearálta  - - - - - - - - - - (21,613) 731 (20,882)
 Muirir tharchuir agus  
 chumhachta RTÉnl   - - - - - - - - - -  11,109 11,109
 costais díolacháin  (4,152) (1,866) (1,809) (929) (53) - - - - (849) (2,769) 2,632 (9,795)
 costais eile a bhaineann le haschuir  - - - (217) - - - - -  (14,107) 890 (13,434)
     (4,152) (1,866) (1,809) (1,146) (53) - - - - (849) (38,489) 15,362 (33,002)
  
  Rannchuidiú ó bheartaíochtaí  

seirbhíse neamh-phoiblí  70,008 30,837 17,646 9,851 431 - - 2,200 40 2,994 9,344 (654) 142,697
 GLAN (EASNAMh) /BARRAChAS 
 Roimh cháin ioncaim  9,933 (13,437) (314) (3,227) - - - - (3,026) (3,916) 9,635 540 (3,812)
 costas cánach ioncaim  - - - - - - - - - - (850) - (850)
 (Easnamh) / Barrachas don bhliain  9,933 (13,437) (314) (3,227) - - - - (3,026) (3,916) 8,785 540 (4,662)

 Tá €1.4 milliún ó dhíolacháin lasmuigh de phoblacht na hÉireann san áireamh san ioncam tráchtála seachtrach.
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nótaí (ar lean) 
is Cuid de ráitis airGeadais an Ghrúpa

1. Príomhbhearta oibre agus Eolas Idirdhealaithe (ar lean)
 (f) Sócmhainní, dliteanais agus eolas eile de réir IBd (oibríochtaí leanúnacha), ag teacht le struchtúr eagraíochta RTÉ

     IBd
     Nuacht agus   IBd IBd
   IBd IBd Cúrsaí IBd Foilsith- Grúpaí   Iomlán an 
   Teilifís Raidió Reatha Líonra eoireacht oirfide Neamhdháilte1 Ghrúpa
   €’000 €’000  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2011        
 sócmhainní ranna 94,540 11,046 6,277 90,211 8,170 1,189 - 211,433
 sócmhainní neamhdháilte - - - - - - 48,281 48,281
 Sócmhainní Iomlána 94,540 11,046 6,277 90,211 8,170 1,189 48,281 259,714
        
 dliteanais ranna (45,709) (3,464) (730) (52,341) (4,383) (824) - (107,451)
 dliteanais neamhdháilte - - - - - - (83,763) (83,763)
 dliteanais Iomlána (45,709) (3,464) (730) (52,341) (4,383) (824) (83,763) (191,214)
         
 Caiteachas caipitil 6,939 1,304 1,169 13,266 1,672 250 - 24,600
         
 dímheas maoine, innealra  
 agus trealamh 5,823 1,873 1,888 5,098 375 178 (650) 14,585
         
 Amúchadh sócmhainní do-láimhsithe 1,009 216 96 19 177 8 - 1,525
        
 don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2010        
 sócmhainní ranna 92,533 13,273 7,147 72,628 7,142  1,151 - 193,874
 sócmhainní neamhdháilte - - -  -  -  -  59,621 59,621
 Sócmhainní Iomlána  92,533   13,273   7,147   72,628  7,142  1,151  59,621 253,495
        
 dliteanais ranna (48,563) (4,152) (1,587) (12,527) (4,329) (447)  - (71,605)
 dliteanais neamhdháilte - - -  -  -  -  (44,591) (44,591)
 dliteanais Iomlána (48,563) (4,152) (1,587) (12,527) (4,329) (447)  (44,591) (116,196)
         
 Caiteachas caipitil 2,524 749  515  8,453   481  163   - 12,885
         
 dímheas maoine, innealra 
 agus trealamh  6,670  2,698  2,212  6,743  466   299  (540) 18,548
         
 Amúchadh sócmhainní do-láimhsithe 968 585 99   27  161   12  - 1,852

 1  Bíonn sócmhainní neamhdháilte comhdhéanta go príomha d’infheistíochtaí leachtacha agus airgid thirim. Bíonn dliteantais neamhdháilte comhdhéanta go príomha de phinsin, cáin agus 
dliteanais airgeadais eile chomh maith le sochair fostaithe.

 Tá €1 milliún atá lonnaithe lasmuigh de phoblacht na hÉireann san áireamh sna sócmhainní iomlána in 2011 (2010: €1.2 milliún) 

 (g) Anailís ar tháillí líonra maidir le seirbhísí uile RTÉ 
       2011 2010
       €’000 €’000

 RTÉ One     3,764 3,778
 RTÉ Two     3,650 3,284
 RTÉ Radio 1     1,906 1,942
 RTÉ 2fm     891 956
 RTÉ lyric fm     888 965
 RTÉ Raidió na gaeltachta     978 1,107
 eile      667 -
       12,774 12,032



Raidió Teilifís ÉiReann TuaRascáil BhlianTúil agus RáiTis aiRgeadais an ghRúpa 2011

75

2 Costais oibriúcháin
       2011 2010
       €’000 €’000

         
 costais maidir le fostaithe (nóta 5)       152,926 152,955
 costais eile a bhaineann le cúrsaí foirne (conraitheoirí san áireamh)     35,559 33,667
 costais Oibriúcháin a bhaineann le cúrsaí foirne       188,485 186,622

 costais na gclár coimisiúnaithe go díreach        45,220 52,100
 costais na gclár ceannaithe go díreach       26,116 23,908
 cóipcheart maidir le spóirt agus cúrsaí eile       20,579 24,589
 conarthaí maidir le craoladh seachtrach       7,056 6,770
 ciorcaid chumarsáide       3,316 3,544
 priontáil an RTÉ guide agus costais a bhaineann leis sin       1,977 2,152
 leictreachas don líonra       2,895 2,666
 ceadúnais cheoil       6,925 6,433
 polasaithe árachais       1,203 1,138
 costais tríú páirtí eile     49,639 46,275
 costais Oibriúcháin nach mbaineann le cúrsaí foirne roimh dhímheas agus amúchadh    164,926 169,575
 dímheas agus amúchadh       16,110 20,400
 costais Oibriúcháin nach mbaineann le cúrsaí foirne       181,036 189,975

 iomlán na gcostas Oibriúcháin      369,521 376,597

 
3 Ioncam agus Caiteachas Gnóthaí Airgeadais
       2011 2010
       €’000 €’000

 ioncam ó ús ar shuimeanna taisce sa bhanc       1,844 1,737
 gnóthachan, arna lua ar an luach cothrom, ar ionstraimí airgeadais díorthaigh nach  
 sonraítear mar fhálúchán maidir le sreabhadh airgid      1,512 -
 ioncam ó ghnóthaí airgeadais       3,356 1,737

 ús agus costais airgeadúcháin maidir le hiasachtaí      (494) -
 caillteanas, arna lua ar an luach cothrom, maidir le babhtáil rátaí úis  
 a tháinig i gcrích i rith na tréimhse faoi chaibidil      (90) -
 díscaoileadh na lascaine ar chostais athstruchtúraithe (nóta 18)      (550) (650)
 caillteanas, arna lua ar an luach cothrom, ar ionstraimí airgeadais díorthaigh  
 nach sonraítear mar fhálúchán maidir le sreabhadh airgid      - (85)
 costas gnóthaí airgeadais       (1,134) (735)

 gnóthachan measta maidir le sócmhainní scéime (nóta 19)       40,501 41,063
 costas úis maidir le dliteanais scéime (nóta 19)       (40,281) (40,947)
 an t-ioncam glan ó ghnóthaí airgeadais a bhaineann le pinsean sochair shainithe   220 116

 an tioncam glan ó ghnóthaí airgeadais a shonraítear sa ráiteas faoi ioncam     2,442 1,118
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4 Easnamh maidir le Bearta oibriúcháin Leanúnacha roimh Cháin Ioncaim 
 (a)  Tugtar san áireamh faoin Easnamh maidir le Bearta oibriúcháin Leanúnacha roimh Cháin Ioncaim 

na suimeanna seo a leanas:  
       2011 2010
       €’000 €’000

    
 dímheas agus amúchadh    
 - dímheas maidir le maoin, innealra agus trealamh      14,585 18,548
 - amúchadh maidir le sócmhainní do-láimhsithe     1,525 1,852
 (gnóthachan) / caillteanas ar mhaoin, innealra agus trealamh agus ar shócmhainní do-láimhsithe a dhiúscairt (23) 5

    
 (b) Luach saothair na nIniúchóirí: 
       2011 2010
       €’000 €’000

 An Grúpa    
 iniúchóireacht ar chuntais an ghrúpa agus ar chuntais fhochuideachtaí     114 114
 seirbhísí dearbhúcháin eile     108 84
 seirbhísí comhairleoireachta maidir le cánachas     56 68
 seirbhísí eile nach iniúchóireacht     64 111
       342 377

       2011 2010
       €’000 €’000

 RTÉ   
 iniúchóireacht ar chuntais chuideachta RTÉ      90 90
 seirbhísí dearbhúcháin eile     97 79
 seirbhísí comhairleoireachta maidir le cánachas     55 57
 seirbhísí eile nach iniúchóireacht     64 9
       306 235

 
 (c) Luach Saothair na Stiúrthóirí:
       2011 2010
       €’000 €’000

 Táillí1     185 186
 luach saothair eile, ranníocaíochtaí pinsin san áireamh      335 309
       520 495

  1  chomh maith leis na táillí Boird, rinneadh Joe little a íoc ina fhostaí de chuid RTÉ. 

5 Eolas maidir le Fostaithe
 seo a leanas na costais a bhain le foireann an ghrúpa i rith na bliana:   
       2011 2010
       €’000 €’000

    
 pá agus tuarastail     129,773 130,266
 costais leasa shóisialaigh     9,716 9,235
 costais phinsin agus árachais saoil     13,437 13,454
       152,926 152,955

    
  seo a leanas líon iomlán na bhfostaithe lánaimseartha, páirtaimseartha agus ócáideacha a bhí ag an ngrúpa ar an 31 nollaig, maille 

leis an gcoibhéis lánaimseartha (fTe):    
   Líon na bhfostaithe Coibhéis lánaimseartha
     2011 2010 2011 2010

 grúpa RTÉ   2,093 2,151 1,934 1,987

    
 seo a leanas meánlíon bliantúil na bhfostaithe lánaimseartha, páirtaimseartha agus ócáideacha i rith na bliana:
    
       2011 2010

 grúpa RTÉ      2,150 2,151

 
  

nótaí (ar lean) 
is Cuid de ráitis airGeadais an Ghrúpa
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6 Costas Cháin Ioncaim
       2011 2010
       €’000 €’000

     
 Costas /(Creidmheas) Cánach Reatha    
 cáin chorparáide reatha     203 1,624
 (Rósholáthar) / Tearcsholáthar ar an tréimhse roimhe seo     (502) 1
       (299) 1,625
    
 Costas /(Creidmheas) Cánach Iarchurtha    
 Bunús agus aischeartú maidir le difríochtaí sealadacha (nóta 20)     860 (775) 
 iomlán chostas an cháin ioncaim      561 850

 Imréiteach maidir leis an ráta cánach éifeachtach     
       2011 2010
       €’000 €’000

   
  easnamh roimh an gcáin ioncaim méadaithe faoi 12.5%, an gnáthráta cánach corparáide in Éirinn (2010: 12.5%) (2,025) (477)
    
 Tionchar:    
 ioncam inchánachais ar ráta is airde     253 217
 caillteanais ar aghaidh a aithint      1,346 (415)
 difríochtaí eile     1,039 153 
 difríochtaí buana     40 1,372
 caillteanais a thugtar siar go dtí an bhliain roimhe seo     (92) -
 Iomlán an Chostais maidir le Cáin Ioncaim      561 850

 
 Cáin Iarchurtha a Aithnítear go díreach sa Chothromas    
 ag baint le sócmhainn pinsin (nóta 20)     (400) (668)
 ag baint le fálú maidir le sreabhadh airgid (nóta 20)     (334) -
       (734) (668)

  Tagann an t-ioncam ó Tháille an cheadúnais Teilifíse a fhaigheann RTÉ trí “dheontas i gcabhair” faoi réir ag cáin chorparáide le 
héifeacht ón 1 eanáir 2007. Tá caillteanas trádála a thugtar ar aghaidh chun críche cánachais is ionann le €539 milliún ag an ngrúpa 
ar an 31 nollaig 2011. Mar gheall ar an éiginnteacht a bhaineann leis an tráth a mbainfí leas dáiríre as na caillteanais seo ní luaitear 
sócmhainn chánach iarchurtha ar bith. 

  anuas air sin, ní luaitear sócmhainn chánach iarchurtha is ionann is €5.97 milliún i ndáil le scéim aoisliúntais RTÉ (nóta 20) i 
bhfianaise na héiginnteachta faoin tráth a mbainfí leas as an tsócmhainn.
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nótaí (ar lean) 
is Cuid de ráitis airGeadais an Ghrúpa

7  Maoin, Innealra agus Trealamh
 An Grúpa  Talamh agus Innealra agus Fearais  Tograí caipitil 
    Foirgnimh Trealamh agus feistis atá ar bun Iomlán
    €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 Costas     
 iarmhéid ar an 1 eanáir 2010  65,898 143,654 1,670 30,442 241,664
 suimeanna breise  - - - 12,415 12,415
 suimeanna arna n-athrangú  756 12,891 18 (13,665) -
 diúscairt agus scor  (31) (7,533) (12) - (7,576)
     
 iarmhéid ar an 31 nollaig 2010  66,623 149,012 1,676 29,192 246,503
     
 iarmhéid ar an 1 eanáir 2011  66,623 149,012 1,676 29,192 246,503
 suimeanna breise  - - - 22,723 22,723
 suimeanna arna n-athrangú  2,326 27,552 8 (29,886) -
 diúscairt agus scor  (11) (2,028) - - (2,039)
     
 Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2011  68,938 174,536 1,684 22,029 267,187
     
 dímheas      
 iarmhéid ar an 1 eanáir 2010  44,764 97,621 993 - 143,378
 suimeanna arna n-athrangú  3,566 14,803 179 - 18,548
 diúscairt agus scor  (27) (7,498) (13) - (7,538)
     
 iarmhéid ar an 31 nollaig 2010  48,303 104,926 1,159 - 154,388
     
 iarmhéid ar an 1 eanáir 2011  48,303 104,926 1,159 - 154,388
 suimeanna arna n-athrangú  3,101 11,352 132 - 14,585
 diúscairt agus scor  (8) (2,026) - - (2,034)
      
 Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2011  51,396 114,252 1,291 - 166,939
     
 Leabharluach Glan     
 ar an 31 nollaig 2010  18,320 44,086 517 29,192 92,115
     
 Ar an 31 Nollaig 2011  17,542 60,284 393 22,029 100,248
 
  Tá athbhreithniú déanta ag Bord RTÉ ar an luach ar a dtugtar anonn an mhaoin, an t-innealra agus an trealamh agus táthar sásta go 

bhfuil luach leo is fiú an tsuim a luaitear thuas ar a laghad.

 Costas iasachta arna chaipitliú
  le roinnt blianta anuas tá RTÉ (tríd an bhfochuideachta RTÉnl) i mbun pleanála, tógála agus socrúcháin ar an infreastruchtúr dTT is 

gá chun ligean do Mhúchadh an chórais analógaigh (asO) agus sin ar chostas iomlán measta €70 milliún. Tá togra dTT ar an togra 
infreastruchtúir is mó a thug RTÉ i gcrích ó seoladh na seirbhísí Teilifíse sa bhliain 1962 agus tá an ciste iomlán á chur ar fáil lena 
aghaidh trí RTÉnl ó acmhainní na fochuideachta féin agus ó iasachtaí bainc. B’ionann an tsuim maidir le costais iasachtaí a ndearnadh 
caipitliú uirthi i rith na bliana dar críoch an 31 nollaig 2011 agus €0.6 milliún.
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 7  Maoin, Innealra agus Trealamh (ar lean)
 RTÉ   Talamh agus Innealra agus Fearais  Tograí caipitil 
    Foirgnimh Trealamh agus feistis atá ar bun Iomlán
    €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 Costas     
 iarmhéid ar an 1 eanáir 2010  58,303 65,672 1,636 3,880 129,491
 suimeanna breise  - - - 3,845 3,845
 suimeanna arna n-athrangú  637 5,349 18 (6,004) -
 diúscairt agus scor  (22) (2,723) (6) - (2,751)
     
 iarmhéid ar an 31 nollaig 2010  58,918 68,298 1,648 1,721 130,585
     
 iarmhéid ar an 1 eanáir 2011  58,918 68,298 1,648 1,721 130,585
 suimeanna breise  - - - 9,395 9,395
 suimeanna arna n-athrangú  1,182 2,903 8 (4,093) -
 diúscairt agus scor  - (1,258) - - (1,258)
     
 Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2011  60,100 69,943 1,656 7,023 138,722
     
 dímheas      
 iarmhéid ar an 1 eanáir 2010  41,550 45,286 965 - 87,801
 dímheas i leith na bliana  3,304 8,599 176 - 12,079
 diúscairt agus scor  (22) (2,721) (6) - (2,749)
     
 iarmhéid ar an 31 nollaig 2010  44,832 51,164 1,135 - 97,131
     
 iarmhéid ar an 1 eanáir 2011  44,832 51,164 1,135 - 97,131
 dímheas i leith na bliana  2,817 6,861 130 - 9,808
 diúscairt agus scor  - (1,257) - - (1,257)
     
 Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2011  47,649 56,768 1,265 - 105,682
     
 Leabharluach Glan     
 ar an 31 nollaig 2010  14,086 17,134 513 1,721 33,454
     
 Ar an 31 Nollaig 2011  12,451 13,175 391 7,023 33,040

  Tá athbhreithniú déanta ag Bord RTÉ ar an luach ar a dtugtar anonn an mhaoin, an t-innealra agus an trealamh agus táthar sásta go 
bhfuil luach leo is fiú an tsuim a luaitear thuas ar a laghad.
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nótaí (ar lean) 
is Cuid de ráitis airGeadais an Ghrúpa

8 Sócmhainní do-láimhsithe
 An Grúpa     Bogearraí atá
      Bogearraí á gceapadh Iomlán
      €’000 €’000 €’000

 Costas
  iarmhéid ar an 1 eanáir 2010    8,989 154 9,143
 sócmhainní breise    - 470 470
 sócmhainní arna n-athrangú    369 (369) -
 diúscairt agus scor    (18) - (18)

 iarmhéid ar an 31 nollaig 2010    9,340 255 9,595

 iarmhéid ar an 1 eanáir 2011    9,340 255 9,595
 sócmhainní breise    - 1,877 1,877
 sócmhainní arna n-athrangú    390 (390) -
 diúscairt agus scor    (22) - (22)

 Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2011    9,708 1,742 11,450

 Amúchadh agus caillteanas bearnúcháin    
 iarmhéid ar an 1 eanáir 2010    4,432 - 4,432
 amúchadh i leith na bliana    1,852 - 1,852
 diúscairt agus scor    (18) - (18)

 iarmhéid ar an 31 nollaig 2010    6,266 - 6,266

 iarmhéid ar an 1 eanáir 2011    6,266 - 6,266
 amúchadh i leith na bliana    1,525 - 1,525
 diúscairt agus scor    (22) - (22)

 Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2011    7,769 - 7,769

 Leabharluach Glan    
 ar an 31 nollaig 2010    3,074 255 3,329

 Ar an 31 Nollaig 2011    1,939 1,742 3,681

  Tá athbhreithniú déanta ag Bord RTÉ ar an luach ar a dtugtar anonn na sócmhainní doláimhsithe agus táthar sásta go bhfuil luach leo 
is fiú an tsuim a luaitear thuas ar a laghad.

 RTÉ      Bogearraí atá
      Bogearraí á gceapadh Iomlán
      €’000 €’000 €’000

 Costas    
 iarmhéid ar an 1 eanáir 2010    8,276 106 8,382
 sócmhainní breise     - 207 207
 sócmhainní arna n-athrangú    185 (185) -
 diúscairt agus scor    (18) - (18)

 iarmhéid ar an 31 nollaig 2010    8,443 128 8,571

 iarmhéid ar an 1 eanáir 2011    8,443 128 8,571
 sócmhainní breise    - 471 471
 sócmhainní arna n-athrangú    68 (68) -
 diúscairt agus scor    (22) - (22)

 Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2011    8,489 531 9,020

 Amúchadh agus caillteanas bearnúcháin    
 iarmhéid ar an 1 eanáir 2010    4,160 - 4,160
 amúchadh i leith na bliana    1,704 - 1,704
 diúscairt agus scor    (18) - (18)

 iarmhéid ar an 31 nollaig 2010    5,846 - 5,846

 iarmhéid ar an 1 eanáir 2011    5,846 - 5,846
 amúchadh i leith na bliana    1,360 - 1,360
 diúscairt agus scor    (22) - (22)

 Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2011    7,184 - 7,184

 Leabharluach Glan    
 ar an 31 nollaig 2010    2,597 128 2,725

 Ar an 31 Nollaig 2011    1,305 531 1,836

  Tá athbhreithniú déanta ag Bord RTÉ ar an luach ar a dtugtar anonn na sócmhainní doláimhsithe agus táthar sásta go bhfuil luach leo 
is fiú an tsuim a luaitear thuas ar a laghad.
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 9  Airgead Tirim Srianta
     An Grúpa an grúpa RTÉ RTÉ
     2011 2010 2011 2010
     €’000 €’000 €’000 €’000

 airgead tirim srianta   2,000 - - -

  Mar gheall ar an áis iasachta ó Barclay’s i ndáil le tionscadal a socraíodh ar an 22 nollaig 2010 (nóta 15) bhí de cheangal ar an ngrúpa 
€2 milliún a íoc isteach i gcuntas airgid thirim srianta ar an 31 nollaig 2011.

10 Infheistíocht i bhFochuideachtaí 

 RTÉ    
        Iomlán

        €’000

    
 iarmhéid ar an 1 eanáir 2011      65,827
 suimeanna breise      -
    
 iarmhéid ar an 31 nollaig 2011      65,827

 Bhí na fochuideachtaí seo a leanas ag RTÉ ar an 31 nollaig 2011: 

   Céatadán den  Cineál
 Fochuideachtaí Scairchaipiteal Gnó
 

 RTÉ commercial enterprises limited 100% foilseacháin, bearta tráchtála  
    éagsúla & beartaíocht eile

 RTÉ Music limited 100% foilsitheoireacht ceoil

 RTÉ Transmission network limited 100% Bainistíocht ar shócmhainní an  
    chraobhchórais craolacháin 
 
 RTÉ licence collections limited 100% díomhaoin
    

 dTT network company 100% díomhaoin

 seirbhísí Theilifís na gaeilge Teoranta 100% díomhaoin

  Tá athbhreithniú déanta ag an mBord ar an luach ar a dtugtar anonn fuílleach infheistíochta an ghrúpa agus táthar sásta go bhfuil 
luach cóir á lua leo. 

  is in Éirinn a oibríonn na fochuideachtaí go léir agus tá an oifig chláraithe acu ag RTÉ, domhnach Broc, Baile átha cliath 4.  
is fochuideachta RTÉ Music limited de chuid RTÉ commercial enterprises limited agus é faoi lánúinéireacht.
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10 Infheistíocht i bhFochuideachtaí (ar lean)
 Bearta oibre Ghrúpa RTÉ arna Rangú de réir Rannóg Gnó Comhtháite (IBd) agus Eintiteas dlíthiúil

     RTÉ RTÉ RTÉ RTÉ
      Commercial Music Transmission
      Enterprises Limited Network
      Limited  Limited

 IBd TEILIFíS RTÉ    
 sceidil agus cainéil teilifíse seirbhíse poiblí a chraoladh saor ar an aer   •   
 cláir theilifíse de dhéantús Éireannach a choimisiúnú agus a léiriú   •   
 coimisiúnú a dhéanamh de réir na reachtaíochta ar ábhar clár ó léiritheoirí neamhspleácha de chuid an ae •   
 cláir theilifíse de chuid na hÉireann agus ón iasacht a cheannach    •   
 ábhar clár nach nuacht ná cúrsaí reatha a chur ar fáil do Tg4 de réir na reachtaíochta   •   
 fógraíocht agus urraíocht i ndáil leis an teilifís a dhíol    •   
 saoráidí léiriúcháin teilifíse a ligean ar cíos leis an tríú páirtí   •   
 córais chraoltóireachta agus saoráidí teicneolaíochta a chur ar fáil don tríú páirtí    •   
 cartlanna chainéal na rannóige Teilifíse agus leabharlann nuachta a choimeád   •   
 an riarachán maidir le iBd Teilifís RTÉ   •   
 díolachán ar earraí a bhaineann le cláir    •  
 ábhar leabharlainne agus cartlainne a dhíol     •  
 Tráthliostaí clár a dhíol     •  
 cláir theilifíse a dhíol    •  
 sciar den ioncam ó chórais teileachumarsáide iVR/sMs     •  
 fógraí teilifíse don tríú páirtí a léiriú sa stiúideo    •  
 sciar den ioncam ó fhógraíocht nach mbaineann le craolachán    •

 IBd RAIdIÓ RTÉ    

 sceidil agus cainéil raidió seirbhíse poiblí a chraoladh saor ar an aer   •   
 cláir raidió de dhéantús Éireannach a choimisiúnú agus a léiriú   •   
 cláir raidió de chuid na hÉireann agus ón iasacht a cheannach   •   
 fógraíocht agus urraíocht i ndáil leis an raidió a dhíol   •   
 cartlanna chainéal na rannóige Raidió agus leabharlainne a choimeád   •   
 an riarachán maidir le iBd Raidió RTÉ   •   
 saoráidí léiriúcháin raidió a ligean ar cíos leis an tríú páirtí    •  
 díolachán ar earraí a bhaineann le cláir    •  
 ábhar leabharlainne agus tráthliostaí na gclár a dhíol    •  
 sciar den ioncam ó chórais teileachumarsáide iVR/sMs    •  
 stiúideo soghluaiste an Roadcaster agus díolacháin bolscaireachta    •  
 fógraí raidió a léiriú sna stiúideonna    •  
 sciar den ioncam ó fhógraíocht nach mbaineann le craolachán    •  

 coimisiúnú a dhéanamh de réir na reachtaíochta ar ábhar clár ó léiritheoirí neamhspleácha de chuid an ae •   

 IBd NuAChT AGuS CÚRSAí REAThA RTÉ    

 seirbhís bhailiú nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta a chur ar fáil    •   
 léiriú a dhéanamh ar na cláir nuachta ar an teilifís agus ar an raidió chomh maith  
 leis an léiriúchán i ndáil le tráchtaireacht ar mhórimeachtaí agus cláir eile   •   
 ábhar clár cúrsaí reatha a choimisiúnú agus a léiriú    •   
 ábhar clár nuachta agus cúrsaí reatha a chur ar fáil do Tg4 de réir na reachtaíochta    •   
 an riarachán ar iBd nuacht agus cúrsaí Reatha RTÉ    •   
 ábhar nuachta agus cúrsaí reatha a chur ar fáil do sheirbhísí idirlín RTÉ  
 a chuirtear ar fáil mar sheirbhís phoiblí saor ó tháille    •   

 IBd LíoNRA RTÉ    

 seirbhísí tarchuradóireachta analógacha do chraoladh náisiúnta raidió agus teilifíse a chur ar fáil     •
 seirbhísí tarchuradóireachta digiteacha do chraoladh náisiúnta raidió agus teilifíse a chur ar fáil     •
 áiseanna coimhdeacha crann agus túr a ligean ar cíos      •
 an riarachán i ndáil le iBd líonra RTÉ      •

 IBd FoILSIThEoIREAChT RTÉ    

 cóipcheart ceoil a dhíol      • 
 ábhar nuachta agus ábhar craolta eile i bhformáid dhigiteach a bhuncheapadh agus a athchóiriú    •  
 seirbhísí teileatéacs RTÉ aertel a chur ar fáil    •  
 Réimse seirbhísí idirlín bunaithe ar an ngréasán a chur ar fáil mar sheirbhís phoiblí saor ó tháille don phobal   •  
 an RTÉ player a rith don lucht féachana in Éirinn agus thar lear     •  
 fógraíocht agus urraíocht idirlín a dhíol     •  
 fógraíocht agus urraíocht teileatéacs a dhíol    •  
 ioncam tráchtála ó ghnóthaí Teileachumarsáide     •  
 iris an RTÉ guide a chur ar fáil agus a fhoilsiú    •  
 fógraíocht an RTÉ guide a dhíol    •  
 cothú agus forbairt i ndáil le teicneolaíocht nua de chuid na meán cumarsáide     •  
 an riarachán ar iBd foilsitheoireacht RTÉ     •  
 deiseanna breise a chur ar fáil chun teacht ar ábhar nuachta seirbhísí poiblí RTÉ trí RTÉ news now   •  

 IBd GRÚPAí oIRFIdE RTÉ     

 Taibhréimeanna ceolfhoirne agus cóir    •   
 ceol ceolfhoirne agus cóir a choimisiúnú, a léiriú, a sheinm agus a thaifeadadh    •   
 ceolfhoireann siansa náisiúnta RTÉ agus ceolfhoireann coirme RTÉ a ligean amach ar cíos    •  
 an riarachán maidir le iBd grúpaí Taibhréime RTÉ    •   

 SEIRBhíSí I gCoMhAR ARNA dTABhÚ Go LÁRNACh    

 cúrsaí cumarsáide an ghrúpa, acmhainní daonna lárnach, cúrsaí dlí an ghrúpa, cúrsaí cistíochta an ghrúpa,
 cúnamh Taca Te lárnach, seirbhísí suímh dhomhnach Broc, cúrsaí árachais an ghrúpa agus cúrsaí pinsin an ghrúpa  •

 CEANNÁRAS NA CoRPARÁIdE    

 Obair stiúrtha agus feidhmiúcháin an chraoltóra seirbhíse poiblí    •   
 seilbh ar ábhar infheistíochta i ngnóthaí a bhaineann le cúrsaí craolacháin   •   
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11 Fardail
       An Grúpa  RTÉ
      2011 2010 2011 2010
      €’000 €’000 €’000 €’000

 Obair atá idir lámha        
 cláir de chuid na heagraíochta féin   1,030 1,212 980 1,135
 cláir choimisiúnaithe   11,622 12,410 11,622 12,410
     
 Cláir chríochnaithe   
 cláir agus scannáin cheannaithe   18,810 16,792 18,810 16,792
 cláir de chuid na heagraíochta féin   826 1,095 826 1,095
 cláir choimisiúnaithe   2,727 3,212 2,727 3,212
     
 fardail eile   2,029 942 - -
     
      37,044 35,663 34,965 34,644

 Bhí luach iomlán leis na fardail a ídíodh i rith na bliana dar críoch an 31 nollaig 2011 ab ionann is €81.6 milliún (2010: €92.0 milliún).

  is é a bhaineann le fardail eile mionpháirteanna breise maidir le gnóthas an chraobhchórais agus páipéar priontála atá ar láimh sa 
rannóg foilsitheoireachta i ndáil leis an RTÉ Guide.

12 Suimeanna infhaighte trádála agus eile
       An Grúpa  RTÉ
      2011 2010 2011 2010
      €’000 €’000 €’000 €’000

	 Sócmhainní Reatha        
 suimeanna infhaighte trádála   37,137 39,606 30,257 30,582
 suimeanna infhaighte eile   626 172 619 168
     
      37,763 39,778 30,876 30,750
     
 Sócmhainní Neamhreatha    
 suimeanna infhaighte eile   208 338 208 338
     
      37,971 40,116 31,084 31,088

  foilsítear an baol atá ann don ghrúpa ó riosca creidmheasa agus airgeadra agus ó chaillteanas bearnúcháin a bhaineann le suimeanna 
infhaighte trádála agus eile i nóta 21.

13 Infheistíocht Leachtach
       An Grúpa  RTÉ
      2011 2010 2011 2010
      €’000 €’000 €’000 €’000

    
 infheistíocht leachtach - Taiscí Téarma   23,201 37,182 20,197 37,182
 
 Meánráta ualaithe úis maidir le taiscí téarma   3.28% 2.94% 3.14% 2.94%

 foilsítear an baol atá ann don ghrúpa ó riosca rátaí úis agus anailís ar leochaileacht sócmhainní agus dliteanais airgeadais i nóta 21.
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14 Airgead Tirim agus Coibhéis Airgid
       An Grúpa  RTÉ
      2011 2010 2011 2010
      €’000 €’000 €’000 €’000

 Sócmhainní Reatha    
 iarmhéideanna sa bhanc   2,686 5 2,053 5
 Taiscí inéilithe   34,849 26,030 29,848 25,436
    
 airgead tirim agus coibhéis airgid   37,535 26,035 31,901 25,441
    
 Sócmhainní Neamhreatha    
 airgead tirim srianta (nóta 9)   2,000 - - -
     
 iomlán an airgid thirim agus coibhéis airgid   39,535 26,035 31,901 25,441
    
 Meánráta ualaithe úis    4.10% 3.11% 4.00% 3.11%

  Tugtar san áireamh le hiarmhéideanna sa bhanc €1.17 milliún (2010: €0.13 milliún) i ndáil le suimeanna a gcuntas na gclár 
neamhspleách faoi réir alt 116 d’acht craolacháin 2009. 

 foilsítear an baol atá ann don ghrúpa ó riosca rátaí úis agus anailís ar leochaileacht sócmhainní agus dliteanais airgeadais i nóta 21. 
 

15 Iasachtaí agus Fiachas Úsmhar

       An Grúpa  RTÉ
   Ráta úis dáta 2011 2010 2011 2010

   % aibíochta €’000 €’000 €’000 €’000

      
 áis iasachta Bainc EuRIBoR 22 
   móide  Nollaig 
   corrlach 2015 38,250 - - -
      
     38,250 - - -

  ar an 22 nollaig 2010, cheangail RTÉnl comhaontú maidir le háis iasachta cúig bliana do thionscadail dar luach iomlán €38.25 
milliún. cheangail RTÉnl comhaontú maidir le babhtáil rátaí úis d’fhonn an fiachas ar ráta comhlúthach a athrú ina fhiachas ar ráta 
seasta i ndáil le luach iomlán agus ar feadh ré uile na háise iasachta. 

 Cúnaint an Iasachtóra
  Éilítear ar RTÉnl cloí le cúnaint airgeadais áirithe faoi choinníollacha na háise iasachta ón mbanc. d’fhágfadh neamhchomhlíonadh 

na gcúnant airgeadais go mbeadh de cheart ag an iasachtóir deireadh a chur leis na háiseanna agus aisíoc luath a éileamh maidir le 
suimeanna ar bith a tarraingíodh anuas faoi réir na háise, rud a chuirfeadh athrú ar phróifíl aibíochta fhiachas RTÉnl agus leachtacht 
RTÉnl. déantar an ríomh maidir leis na cúnaint airgeadais a dhéanamh gach ráithe. Bhí na cúnaint airgeadais á sásamh go hiomlán ag 
RTÉnl ar dháta an chláir chomhardaithe. 

  níor tharla aon ócáid ar luadh mainneachtain, faoi mar a thugtar sainmhíniú air sin sna comhaontuithe, ina leith chomh fada agus is eol 
do RTÉnl.

 urrús an Iasachtóra
  Bhí ar cheann de na coinníollacha maidir leis an áis iasachta do thionscadail a chur ar fáil go ndéanfadh RTÉnl comhaontú gníomhais 

urrúis a fhorghníomhú agus urrús mar seo a leanas a chur ar fáil don iasachtóir: 

 a) Tailte trí cinn déag de phríomhshuíomhanna tarchuradóireachta dTT;
 b) fearas agus feisteas uile RTÉnl ar shuíomhanna tarchuradóireachta dTT, san am i láthair agus tráth ar bith is faide anonn;
 c) ioncam cíosa uile agus léasanna oibriúcháin uile RTÉnl;
 d) cearta agus sochair a bhaineann le polasaithe árachais RTÉnl;
 e)  cuntais bhainc áirithe de chuid RTÉnl a bhaineann le tionscadal dTT (i.e. cuntas an chiste fiachmhúchta agus cuntas na 

bhfáltas árachais); agus
 f) gníomhais sannacháin lena gcruthaítear sannacháin urrúis i ndáil le conarthaí tráchtála áirithe agus conarthaí Tógála dTT. 

  Tá gealltanas tugtha ag RTÉ suim is ionann le haon ús agus / nó táillí a bhíonn dlite faoi théarmaí chomhaontú na háise iasachta a íoc 
le RTÉnl trí iasacht a thabhairt sa chás nach mbíonn ciste leordhóthanach ar fáil ag RTÉnl chun suimeanna den sórt sin a íoc. Tá 
téarmaí agus coinníollacha faoi leith ag baint leis an ngealltanas sin trína ndeimhnítear an tráth a dtiocfadh oibleagáid ina leith i gceist. 
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16 Suimeanna Trádála agus Eile is Iníoctha
       An Grúpa  RTÉ
      2011 20101 2011 20101

      €’000 €’000 €’000 €’000

     
 suimeanna Trádála is iníoctha   4,238 6,044 3,413 4,832
 suimeanna atá dlite d’eintitis choimhdeacha   - - 108,480 82,100
 fabhrú   60,693 60,489 51,387 50,686
 ioncam iarchurtha   6,698 7,007 1,968 1,283
  
     71,629 73,540 165,248 138,901

 foilsítear i nóta 21 an baol atá ann don ghrúpa ó riosca airgeadra a bhaineann le suimeanna trádála agus eile is iníoctha. 

 1  Rinneadh athrangú ar shuimeanna a luadh mar sholáthar dar luach €5.69 milliún sa bhliain roimhe seo go léirítear sin mar fhabhrú anois agus tá athlua dá réir sin déanta ar an bhfaisnéis chomparáideach. 

17 Cánachas agus Leas Sóisialach
       An Grúpa  RTÉ
      2011 2010 2011 2010

      €’000 €’000 €’000 €’000

         
 cBl    4,095 5,200 3,760 3,760
 pá-rolla   6,559 5,210 6,432 5,118
 cáin chorparáide   (206) 1,624 (410) 391
  
      10,448 12,034 9,782 9,269

18 Sochair d’Fhostaithe
 (a) Sochair Iomlána d’Fhostaithe    
       Grúpa  RTÉ
      2011 2010 2011 2010
      €’000 €’000 €’000 €’000

    
 costais athstruchtúraithe (b)   12,505 19,708 12,505 19,708
 fabhrú eile a bhaineann le pá-rolla (c)   7,913 10,646 7,499 10,196
  
 iomlán na sochar d’fhostaithe   20,418 30,354 20,004 29,904

    
 ar a ndéantar anailís mar seo a leanas:    
 dliteanais neamhreatha   9,231 12,805 9,231 12,805
    
 dliteanais reatha   11,187 17,549 10,773 17,099
  
     20,418 30,354 20,004 29,904

 (b) Costais Athstruchtúraithe  
       2011 2010
 An Grúpa agus RTÉ     €’000 €’000

  
 iarmhéid ag tús na bliana     19,708 24,150
 athrangú maidir le fabhrú de chineálacha eile a bhaineann le cúrsaí pá-rolla    1,768 -
 cuireadh in úsáid i rith na bliana      (9,521) (5,092)
 Muirear úis (nóta 3)     550 650
  
 iarmhéid ag deireadh na bliana     12,505 19,708

  
 Ar a ndéantar anailís mar seo a leanas:  
 neamhreatha     9,231 11,038
  
 Reatha     3,274 8,670

  is é a léirítear leis na costais athstruchtúraithe ar an 31 nollaig 2011 an meastachán is fearr de chuid an Bhoird maidir le luach lascainithe 
na n-íocaíochtaí a bheidh de dhíth san am atá le teacht i ndáil le hoibleagáidí eile an ghrúpa faoi na scéimeanna éagsúla athstruchtúraithe.

 (c) Fabhrú eile a bhaineann le Fostaithe 
  is é a thagann i gceist le fabhrú eile a bhaineann le fostaithe sochair ghearrthéarmacha d’fhostaithe, mar shampla luach saothair agus 

laethanta saoire a ndéantar soláthar ina leith de réir ias 19 sochair d’fhostaithe.



Raidió Teilifís ÉiReann

86

nótaí (ar lean) 
is Cuid de ráitis airGeadais an Ghrúpa

19 Socruithe Pinsin (Grúpa agus RTÉ)
  is é an grúpa príomhfhostóir urraíochta ag scéim aoisliúntais RTÉ (scéim pinsin sochair shainithe ranníoca maoinithe nár ligeadh aon 

fhostaí nua isteach ann ón mbliain 1989 i leith) agus scéim pinsin Ranníoca sainithe RTÉ agus déantar ranníocaíochtaí freisin le roinnt 
scéimeanna pinsin ranníoca sainithe is lú ná sin thar ceann fostaithe.

  Thosaigh scéim pinsin 50/50 Riosca i bpáirt RTÉ den chéad uair an 1 Meán fómhair 2010. is é a bhaineann leis an scéim gealltanas 
maidir le sochar sainithe (dB) lárnach atá bunaithe ar leibhéal tuarastail teorannaithe maille le socrú bunaithe ar ranníoca sainithe (dc) i 
ndáil le tuilleamh ar leibhéal is airde ná an uasteorainn.

 seo a leanas muirear pinsin an fhostóra i ndáil le gach bliain de na scéimeanna éagsúla:

       2011 2010
       €’000 €’000

 scéim aoisliúntais RTÉ    
 - costas seirbhíse reatha     4,242 4,371
 - iarchostas seirbhíse      39 -
    
 scéim pinsin 50/50 Riosca i bpáirt RTÉ (sciar dB)   
 - costas seirbhíse reatha     413 113
       4,694 4,484

 scéim pinsin 50/50 Riosca i bpáirt RTÉ (sciar dc)     198 80
 scéim pinsin Ranníoca sainithe RTÉ      8,107 8,694
 scéimeanna eile     23 105

 is mar seo a leanas atá (an t-easnamh) / an barrachas i ndáil leis na socruithe do shochar sainithe ar dháta an chláir chomhardaithe: 
       2011 2010

       €’000 €’000 
 Grúpa agus RTÉ     
    
 (dliteanas) / sócmhainn pinsin glan i scéim aoisliúntais RTÉ      (47,797) 3,633
 sócmhainn pinsin glan i scéim pinsin 50/50 Riosca i bpáirt RTÉ     664 228
       (47,133) 3,861

  seo a leanas an ghluaiseacht maidir leis an tsócmhainn / (dliteanas) pinsin i rith na bliana:
      Scéim
      Pinsin 
     Scéim 50/50 
     Aoisliúntais Riosca i  2011 2010 
     RTÉ bPáirt RTÉ Iomlán iomlán

     €’000 €’000 €’000 €’000

    
 ar an 1 eanáir   3,633 228 3,861 9,208
 costais seirbhíse reatha   (4,242) (413) (4,655) (4,484)
 iarchostais seirbhíse   (39) - (39) -
 Ranníoca RTÉ   2,613 968 3,581 3,163
 ioncam airgeadais glan a bhaineann le pinsean dB   212 8 220 116
 caillteanas achtúireach glan ar an scéim dB    (49,974) (127) (50,101) (4,142)
    
 ar an 31 nollaig   (47,797) 664 (47,133) 3,861

 Scéim Aoisliúntais RTÉ:
  de réir mar a éilítear faoi acht na bpinsean, 1990, déantar tuarascálacha luachála neamhspleácha achtúire bunaithe ar bhonn tuisceana 

faoin maoiniú fadtéarmach arna leagan amach de réir nósanna achtúireachta a chur ar fáil go rialta i ndáil le scéim aoisliúntais RTÉ. is é an 1 
eanáir 2012 an dáta a luaitear leis an tuarascáil luachála is deireanaí ó achtúire maidir le cúrsaí maoiniúcháin agus ba tráth níos deireanaí ná 
deireadh na bliana a thug Mercer, na hachtúirí, nach oifigigh ná fostaithe de chuid an ghrúpa iad, obair na tuarascála sin chun críche. léirítear 
le luacháil seo an achtúire ar an gcistíocht, lena n-úsáidtear modh luachála “na haoise slánaithe” chun an costas seirbhíse san am atá le teacht 
a ríomh, go bhfuil easnamh is ionann is €25.22 milliún ar an scéim (1 eanáir 2011: barrachas de €3.55 milliún), sin agus dliteanais ionchais a 
thabhairt san áireamh maidir le hardú ábhartha a bhainfeadh le daoine a dhul ar scor. ní bhíonn tuarascáil luachála an achtúire maidir le cúrsaí 
maoiniúcháin ar fáil lena hiniúchadh ag an bpobal; ach ina ainneoin sin, cuirtear torthaí na luachála in iúl do na comhaltaí.

  Tá luacháil déanta ag na hachtúirí freisin de réir na bhforálacha maidir le íoschaighdeán Maoiniúcháin in acht na bpinsean, 1990 agus 
tuairiscítear easnamh ar an mbonn sin is ionann is €71.8 milliún (31 nollaig 2010: barrachas €21.9 milliún). 

  is é cur chuige a bhaineann le ias 19 maidir le luacháil agus tuairiscíocht cuntasaíochta i ndáil le ciste sochair shainithe, go mbaintear leas as 
modh réamh-mheastacháin chreidmheas an aonaid chun muirir pinsin bliantúla san am atá le theacht a ríomh, go leagtar luach ar shócmhainní 
de réir luach cothrom reatha an mhargaidh agus go ndéantar lascainiú maidir le dliteanais ionchais (trí leas a bhaint as rátaí bannaí corparáide 
ardghráid ar gar an téarma ama atá leo don ré a mheastar a bhainfidh le dliteanais na scéime) chun teacht ar luach glan reatha maidir le 
dliteanais na scéime.
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19 Socruithe Pinsin (Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
  seo a leanas na gnéithe is mó a bhaineann leis an mbonn tuisceana i ndáil le scéim aoisliúntais RTÉ chun críche luachála 

cuntasaíochta bunaithe ar ias 19: 

      2011 2010 2009
      Aonad Réamh aonad Réamh- aonad Réamh-

 Modh luachála    -mheasta mheasta mheasta

 Meánráta réamh-mheasta maidir le hardú tuarastail:    
 as seo go ceann dhá bhliain    0% 1.0% 1.0%
 i rith na bliana dar gcionn    2.0%  2.5% 2.5%
 as sin amach    2.5% 2.5% 2.5%
   
 Meánráta réamh-mheasta maidir le hardú ar phinsin atá á n-íoc:   
 as seo go ceann dhá bhliain    0% 0% 0%
 i rith na bliana dar gcionn    1.7% 2.4% 1.8%
 as sin amach    2.5% 2.5% 2.5%
   
 Ráta lascaine    4.85% 5.05% 5.40%
   
 Bonn tuisceana maidir le boilsciú    2.0% 2.0% 2.0%
   
 Básmhaireacht    Bliana Bliana Bliana

 ionchas saoil daoine a Rachaidh ar scor go fóill   
 fear 65 bliain d’aois    24.7 23.6 21.8
 Bean 65 bliain d’aois    25.8 24.7 24.8
   
 ionchas saoil daoine atá ar pinsean   
 fear 65 bliain d’aois    23.2 22.0 20.5
 Bean 65 bliain d’aois    24.6 23.5 23.4

 Mar seo a leanas a bhí an dáileadh ar shócmhainní maidir leis an bplean ar bhonn meán ualaithe ag deireadh na bliana:

       2011 2010

 Aicme sócmhainní    
 cothromas     39.6% 52.3%
 Bannaí     41.7% 36.0%
 Maoin     5.9% 5.9%
 eile      12.8% 5.8%
    
       100%  100%

  Bhí luach cóir shócmhainní na scéime, luach reatha dhliteanais na scéime agus an ráta gnóthachain measta ar dháta an chláir 
chomhardaithe mar seo a leanas: 

   2011 2010 2009
   Ráta  Ráta   Ráta
   fáltais Luach  fáltais luach fáltais  luach
   fad-téarmach  Cothrom fad-téarmach cothrom  fad-téarmach cothrom 
   measta €’000 fad-téarmach €’000 fad-téarmach €’000

 cothromais 6.55% 306,963 6.20% 425,294 6.50%  394,878

 Bannaí 3.35% 323,368 3.50% 292,147 4.00%  293,574 

 Maoin 4.20% 45,543 3.75% 48,010 5.00%  47,734

 eile  5.90% 99,816 6.20% 47,246 5.00%  42,946 
      
 luach cothrom iomlán na sócmhainní   775,690  812,697  779,132
 luach achtúireachta an dliteanais   (823,487)  (809,064)  (769,924)
      
 (easnamh) / Barrachas maidir le      
 scéim aoisliúntais RTÉ   (47,797)  3,633  9,208
      
 (dliteanas) / sócmhainní pinsin glan aitheanta  (47,797)  3,633  9,208
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19 Socruithe Pinsin (Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
 Gluaiseacht maidir le Luach Reatha na noibleagáidí i ndáil le Sochair Shainithe        
       2011 2010
       €’000 €’000

          
 Oibleagáidí i ndáil le sochair shainithe ar an 1 eanáir       809,064 769,924
 costas seirbhíse reatha       4,242 4,371
 iarchostas seirbhíse       39 -
 Ranníocaíochtaí na gcomhaltaí       2,448 2,559
 sochair a híocadh as an bplean       (38,615) (37,150)
 costas úis       40,221 40,947
 caillteanas achtúireachta aitheanta maidir le cothromas (féach thíos)    6,088 28,413
       
 Oibleagáidí maidir le sochair shainithe ar an 31 nollaig       823,487 809,064

 Gluaiseacht maidir le Luach Reatha Shócmhainní an Phlean    
       2011 2010
       €’000 €’000

    
 luach cothrom shócmhainní an phlean ar an 1 eanáir     812,697 779,132
 Ranníocaíochtaí RTÉ     2,613 2,831
 Ranníocaíochtaí na gcomhaltaí     2,448 2,559
 sochair a híocadh as an bplean     (38,615) (37,150)
 gnóthachan measta ar shócmhainní an phlean     40,433 41,063
 (caillteanas) / gnóthachan achtúireachta a aithnítear sa chothromas     (43,886) 24,262
    
 luach cothrom shócmhainní an phlean ar an 31 nollaig     775,690 812,697

 Costas Aitheanta i Ráiteas Ioncaim an Ghrúpa  
       2011 2010
       €’000 €’000

    
 Curtha i leith Chostais oibriúcháin    
 costais seirbhíse reatha     4,242 4,371
 iarchostais seirbhíse      39 -
    
       4,281 4,371

 Curtha chun sochair Ioncam Airgeadais Glan    
 gnóthachan measta ar shócmhainní na scéime pinsin      40,433 41,063
 ús maidir le dliteanais na scéime pinsin      (40,221) (40,947)
    
       212 116

    
 Toradh iarbhír maidir le sócmhainní an phlean     (3,453) 65,325

 Gnóthachan agus (Caillteanas) Achtúireachta arna nAithint go díreach sa Chothromas    
       2011 2010
       €’000 €’000

    
 suim charnach ar an 1 eanáir     (13,491) (9,340)
 an toradh iarbhír lúide an toradh measta ar shócmhainní na scéime pinsin    (43,886) 24,262 
 gnóthachan dáiríre ag eascairt ó dhliteanais na scéime      (1,018) 1,792 
 athruithe maidir le bonn tuisceana is bonn faoi luach reatha dhliteanais na scéime    (5,070) (30,205)
 
 suim charnach ar an 31 nollaig     (63,465) (13,491)

 Tobhach pinsin:
  Tá tobhach pinsin Rialtas na hÉireann atá bunaithe ar 0.6% de shócmhainní na scéime ar an 30 Meitheamh 2011 tugtha san áireamh 

mar laghdú sa ghluaiseacht achtúireachta i ndáil le sócmhainní an phlean agus dá réir sin luaitear é faoi ioncam cuimsitheach eile.

  B’ionann ráta ranníoca an fhostóra le scéim aoisliúntais RTÉ don bhliain dar críoch an 31 nollaig 2011 agus 8% de thuilleamh 
inphinsin na bhfostaithe atá ina gcomhaltaí (2010: 8%). 
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19 Socruithe Pinsin (Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
 Faisnéis Stairiúil    
    2011 2010 2009 2008 2007
    €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

     
 luach reatha na hoibleagáide maidir le sochar sainithe   (823,487) (809,064) (769,924) (820,051) (979,195)
 luach cothrom shócmhainní an phlean  775,690 812,697 779,132 733,434 996,730
 (easnamh) / barrachas sa phlean  (47,797) 3,633 9,208 (86,617) 17,535
      
 an difríocht idir an toradh measta ar shócmhainní agus an toradh iarbhír  (43,886) 24,262 33,971 (295,890) (77,765)
 arna lua mar chéatadán de shócmhainní na scéime  (5.7%) 3.0% 4.4% (40.3%) (7.8%)
 (caillteanas) / gnóthachan dáiríre a eascraíonn ó dhliteanais na scéime (1,018) 1,792 48,910 (3,917) (2,967)
 arna lua mar chéatadán de dhliteanais na scéime  (0.1%) 0.2% 6.4% (0.5%) (0.3%)
 Toradh athruithe maidir le bonn tuisceana achtúireachta  (5,070) (30,205) 17,243 194,543 74,420
 arna lua mar chéatadán de dhliteanais na scéime  (0.6%) (3.7%) 2.2% 23.7% 7.6%
 iomlán (caillteanas) agus gnóthachan achtúireachta  (49,974) (4,151) 100,124 (105,264) (6,312)
 arna lua mar chéatadán de dhliteanais na scéime  (6.1%) (0.5%) 13.0% (12.9%) (0.6%)

 Meastar go n-íocfaidh an grúpa €2.3 milliún mar ranníocaíochtaí le scéim aoisliúntais RTÉ i rith na bliana 2012.

 scéim pinsin 50/50 Riosca i bpáirt RTÉ:
  is é an 1 eanáir 2012 an dáta a luaitear leis an tuarascáil luachála achtúireachta is deireanaí maidir le scéim pinsin 50/50 Riosca i bpáirt 

RTÉ agus ba thráth níos deireanaí ná deireadh na bliana a thug Mercer, achtúire na scéime, obair na tuarascála sin chun críche. léirítear le 
luacháil seo an achtúire ar an gcistíocht, lena n-úsáidtear modh luachála “na haoise slánaithe” chun an costas seirbhíse san am atá le teacht 
a ríomh, go bhfuil farasbarr is ionann le €0.7 milliún ar an scéim (1 eanáir 2011: barrachas de €0.2 milliún), sin agus dliteanais ionchais a 
thabhairt san áireamh maidir le hardú ábhartha a bhainfeadh le daoine a dhul ar scor. ní bhíonn tuarascáil luachála an achtúire maidir le cúrsaí 
maoiniúcháin ar fáil lena hiniúchadh ag an bpobal; ach ina ainneoin sin, cuirtear torthaí na luachála in iúl do na comhaltaí.

  seo a leanas na gnéithe is mó a bhaineann leis an mbonn tuisceana i ndáil le scéim pinsin 50/50 Riosca i bpáirt RTÉ chun críche luacháil 
cuntasaíochta bunaithe ar ias 19:

       2011 2010
       Aonad réamh- aonad réamh-

 Modh luachála     mheasta mheasta

 Meánráta réamh-mheasta maidir le hardú tuarastail:  
 as seo go ceann dhá bhliain     0% 1.0%
 i rith na bliana dar gcionn     2.0% 2.5%
 as sin amach     2.5% 2.5%
  
 Meánráta réamh-mheasta maidir le hardú ar phinsin atá á n-íoc     2.0% 2.0%
  
 Ráta lascaine     4.85% 5.05%
  
 Bonn tuisceana maidir le boilsciú     2.0% 2.0%
  
 Básmhaireacht     Bliana Bliana

 ionchas saoil daoine a Rachaidh ar scor go fóill  
 fear 65 bliain d’aois     24.7 23.6
 Bean 65 bliain d’aois     25.8 24.7

  Tá sócmhainní sciar an tsochair shainithe de scéim pinsin 50/50 Riosca i bpáirt RTÉ infheistithe san irish life consensus Managed 
fund. Bhí de bhonn tuisceana go mbeadh toradh ar ráta measta 5.7% go fadtéarmach ar an gciste sin bunaithe ar sciar na gcineálacha 
éagsúla sócmhainní sa chiste bainistithe sin. 

 Bhí luach cóir shócmhainní na scéime agus luach reatha dhliteanais na scéime mar seo a leanas:

       2011 2010
       €’000 €’000

 luach cothrom iomlán na sócmhainní     1,955 508
 luach achtúireachta an dliteanais     (1,291) (280)
    
 Barrachas i scéim pinsin 50/50 Riosca i bpáirt RTÉ      664 228
    
 Sócmhainn Pinsin Glan Aitheanta      664 228
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19 Socruithe Pinsin (Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
 Gluaiseacht maidir le Luach Reatha na noibleagáidí i ndáil le Sochair Shainithe       
       2011 2010
       €’000 €’000

 Oibleagáidí i ndáil le sochair shainithe ar an 1 eanáir       280 -
 costas seirbhíse reatha       413 113
 Ranníocaíochtaí na gcomhaltaí       523 179
 sochair a íocadh     - -
 préimh árachais a íocadh       (35) (12)
 costas úis       60 -
 caillteanas achtúireachta aitheanta maidir le cothromas (féach thíos)    50 -

 Oibleagáidí i ndáil le sochair shainithe ar an 31 nollaig       1,291 280

 Gluaiseacht maidir le Luach Reatha Shócmhainní an Phlean    
       2011 2010
       €’000 €’000

   
 luach cothrom shócmhainní an phlean ar an 1 eanáir     508 -
 Ranníocaíochtaí RTÉ     968 332
 Ranníocaíochtaí na gcomhaltaí     523 179
 sochair a híocadh     - -
 préimh árachais a híocadh     (35) (12)
 gnóthachan measta ar shócmhainní an phlean     68 -
 gnóthachan achtúireachta a aithnítear sa chothromas     (77) 9
    
 luach cothrom shócmhainní an phlean ar an 31 nollaig     1,955 508

 Costas Aitheanta i Ráiteas Ioncaim an Ghrúpa   
       2011 2010
       €’000 €’000

 Curtha i leith Costais oibriúcháin    
 costais seirbhíse reatha     413 113
    
       413 113

 Curtha chun sochair Ioncam Airgeadais Glan    
 gnóthachan measta ar shócmhainní na scéime pinsin     68 -
 ús maidir le dliteanais na scéime pinsin      (60) -
    
       8 -

    
 Toradh iarbhír maidir le sócmhainní an phlean     (9) 9

 Gnóthachan agus (Caillteanas) Achtúireachta arna nAithint go díreach sa Chothromas   
       2011 2010
       €’000 €’000

 suim charnach ar an 1 eanáir     9 -
 an toradh iarbhír lúide an toradh measta ar shócmhainní na scéime pinsin    (77) 9
 caillteanas dáiríre ag eascairt ó dhliteanais na scéime      (48) -
 athruithe maidir le bonn tuisceana atá mar bhonn faoi luach reatha dhliteanais na scéime    (2) -
    
 suim charnach ar an 31 nollaig     (118) 9

 Tobhach Pinsin:
  Tá tobhach pinsin Rialtas na hÉireann atá bunaithe ar 0.6% de shócmhainní na scéime ar an 30 Meitheamh 2011 tugtha san áireamh 

mar laghdú sa ghluaiseacht achtúireachta i ndáil le sócmhainní an phlean agus dá réir sin luaitear é faoi ioncam cuimsitheach eile.
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19 Socruithe Pinsin (Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
  B’ionann ráta ranníoca an fhostóra le sciar an tsochair shainithe de scéim pinsin 50/50 Riosca i bpáirt RTÉ don bhliain dar críoch an 

31 nollaig 2011 agus 8.75% de luach saothair (ar a dtugtar de shainmhíniú tuarastal inphinsin móide liúntais suas go dtí uasteorainn 
is €48,000 p.a. faoi láthair). Tá luacháil achtúireachta fadtéarmach maidir leis an gcistíocht déanta ag achtúirí na scéime ar tháinig de 
thoradh air farasbarr €0.7 milliún ar an 1 eanáir 2012. (1 eanáir 2011: farasbarr €0.2 milliún). Tá luacháil déanta ag na hachtúirí freisin 
de réir na bhforálacha maidir le íoschaighdeán Maoiniúcháin in acht na bpinsean, 1990 agus tuairiscítear farasbarr ar an mbonn sin is 
ionann le €1.2 milliún. (1 eanáir 2011: farasbarr €0.3 milliún).

 Meastar go n-íocfaidh an grúpa €1.0 milliún mar ranníocaíochtaí le scéim pinsin 50/50 Riosca i bpáirt RTÉ i rith na bliana 2012.

 Faisnéis Stairiúil 
       2011 2010
       €’000 €’000

 luach reatha na hoibleagáide maidir le sochar sainithe     (1,291) (280)
 luach cothrom shócmhainní an phlean     1,955 508
 Barrachas sa phlean     664 228
  
 an difríocht idir an toradh measta ar shócmhainní agus an toradh iarbhír    (77) 9
  
 arna lua mar chéatadán de shócmhainní na scéime     (3.9%) 1.8%
   
 caillteanas dáiríre a eascraíonn ó dhliteanais na scéime     (48) -
  
 arna lua mar chéatadán de dhliteanais na scéime     (3.7%) -
  
 Toradh athruithe maidir le bonn tuisceana achtúireachta     (2) -
  
 arna lua mar chéatadán de dhliteanais na scéime     (0.1%) -
  
 iomlán (caillteanas) agus gnóthachan achtúireachta     (127) 9
  
 arna lua mar chéatadán de dhliteanais na scéime     (9.8%) 3.2%
 

20 Cánachas Iarchurtha
 An Grúpa    
 Sócmhainní agus dliteanais Aitheanta Iarchurtha    
      Sócmhainní  (dliteanais)
      Glan  Glan
     2011 2010 2011 2010
     €’000 €’000 €’000 €’000

 Maoin, innealra agus Trealamh   97 987 - -
 sócmhainn pinsin   - - (83) (483)
 fardail   - - - (1,253)
 díorthaigh – fálú maidir le sreabhadh airgid   334 - - -
 eile   - - - (124)
 caillteanais chánach   - 1,347 - -
 sócmhainní / (dliteanais) cánach glan   431 2,334 (83) (1,860)
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20 Cánachas Iarchurtha (ar lean)
 Gluaiseacht maidir le difríochtaí Sealadacha i rith na bliana 2011   
     Iarmhéid Aitheanta  Aitheanta faoi Iarmhéid 
     Tosaigh faoi Ioncam Chothromas deiridh

 Maoin, innealra agus Trealamh   987 (890) - (97)
 sócmhainn pinsin   (483) - 400 (83)
 fardail   (1,253) 1,328 - 75
 díorthaigh – fálú maidir le sreabhadh airgid   - - 334 334
 eile    (124) 49 - (75)
 caillteanais chánach   1,347 (1,347) - -
     474 (860) 734 348

 Gluaiseacht maidir le difríochtaí Sealadacha i rith na bliana 2010   
     Iarmhéid Aitheanta  Aitheanta faoi Iarmhéid 
     Tosaigh faoi Ioncam Chothromas deiridh

    
 Maoin, innealra agus Trealamh   242 745 - 987
 sócmhainn pinsin   (1,151) - 668 (483)
 fardail   (2,505) 1,252 - (1,253)
 eile    (248) 124 - (124)
 caillteanais chánach   2,693 (1,346) - 1,347
     (969) 775 668 474
 

 RTÉ    
 Sócmhainní agus dliteanais Aitheanta Iarchurtha     
      Sócmhainní  (dliteanais)
      Glan  Glan
     2011 2010 2011 2010
     €’000 €’000 €’000 €’000

 Maoin, innealra agus Trealamh   1,566 1,631 - -
 sócmhainn pinsin   - - (83) (483)
 fardail   - - - (1,276)
 eile   - - - (71)
 caillteanais chánach   - 1,347 - -
 sócmhainní / (dliteanais) cánach glan   1,566 2,978 (83) (1,830)

 Gluaiseacht maidir le difríochtaí Sealadacha i rith na bliana 2011   
     Iarmhéid Aitheanta  Aitheanta faoi Iarmhéid 
     Tosaigh faoi Ioncam Chothromas deiridh

 Maoin, innealra agus Trealamh   1,631 (65) - 1,566
 sócmhainn pinsin   (483) - 400 (83)
 fardail   (1,276) 1,276 - -
 eile    (71) 71 - -
 caillteanais chánach   1,347 (1,347) - -
     1,148 (65) 400 1,483

 Gluaiseacht maidir le difríochtaí Sealadacha i rith na bliana 2010   
     Iarmhéid Aitheanta  Aitheanta faoi Iarmhéid 
     Tosaigh faoi Ioncam Chothromas deiridh

    
 Maoin, innealra agus Trealamh   972 659 - 1,631
 sócmhainn pinsin   (1,151) - 668 (483)
 fardail   (2,551) 1,275 - (1,276)
 eile    (142) 71 - (71)
 caillteanais chánach   2,693 (1,346) - 1,347
     (179)  659 668 1,148

 Sócmhainní Cánach Neamhaitheanta Iarchurtha (Grúpa agus RTÉ)
  Tagann an t-ioncam ó Tháille an cheadúnais Teilifíse a fhaigheann RTÉ trí “dheontas i gcabhair” faoi réir ag cáin chorparáide le 

héifeacht ón 1 eanáir 2007. Tá caillteanas trádála a thugtar ar aghaidh chun críche cánachais is ionann is €539 milliún ag an ngrúpa 
ar an 31 nollaig 2011. Mar gheall ar an éiginnteacht a bhaineann leis an tráth a mbainfí leas dáiríre as na caillteanais seo ní luaitear 
sócmhainn cánach iarchurtha ar bith. 

  anuas air sin, ní luaitear sócmhainn cánach iarchurtha is ionann is €5.97 milliún i ndáil le scéim aoisliúntais RTÉ (nóta 19) i bhfianaise 
na héiginnteachta faoin tráth a mbainfí leas as an tsócmhainn. 
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21  Ionstraimí Airgeadais agus bainistíocht i ndáil le riosca airgeadais (Grúpa agus RTÉ)
 (a) Forléargas ar Chúrsaí Bainistíochta maidir le Riosca Airgeadais 

 (i) Cúrsaí riosca
  Bheadh baol ann don ghrúpa maidir le riosca airgeadais a bhainfeadh le riosca creidmheasa, riosca leachtachta, riosca i ndáil le malairt 

eachtrach, rátaí úis agus cúrsaí oibriúcháin.

  Tá freagracht fhoriomlán ar Bhord RTÉ as creat oibre bainistíochta an ghrúpa i ndáil le cúrsaí riosca a chur ar bun agus maoirseacht 
a dhéanamh ina leith agus tá polasaithe ceadaithe ag an mBord maidir leis na réimsí is mó a mbeadh baol ag baint leo maidir le riosca 
airgeadais don ghrúpa. Rannóg cistíochta an ghrúpa atá freagrach as an mbainistíocht i ndáil leis na bearta cistíochta uile, agus 
sin de réir na bpolasaithe cistíochta, an bhainistíocht maidir le hairgead tirim, riosca maidir le malairt eachtrach agus riosca maidir le 
creidmheas chontrapháirtithe san áireamh.

  is in Éirinn a dhéantar an chuid is mó de ghnó RTÉ. dá bhrí sin, is in airgeadra an euro den chuid is mó a ainmnítear an sreabhadh 
airgid oibriúcháin agus infheistíochta. is i ndáil le híocaíocht ar chláir cheannaithe agus cearta spóirt a ainmnítear in airgeadra dollar 
stáit aontaithe Mheiriceá nó sterling is mó a thagann baol maidir le hairgeadra eachtrach i gceist.

  Tá de pholasaí ag RTÉ fálú a dhéanamh ar bhonn tráchtála ag tús na bliana airgeadais ar mhórchuid na bpríomhshuimeanna geallta in 
airgeadra eachtrach trí réamhchonarthaí in airgeadra dollar stáit aontaithe Mheiriceá agus sterling a cheangal. Bíonn dáta aibíochta is 
lú ná 18 mí ó dháta an chláir chomhardaithe le gach réamhchonradh i malairt eachtrach. ní dhéantar na réamhchonarthaí seo i malairt 
eachtrach a lua le ceangal fálúcháin go sonrach ó thaobh na cuntasaíochta de ach feictear ina dhiaidh sin féin gur fálú eacnamaíochta 
dáiríre atá i gceist leo.

  fuair RTÉ iasachtaí ar rátaí athraitheacha i rith na bliana 2011 agus ceanglaíodh conradh dhíorthach d’fhonn fálú a dhéanamh ar an mbaol 
a bheadh ó athruithe ar an ráta úis. luaigh an grúpa an ionstraim airgeadais sin mar fhálú ar an sreabhadh airgid de bhun ias 39. 

 déantar dí-ainmniú ar ionstraimí airgeadais tráth na socraíochta nó an díolacháin.

  (ii) Rangú na n-ionstraimí airgeadais
  déantar na sócmhainní airgeadais agus na dliteanais airgeadais ar fad, taobh amuigh de na bearta soláthair agus dliteanais a 

bhaineann le fostaithe, a lua ar an gcostas amúchta, ach amháin na sócmhainní díorthaigh agus na dliteanais díorthaigh a rangaítear 
mar seo a leanas: 
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 Ionstraimí 
 airgeadais Ionstraimí  Sócmhainní/
 díorthaigh airgeadais  (dliteanais)
 arna lua ar an díorthaigh a  arna lua
 luach cothrom trí ndéantar fálú  an gcostas 
 bharrachas nó easnamh ina leith  amúchta Iomlán

 AN GRÚPA 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 Sócmhainní Airgeadais Neamhreatha         
 airgead tirim srianta - - - - 2,000 - 2,000 -
 ionstraimí airgeadais díorthaigh 239 - - - - - 239 -
 suimeanna infhaighte eile - - - - 208 338 208 338
 Iomlána Sócmhainní Airgeadais  
 Neamhreatha 239 - - - 2,208 338 2,447 338
 Sócmhainní Airgeadais Reatha         
 suimeanna infhaighte trádála & eile - - - - 37,763 39,778 37,763 39,778
 ioncam carntha - - - - 2,437 2,791 2,437 2,791
 ionstraimí airgeadais díorthaigh 1,004 - - - - - 1,004 -
 infheistíocht leachtach - - - - 23,201 37,182 23,201 37,182
 airgead tirim agus coibhéis airgid - - - - 37,535 26,035 37,535 26,035
 Iomlána Sócmhainní Airgeadais Reatha 1,004 - - - 100,936 105,786 101,940 105,786
 Iomlána Sócmhainní Airgeadais  1,243 - - - 103,144 106,124 104,387 106,124
 
 dliteanais Airgeadais Neamhreatha        
 iasachtaí úsmhara - - - - (38,250) - (38,250) -
 sochair fostaithe - - - - (9,231) (12,805) (9,231) (12,805)
 ionstraimí airgeadais díorthaigh - - (1,926) - - - (1,926) -
 Iomlán dliteanas Airgeadais  
 Neamhreatha - - (1,926) - (47,481) (12,805) (49,407) (12,805)
 dliteanais Airgeadais Reatha        
 suimeanna iníoctha trádála agus eile - - - - (71,629) (73,540) (71,629)  (73,540)
 sochair fostaithe - - - - (11,187) (17,549) (11,187) (17,549)
 ionstraimí airgeadais díorthaigh - (268) (746) - - - (746) (268)
 Iomlán dliteanas Airgeadais Reatha - (268) (746) - (82,816) (91,089) (83,562) (91,357)
 Iomlán dliteanas Airgeadais  - (268) (2,672) - (130,297) (103,894) (132,969) (104,162)

  is ionstraimí airgeadais ar luach cothrom tríd an mbarrachas nó tríd an easnamh iad na réamhchonarthaí i malairt eachtrach. is ionstraim 
dhíorthach a leagtar amach mar fhálú maidir le sreabhadh airgid an bhabhtáil i ndáil le rátaí úis. 
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21  Ionstraimí Airgeadais agus bainistíocht i ndáil le riosca airgeadais (Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
 Ionstraimí 
 airgeadais Ionstraimí  Sócmhainní/
 díorthaigh airgeadais  (dliteanais)
 arna lua ar an díorthaigh a  arna lua
 luach cothrom trí ndéantar fálú  an gcostas 
 bharrachas nó easnamh ina leith  amúchta Iomlán

 RTÉ 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 Sócmhainní Airgeadais Neamhreatha             
 ionstraimí airgeadais díorthaigh 239 - - - - - 239 -
 suimeanna infhaighte eile - - - - 208 338 208 338
 Iomlána Sócmhainní Airgeadais 
 Neamhreatha 239 - - - 208 338 447 338
 Sócmhainní Airgeadais Reatha        
 suimeanna infhaighte trádála & eile - - - - 30,876 30,750 30,876 30,750
 ioncam carntha - - - - 508 900 508 900
 ionstraimí airgeadais díorthaigh 1,004 - - - - - 1,004 -
 infheistíocht leachtach - - - - 20,197 37,182 20,197 37,182
 airgead tirim agus coibhéis airgid - - - - 31,901 25,441 31,901 25,441
 Iomlána Sócmhainní Airgeadais Reatha 1,004 - - - 83,482 94,273 84,486 94,273
 Iomlána Sócmhainní Airgeadais  1,243 - - - 83,690 94,611 84,933 94,611
 
 dliteanais Airgeadais Neamhreatha        
 iasachtaí úsmhara - - - - - - - -
 sochair fostaithe - - - - (9,231) (12,805) (9,231) (12,805)
 ionstraimí airgeadais díorthaigh - - - - - - - -
 Iomlán dliteanas Airgeadais  
 Neamhreatha - - - - (9,231) (12,805) (9,231) (12,805)
 dliteanais Airgeadais Reatha        
 suimeanna iníoctha trádála agus eile - - - - (165,248) (138,901) (165,248) (138,901)
 sochair fostaithe - - - - (10,773) (17,099) (10,773) (17,099)
 ionstraimí airgeadais díorthaigh - (268) - - - - - (268)
 Iomlán dliteanas Airgeadais Reatha - (268) - - (176,021) (156,000) (176,021) (156,268)
 Iomlán dliteanas Airgeadais  - (268) - - (185,252) (168,805) (185,252) (169,073)

 

.
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21  Ionstraimí Airgeadais agus bainistíocht i ndáil le riosca airgeadais (Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
 (b) Riosca Creidmheasa

 Forléargas
   is ionann riosca creidmheasa agus an baol go dtarlódh caillteanas airgeadais don ghrúpa sa chás go mainneodh custaiméir nó 

frithpháirtí le hionstraim airgeadais déanamh de réir choinníollacha conartha. Tá nósanna imeachta mionsonraithe i bhfeidhm ag an 
ngrúpa maidir le monatóireacht agus bainistíocht a dhéanamh ar riosca creidmheasa a bhaineann leis na sócmhainní airgeadais. 

  is ionann an tsuim a thugtar anonn i ndáil le sócmhainní airgeadais agus an tsuim uasta a mbeifí i mbaol a chaillte maidir le nochtadh do 
riosca creidmheasa. seo a leanas an tsuim uasta maidir le nochtadh do riosca creidmheasa ar an dáta tuairiscíochta: 

 Grúpa  RTÉ
 Suim Anonn  Suim Anonn
     2011 2010 2011 2010
    Nótaí €’000 €’000 €’000 €’000

 
 infheistíochtaí leachtacha  13 23,201 37,182 20,197 37,182
 airgead tirim agus coibhéis airgid thirim  14 37,535 26,035 31,901 25,441
 airgead tirim srianta  9 2,000 - - -
 ionstraimí airgeadais díorthaigh  21 1,243 - 1,243 -
 nithe infhaighte trádála   12 37,137 39,606 30,257 30,582
 ioncam fabhraithe agus nithe infhaighte eile   3,271 3,301 1,335 1,406
     104,387 106,124 84,933 94,611

 Riosca creidmheasa maidir le cistíocht
  Tá nochtadh i gceist don ghrúpa i ndáil le riosca creidmheasa maidir leis na frithpháirtithe lena bhfuil cuntais bhainc ag an ngrúpa 

agus lena ndéantar idirbheartaíocht ar na margaí airgeadais. is cistí na hinfheistíochtaí leachtacha, na sócmhainní airgeadais eile agus 
airgead thirim agus coibhéis airgid tirim atá infheistithe le hinstitiúidí airgeadais in Éirinn a thagann faoi scéim Ráthaíochta Bainc 
Rialtas na hÉireann agus uasteorainn leis na méid a choinnítear le banc nó institiúid amháin tráth ar bith. le hinstitiúidí de chuid na 
hÉireann agus de chuid na Ríochta aontaithe atá ionstraimí airgeadais díorthaigh agus níor tharla aon chaillteanas don ghrúpa mar 
gheall ar mhainneachtain fhrithpháirtithe den sórt sin a gcuid dualgas a chomhlíonadh.  

 Riosca creidmheasa maidir le custaiméir
  Tá árachas creidmheasa ag an ngrúpa agus socraítear teorainneacha creidmheasa do na custaiméirí ar fad. i bhfianaise chineál 

mhargadh na fógraíochta agus margaí eile ina mbíonn RTÉ ag feidhmiú, bhí nochtadh suntasach i gceist do RTÉ maidir le 
gníomhaireachtaí fógraíochta faoi leith agus custaiméirí eile i rith na bliana. Tá de pholasaí ag RTÉ teorainneacha a leagan síos 
maidir leis an tsuim chomhthiomsaithe dá mbeadh nochtadh i ndáil le gach custaiméir faoi leith. Bíonn an nochtadh sin agus na 
huasteorainneacha a ghabhann leis faoi réir ag athbhreithniú agus monatóireacht leanúnach. 
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21  Ionstraimí Airgeadais agus bainistíocht i ndáil le riosca airgeadais (Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
 (b) Riosca Creidmheasa (ar lean)
  B’ionann an nochtadh uasta do riosca creidmheasa maidir le nithe infhaighte trádála ar an dáta tuairiscíochta de réir réigiúin 

tíreolaíochta:

 Grúpa  RTÉ
 Suim Anonn  Suim Anonn
     2011 2010 2011 2010
     €’000 €’000 €’000 €’000

    
 Éire    35,994 37,800 29,388 29,353
 an Ríocht aontaithe   1,090 1,708 853 1,229
 Réigiúin eile   53 98 16 - 
  

  B’ionann an nochtadh uasta do riosca creidmheasa maidir le nithe infhaighte trádála ar an dáta tuairiscíochta de réir chineál an 
chustaiméara:

 Grúpa  RTÉ
 Suim Anonn  Suim Anonn
     2011 2010 2011 2010
     €’000 €’000 €’000 €’000

 féichiúnaithe neamhghníomhaireachta   6,713 7,942 1,644 818
 féichiúnaithe eile - gníomhaireachta   30,424 31,664 28,613 29,764
 nithe infhaighte trádála   37,137 39,606 30,257 30,582
 
  is ionann féichiúnaí gníomhaireachta agus gníomhaire nó gníomhaireacht fógraíochta, eadhon, duine, comhlacht nó cuideachta a 

roghnaíonn nó a chuireann spás fógraíochta in áirithe thar ceann an fhógróra. 

  is leis an bhféichiúnaí is mó atá ag an ngrúpa a bhaineann €4.9 milliún (13%) de luach na suime a thugtar anonn maidir le nithe 
infhaighte trádála ar an 31 nollaig 2011 (2010: €4.3 milliún).

 seo a leanas an ré a bhain le nithe infhaighte trádála ar an dáta tuairiscíochta:
     
    Grúpa   RTÉ
   Comhlán Lagú Glan Comhlán Lagú Glan
   2011 2011 2011 2011 2011 2011
   €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

      
 níl dlite thar théarma  18,276 (594) 17,682 14,221 (2) 14,219
 dlite thar théarma 0-30 lá 19,147 (592) 18,555 15,675 (354) 15,321
 dlite thar théarma 31-120 lá 1,599 (699) 900 1,291 (574) 717
 níos mó ná 120 lá 257 (257) - 152 (152) -
   39,279 (2,142) 37,137 31,339 (1,082) 30,257
      

    grúpa   RTÉ
   comhlán lagú glan comhlán lagú glan
   2010 2010 2010 2010 2010 2010
   €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

      
 níl dlite thar théarma  20,341 (1,340) 19,001 14,291 (742) 13,549
 dlite thar théarma 0-30 lá 20,159 (403) 19,756 16,790 (173) 16,617
 dlite thar théarma 31-120 lá 1,091 (280) 811 516 (139) 377
 níos mó ná 120 lá 182 (144) 38 92 (53) 39
   41,773 (2,167) 39,606 31,689 (1,107) 30,582
      
 Mar seo a leanas a bhí an ghluaiseacht maidir le soláthar do lagú i ndáil le nithe infhaighte Trádála i rith na bliana:
      Grúpa RTÉ
     2011 2010 2011 2010
     €’000 €’000 €’000 €’000

     
 iarmhéid ar an 1 eanáir   2,167 2,237 1,107 1,148
 díscríobh ar dhrochfhiacha i rith na bliana    (25) (266) (25) (231)
 soláthraíodh i rith na bliana   - 196 - 190
 iarmhéid ar an 31 nollaig   2,142 2,167 1,082 1,107

  ní mheastar go bhfuil aon nochtadh do riosca creidmheasa i ndáil le réamhíocaíochtaí. is é a bhaineann le hioncam fabhraithe 
suimeanna infhaighte neamhbhilleáilte ó líon beag custaiméirí. níor tharla aon chaillteanas don ghrúpa mar gheall ar mhainneachtain 
chustaiméar ar bith acu sin déanamh de réir dualgais. 
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21  Ionstraimí Airgeadais agus bainistíocht i ndáil le riosca airgeadais (Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
(c) Riosca Leachtachta
  is ionann an riosca leachtachta agus an baol nach mbeidh an grúpa in acmhainn dualgas airgeadais a shásamh de réir mar a bhíonn 

dlite. is é cur chuige atá ag RTÉ i ndáil le bainistíocht ar chúrsaí leachtachta go gcinntítear oiread agus is féidir go mbíonn dóthain 
leachtachta ann chun dliteanais airgeadais a shásamh nuair a dlitear sin, faoi ghnáthchúinsí oibre agus faoi chúinsí anáis, gan 
caillteanas doghlactha a thabhú ná dul i mbaol dochar do dhea-chlú an ghrúpa. 

  leagtar amach sna táblaí a leanas tréimhsí aibíochta na gconarthaí maidir le dliteanais airgeadais, íocaíochtaí úis a ghabhann le hiasachtaí 
san áireamh chomh maith leis an sreabhadh glan airgid neamhlascainithe is féidir a chur i leith ionstraimí airgeadais díorthaigh. 

 seo a leanas tréimhsí aibíochta na gconarthaí maidir le dliteanais airgeadais:

 31-Nol-11  Suim  Sreabhadh  Níos lú ná  
    anonn airgid chonarthaí 1 bl.  1-2 bl. 2-5 bl.

    €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 An Grúpa
 fiachas úsmhar agus iasachtaí   38,250 44,225 1,469 1,369 41,387
 ionstraimí airgeadais díorthaigh  2,672 2,864 746 866 1,252
 suimeanna iníoctha trádála agus eile  71,629 71,629 71,629 - -
 sochair d’fhostaithe  20,418 21,424 11,227 2,779 5,233
    132,969 140,142 85,071 5,014 47,872

 31-Nol-10  Suim  Sreabhadh  Níos lú ná  

 Arna athlua  anonn airgid chonarthaí 1 bl.  1-2 bl. 2-5 bl.

    €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 An Grúpa
 ionstraimí airgeadais díorthaigh  268 268 268 - -
 suimeanna iníoctha trádála agus eile  73,540 73,540 73,540 - -
 sochair d’fhostaithe  30,354 31,255 18,399 5,082 6,689
    104,162 105,063 92,207 5,082 6,689

 seo a leanas tréimhsí aibíochta na gconarthaí maidir le dliteanais airgeadais (gan dliteanais idirchuideachtaí a áireamh):

 31-Nol-11  Suim  Sreabhadh  Níos lú ná  
    anonn airgid chonarthaí 1 bl.  1-2 bl. 2-5 bl.

    €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 RTÉ 
 suimeanna iníoctha trádála agus eile  56,768 56,768 56,768 - -
 sochair d’fhostaithe   20,004 21,010 10,813 2,779 5,233
    76,772 77,778 67,581 2,779 5,233

 31-Nol-10  Suim  Sreabhadh  Níos lú ná  

 Arna athlua  anonn airgid chonarthaí 1 bl.  1-2 bl. 2-5 bl.

    €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 RTÉ  
 ionstraimí airgeadais díorthaigh  268 268 268 - -
 suimeanna iníoctha trádála agus eile  56,801 56,801 56,801 - -
 sochair d’fhostaithe  29,904 30,805 17,949 5,082 6,689
    86,973 87,874 75,018 5,082 6,689
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21  Ionstraimí Airgeadais agus bainistíocht i ndáil le riosca airgeadais (Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
 (d) Riosca airgeadra
  is é an euro airgeadra feidhme eintitis uile an ghrúpa. Mar gheall ar nádúr ghnéithe áirithe den ghnó, go háirithe cláir theilifíse 

cheannaithe agus cearta ón iasacht, bíonn nochtadh ann i gcás RTÉ don toradh ar athruithe i rátaí malartaithe airgeadra coigríche. is iad 
dollar na stát aontaithe agus sterling na hairgeadraí a dtagann an riosca seo chun cinn i ndáil leo.

  Réamhchonarthaí in airgeadra eachtrach den chuid is mó a úsáideann an grúpa chun fálúchán eacnamaíochta a dhéanamh ar an riosca 
airgeadra. déantar athrú ar luach cothrom réamhchonarthaí in airgeadra eachtrach a lua sa ráiteas ioncaim. ar an 31 nollaig 2011 
b’ionann luach cothrom na sócmhainne díorthaigh a bhaineann leis sin agus €1,243,000 (2010: dliteanas €268,000). 

  ní raibh aon sócmhainní ábhartha ag an ngrúpa ná ag an gcuideachta ainmnithe in airgeadra eachtrach ar an 31 nollaig 2011 ná an 
31 nollaig 2010.

 ní raibh aon dliteanais airgeadais ag RTÉ ainmnithe in airgeadra eachtrach ach amháin iad sin a leagtar amach sna táblaí seo a leanas.

 Briseadh síos ar shuimeanna iníoctha trádála de réir airgeadra   
       2011 2010
       €’000 €’000

 An Grúpa  
 euro       3,943 5,260
 gBp     163 489
 usd     59 13
 eile      73 282
       4,238 6,044

 Briseadh síos ar shuimeanna iníoctha trádála de réir airgeadra
       2011 2010
       €’000 €’000

 RTÉ         
 euro        3,125 4,383
 gBp       159 164
 usd       56 3
 eile        73 282
          3,413 4,832

 Bhí na rátaí malartaithe suntasacha seo i bhfeidhm i rith na bliana: 
 Meánráta Spot-ráta an dáta 
  Tuairiscíochta
     2011 2010 2011 2010
     Euro Euro Euro Euro

    
 usd 1   1.3920 1.3257 1.2939 1.3362
 gBp 1   0.8679 0.8578 0.8353 0.8606

  sa bhainistíocht a dhéantar i ndáil le rioscaí airgeadra, féachann an grúpa leis an tionchar ó athruithe gearrthéarmacha ar thuilleamh an 
ghrúpa a mhaolú. Baineann an grúpa úsáid as réamhchonarthaí ceannacháin in airgeadra coigríche chun an luaineacht a eascraíonn 
ón nochtadh d’airgeadra coigríche a mhaolú. dá thoradh sin, déanann an grúpa riosca suntasach maidir le hathruithe ar rátaí i malairt 
eachtrach a mhaolú. ní bheadh tionchar ábhartha chun sochair ná chun dochair ar an Ráiteas ioncaim ag athrú 10% suas ná anuas 
ar na rátaí malartaithe maidir leis an airgeadra coigríche a bhaineann le hábhar, bunaithe ar na dliteanais airgeadais a ainmnítear in 
airgeadra coigríche a bhí ag seasamh amach an 31 nollaig 2011.
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21  Ionstraimí Airgeadais agus bainistíocht i ndáil le riosca airgeadais (Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
 (e) Riosca ráta úis
  B’ionann iomlán iasachtaí an ghrúpa ar an 31 nollaig 2011 agus €38,250,000 (2010: nil). is iasacht tionscadail ar ráta athraitheach 

an fiachas a thiocfaidh in aibíocht sa bhliain 2015. shocraigh an grúpa babhtáil ráta úis d’fhonn ráta seasta a chur leis an iasacht go 
tráth na haibíochta - agus bheadh dá réir sin tionchar, den mhéid chéanna ina choinne sin, ag aon athrú ar an ráta úis, ar an ráiteas 
ioncaim i ndáil leis an mbabhtáil ráta úis agus an fiachas araon. d’fhágfadh gluaiseacht 1% sa ráta úis tionchar chun sochair nó chun 
dochair ar an gcothromas ab ionann is €1.2 milliún (glan ar cháin).

 ar an dáta tuairiscíochta, bhí próifíl rátaí úis na sócmhainní airgeadais úsmhara ag RTÉ mar seo a leanas:

  Suim anonn

       2011 2010
       €’000 €’000

 An Grúpa
 Ionstraimí Ráta Seasta  
 sócmhainní airgeadais     58,050 63,212
  
 Ionstraimí Ráta Inathraithe  
 sócmhainní airgeadais     2,686 5

  Suim anonn

       2011 2010
       €’000 €’000

 RTÉ 
 Ionstraimí Ráta Seasta  
 sócmhainní airgeadais     50,045 62,618
  
 Ionstraimí Ráta Inathraithe  
 sócmhainní airgeadais     2,053 5

  d’fhágfadh gluaiseacht 1% maidir leis an ráta úis ar na sócmhainní airgeadais úsmhara ag RTÉ toradh chun sochair nó chun dochair ar 
an Ráiteas ioncaim ab ionann is €0.6 milliún (glan ar cháin).

 (f) Luachanna Cothroma
  is ionann luach cothrom ar ionstraim airgeadais agus an tsuim ar a bhféadfaí malartú a dhéanamh air in idirbheartaíocht ar 

neamhthuilleamaí idir páirtithe toilteanacha láneolacha, seachas dá mb’éigean a dhíol nó trí dhíolachán leachtaithe. Bhí anailís ar an 
luach cothrom, ach amháin ar ionstraimí airgeadais díorthaigh, bunaithe ar anailís ar shreabhadh airgid lascainithe agus ráta lascainithe 
cuí in úsáid. 

  Bhí an luach cothrom ar ionstraimí airgeadais díorthaigh bunaithe ar an ordlathas luachála cothroime. Rinneadh an luach cothrom ar 
réamhchonarthaí i malairt eachtrach agus ar an mbabhtáil ráta úis a ríomh de réir an mhodh luachála seo a leanas:

 
  leibhéal 2: bunábhar, seachas na praghsanna gan choigeartú a luaitear ar mhargaí gníomhacha maidir le sócmhainní agus dliteanais 

den chineál céanna, is féidir a bhreathnú maidir leis an tsócmhainn nó an dliteanas, más go díreach (i.e. mar phraghsanna) nó go 
hindíreach (i.e. díorthú ó phraghsanna).

 
  níor tháinig aon athrú i rith na tréimhse tuairiscíochta seo ná an tréimhse roimhe seo ar an modh luachála maidir le leibhéal 2 ná ar 

na hionstraimí a ndéantar luacháil orthu leis an modh oibre seo. níor tharla aon aistriú ó leibhéal amháin go leibhéal eile san ordlathas 
luachála cothroime. 

 
  dheimhnigh an grúpa go raibh an luach cothrom maidir leis na hionstraimí airgeadais díorthaigh ar fad ar an 31 nollaig 2011 agus 

2010 ag teacht go hábhartha leis an luach ar a raibh siad á dtabhairt anonn.
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21  Ionstraimí Airgeadais agus bainistíocht i ndáil le riosca airgeadais (Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
 (g) Ionstraimí airgeadais díorthaigh
  leagtar amach thíos an sreabhadh airgid de réir conarthaí a bhaineann leis na hionstraimí airgeadais díorthaigh: 

 31-Nol-11  Suim  Sreabhadh  Níos lú ná  
    anonn airgid chonarthaí 1 bl.  1-2 bl. 2-5 bl.

    €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 An Grúpa     
 Sócmhainní / (dliteanais) díorthaigh
 Babhtáil rátaí úis  (2,672) (2,864) (746) (866) (1,252)
 Réamhchonarthaí i malairt eachtrach  1,243 1,243 1,004 239 -
    (1,429) (1,621) 258 (627) (1,252)

 31-Nol-11  Suim  Sreabhadh  Níos lú ná  
    anonn airgid chonarthaí 1 bl.  1-2 bl. 2-5 bl.

    €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 RTÉ     
 Sócmhainní / (dliteanais) díorthaigh
 Réamhchonarthaí i malairt eachtrach  1,243 1,243 1,004 239 -
    1,243 1,243 1,004 239 -

 31-Nol-10  Suim  Sreabhadh  Níos lú ná  
    anonn airgid chonarthaí 1 bl.  1-2 bl. 2-5 bl.

    €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 An Grúpa agus RTÉ     
 Sócmhainní / (dliteanais) díorthaigh 
 Réamhchonarthaí i malairt eachtrach  (268) (268) (268)  -  -
    (268) (268) (268) - -

  déantar aon ghnóthachan nó caillteanas ag eascairt as athrú ar luach cothrom réamhchonarthaí i malairt eachtrach lua go díreach sa 
Ráiteas ioncaim. 

  ar an 31 nollaig 2011 bhí iasachtaí iomlána €38,250,000 ag an ngrúpa (2010: nil). Rinne an grúpa babhtáil ar ráta úis d’fhonn ráta 
seasta a dhéanamh den ráta athraitheach ar na hiasachtaí go dtí tráth na haibíochta. ar thionscnamh an fhálúcháin, rinne an grúpa an 
ceangal fálúcháin a lua go foirmeálta agus dá thoradh sin, déantar aon ghnóthachan nó caillteanas ar an ionstraim airgeadais díorthaigh 
a lua go díreach sa Ráiteas faoi ioncam cuimsitheach.

22  Cúlchiste fálúcháin sreabhaidh airgid 
       Nóta Cúlchiste 
        fálúcháin 
        sreabhaidh airgid
        €’000

 iarmhéid ar an 1 eanáir 2011      -
 sciar éifeachtúil den chiste fálúcháin sreabhaidh airgid       (2,672)
 cánachas iarchurtha i ndáil leis an bhfálú maidir le sreabhadh airgid     20 334
 iarmhéid ar an 31 nollaig 2011      (2,338)

  is ionann an cúlchiste fálúcháin sreabhaidh airgid agus an sciar éifeachtúil den athrú carnach glan ar an luach cóir i ndáil leis an 
mbabhtáil rátaí úis a baineann leis an tsaoráid iasachta ó Barclay’s i dtaobh tograí. Rinneadh i rith na bliana €135,000 a aistriú go dtí 
Maoin, innealra agus Trealamh agus €90,000 a aistriú go dtí an Ráiteas ioncaim rud is léiriú ar an gcaillteanas maidir leis an mbabhtáil 
rátaí úis a rinneadh a réadú i rith na bliana.

23 Ceangaltais agus Teagmhais Airgeadais
 (a) Ceangaltais Chaipitil
      Grúpa  RTÉ
     2011 2010 2011 2010
     €’000 €’000 €’000 €’000

     
 faoi chonradh ach gan soláthar déanta ina leith   2,581 14,083 115 909
 údaraithe ach gan conradh socraithe ina leith   7,422 6,231 290 684
     10,003 20,314 405 1,593
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nótaí (ar lean) 
is Cuid de ráitis airGeadais an Ghrúpa

23 Ceangaltais agus Teagmhais Airgeadais (ar lean)
 (b) Ceangaltais maidir le Ceannachán Clár nó Ceart 
      Grúpa RTÉ
     2011 2010 2011 2010
      arna athlua  arna athlua
     €’000 €’000 €’000 €’000

 faoi chonradh ach gan soláthar déanta ina leith   95,032 107,625 95,032 107,625

 (c) dliteanais Theagmhasacha
  Tá údarás rialachán i mbun athbhreithnithe leanúnacha a dhéanamh maidir le gnéithe de bhearta oibre RTÉ. ní féidir, ag an tráth seo, a dheimhniú 

cé chomh mór ó thaobh cúrsaí airgeadais is a bheadh aon dliteanas, más dliteanas ar bith, a thiocfadh chun cinn mar thoradh air sin.

24 Idirbhearta le páirtithe gaolmhara
  (a) Idirbhearta le páirtithe gaolmhara nach daoine den lucht bainistíochta príomhthábhachta
  is corparáid reachtúil é RTÉ a bunaíodh ar dtús mar chomhlacht tráchtála leathstáit faoi acht um údarás craolacháin, 1960. is é an 

Rialtas a cheapann comhaltaí Bhord RTÉ. Meastar go dtagann an grúpa faoi rialú an Rialtais agus áirítear dá bhrí sin an Rialtas mar 
pháirtí gaolmhar de réir mar a thugtar sainmhíniú air sin sna caighdeáin chuntasaíochta. Tá an cás eisceachta sin faoi ias 24 nochtadh 
maidir le páirtithe gaolmhara trína mbíonn díolúine i ndáil leis na coinníollacha faoi nochtadh maidir le páirtithe gaolmhara curtha i 
bhfeidhm ag an ngrúpa maidir leis an Rialtas agus eintitis a bhaineann leis an Rialtas murar díol suntais aon idirbheart amháin as féin 
nó murar díol suntais idirbhearta éagsúla ar a dtabhairt le chéile. 

  i mbun an ghnáthghnó dó bhí an grúpa páirteach in idirbhearta leis an Rialtas, agus le heintitis a bhaineann leis an Rialtas, i ndáil le 
seirbhísí fógraíochta agus seirbhísí eile den chineál céanna a chur ar fáil, chomh maith le ceannachán agus díolachán ar earraí agus 
ar sheirbhísí le ranna Rialtais agus eintitis atá faoi rialú Rialtas na hÉireann. is é an post a bhailíonn an Táille ceadúnais Teilifíse thar 
ceann na Roinne cumarsáide, fuinnimh agus acmhainní nádúrtha. 

  B’ionann, ar an 31 nollaig 2011, an t-iomlán a bhí iníoctha le gnóthais fhochuideachtaí de chuid RTÉ agus €108.5milliún (2010: €82.1 milliún). 

 (b) Idirbhearta le daoine den lucht bainistíochta príomhthábhachta1

  chun críche na gcoinníollacha maidir le nochtadh a thagann faoi ias 24 is iad a thagann faoi scáth an téarma “daoine den lucht 
bainistíochta príomhthábhachta” (i.e. na daoine sin a dtugtar údarás dóibh agus a leagtar freagracht orthu i ndáil le pleanáil, stiúradh 
agus rialú a dhéanamh ar bheartaíocht na cuideachta) comhaltaí Bhord RTÉ, an príomh-stiúrthóir, an príomh-Oifigeach airgeadais, 
ceannasaithe na Rannán comhtháite gnó agus na bhfheidhmeanna corparáide príomhthábhachtacha, ar a n-áirítear gach duine den 
lucht foirne a thuairiscíonn go díreach chuig an bpríomh-stiúrthóir. Bhí an tsuim iomlán a íocadh le daoine den lucht bainistíochta 
príomhthábhachta mar luach saothair mar seo a leanas:

       2011 2010
       €’000 €’000

 Luach Saothair don Lucht bainistíochta príomhthábhachtach:
 sochair fostaíochta ghearrthéarmacha     3,335 3,387
 sochair pinsin iarfhostaíochta      446 518
 sochair ar dhul ar scor     - 50
 sochair fhadtéarmacha eile     11 12
 iomlán     3,792 3,967

  B’ionann luach ceannacháin RTÉ ó chuideachtaí atá faoi úinéireacht nó faoi rialú chomhaltaí de chuid an Bhoird, dhaoine eile mórthábhachta 
ar an lucht bainistíochta agus/nó dhaoine muinteartha leo sin a bhfuil gaol gairid acu lena chéile i rith na bliana 2011 agus €3.4 milliún (2010: 
€2.7 milliún) agus ba i ndáil le cláir choimisiúnaithe den chuid is mó an caiteachas sin. B’ionann luach díolacháin RTÉ le cuideachtaí atá faoi 
úinéireacht nó faoi rialú chomhaltaí de chuid an Bhoird, dhaoine eile mórthábhachta ar an lucht bainistíochta agus/nó dhaoine muinteartha 
leo sin a bhfuil gaol gairid acu lena chéile i rith na bliana 2011 agus €0.02 milliún (2010: €0.02 milliún).  B’ionann luach dliteanais faoi réir 
conartha ó chuideachtaí atá faoi úinéireacht nó faoi rialú chomhaltaí de chuid an Bhoird, dhaoine eile mórthábhachta ar an lucht bainistíochta 
agus/nó dhaoine muinteartha leo sin a bhfuil gaol gairid acu lena chéile i rith na bliana 2011 agus €1.7 milliún (2010: €1.1 milliún). ní raibh 
aon suim ábhartha ag seasamh amach ag deireadh ceachtar den dá bhliain.

  B’ionann luach na ranníocaíochtaí cláir a d’íoc RTÉ le comhaltaí Boird, le daoine eile a bhfuil príomhthábhacht leo ar an lucht 
bainistíochta agus le daoine muinteartha leo sin a bhfuil gaol gairid acu leo i rith na bliana 2011 agus €5,186 (2010: €9,921).

 Téarmaí agus coinníollacha na n-idirbheart le páirtithe gaolmhara 
  is ar na téarmaí céanna atá i réim maidir le hidirbhearta neamhthuilleamaíocha a dhéantar an díolachán agus an ceannachán le páirtithe 

gaolmhara. 

 1 Tugtar san áireamh le páirtithe gaolmhara daoine den lucht bainistíochta príomhthábhachta, a gcuid gaolta gairide agus eintitis sheachtracha atá faoina smacht. 

25 Ceadú an Bhoird
  cheadaigh Bord RTÉ na ráitis airgeadais atá ó leathanach 57 go dtí leathanach 102 maidir leis an mbliain dár críoch 31 nollaig 2011 

ar an 19 aibreán 2012. 
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CeanGlais tuairisCíoChta eile

An Chomhairle Lucht Féachana agus Éisteachta 
Bunaíodh comhairle lucht féachana agus Éisteachta RTÉ ar bhonn reachtúil faoi alt 96 d’acht craolacháin 2009.  cuirtear deis ar fáil 
don lucht féachana agus don lucht éisteachta tuairim a thabhairt maidir le toradh saothair RTÉ agus maidir le RTÉ maith a dhéanamh den 
sainchúraim phoiblí a leagtar air. Tionóladh an chéad chruinniú den chomhairle, a bhfuil an tOllamh gearóid ó Tuathaigh ina chathaoirleach 
uirthi, ar an 29 iúil 2010 agus déanfaidh sí fónamh go ceann tréimhse ceithre bliana go dtí an 31 nollaig 2014. Tionóladh seacht gcinn de 
chruinnithe den chomhairle lucht féachana agus Éisteachta i rith na bliana 2011.

Roghnaíonn comhaltaí Bhord RTÉ na 15 chomhalta den chomhairle agus ceanglais an achta craolacháin 2009 á gcur san áireamh.  
ceapann Bord RTÉ duine de chomhaltaí an Bhoird mar chomhalta ex officio ar an gcomhairle. déanann na comhaltaí fónamh ar bhonn 
saorálach, ach is féidir leo na speansais sin as póca a d’fhéadfaidís le réasún a thabhú i gcomhlíonadh a gcuid feidhmeanna, a fháil ar ais. 

Tá tuilleadh faisnéise maidir leis an gcomhairle lucht féachana agus Éisteachta agus le comhaltaí na comhairle, chomh maith le cuntas 
achoimre ar na cruinnithe a tionóladh i rith na bliana ar fáil ar www.rte.ie/about/audiencecouncil.html

Ráiteas Bliantúil RTÉ ar Ghealltanais Feidhmíochta 2011 
Réamhrá
faoi fhorálacha acht  craolacháin 2009, tá dlite ar RTÉ trí cheanglas tuairiscíochta nua a shásamh: ráiteas straitéise a ullmhú (alt 99); ráiteas 
seirbhíse poiblí a ullmhú (alt 101), tar éis comhairliúcháin leis an bpobal; agus ráitis bhliantúla maidir le gealltanais feidhmíochta a ullmhú (alt 102). 

léirítear le Ráiteas straitéise RTÉ an dóigh a mbeartaíonn RTÉ na cuspóirí seirbhíse poiblí a thabhairt i gcrích i rith na tréimhse cúig bliana 2010-
2014, trí straitéisí tús áite, bearta agus spriocanna straitéiseacha. leagtar amach i Ráiteas seirbhíse poiblí RTÉ 2010, a tháinig faoi anáil phróiseas 
comhairliúchán chun dearcadh phobal na hÉireann a fháil amach, na prionsabail a ndéanfaidh RTÉ dá réir agus na bearta a dhéanfaidh RTÉ le linn 
na cuspóirí seirbhíse poiblí a thabhairt i gcrích.  i gcomhlíonadh ceanglas faoin reachtaíocht, cuireadh an dá ráiteas faoi bhráid an aire i rith na bliana 
2011 agus tá siad ar fáil go poiblí ar RTÉ.ie. 

Rinneadh Ráiteas Bliantúil ar ghealltanais feidhmíochta RTÉ 2011 (aspc) a ullmhú de réir na gcuspóirí agus bhí sé bunaithe go díreach ar na 
sé chuspóir straitéise ardleibhéil a luaitear i Ráiteas straitéise RTÉ 2010-2014 mar lón treorach don ghnólacht go ceann cúig bliana.  sonraíodh 
táscairí feidhmíochta ríthábhachtacha in áspc RTÉ 2011, slata tomhais cáilíochta agus/nó cainníochta, i ndáil le gach gealltanas chomh maith 
le spriocanna sa chás gur chuí sin. Bhí d’aidhm ag RTÉ na spriocanna a bhaint amach agus a shárú i ngach cás. de bhun alt 102(3) den acht, 
rinneadh aspc RTÉ 2011 a chur faoi bhráid údarás craolacháin na hÉireann agus an aire ar an 31 Márta 2011 agus tá sé foilsithe ar RTÉ.ie. 

cuirtear an achoimre seo ar an bhfeidhmíocht i láthair i gcomhlíonadh alt 102(5) den acht agus ag teacht le alt 102(4) den acht, rinneadh 
tuarascáil ar leithligh atá níos mionsonraithe maidir le gealltanais a chomhlíonadh nó eile a chur faoi bhráid an údaráis craolacháin agus an aire ar 
an 30 Márta 2012. 

1. Ár gCuspóirí Seirbhíse Poiblí go léir a chomhlíonadh agus iarracht a dhéanamh na caighdeáin is airde eitice agus 
cuntasachta a bhaint amach, ar an aer agus den aer

1.A Raon leathan clár agus seirbhísí a sheachadadh de réir Acht Craolacháin 2009 (Alt 114)

gealltanais feidhmíochta

Raon seirbhísí meán náisiúnta a oibriú ar mhaithe le 
leas an phobail 

Raon clár a chraoladh, lena n-áirítear cláir a bheidh 
siamsúil, eolasach, oideachasúil agus cuimsitheach  
 
 
 
 
 

Raon de thaibhithe ceoil a sheachadadh chun 
siamsaíocht agus oideachas a chur ar fáil 
 
 
 
 
 
 
 

cláir agus seirbhísí a sheachadadh a bheidh ábhartha 
do riachtanais shóisialta agus  chultúir na ndaoine óga 
a chónaíonn in Éirinn  
 
 
 
 
 

príomhbhearta

dhá sheirbhís teilifíse, ceithre sheirbhís raidió fM agus 
seirbhís ar líne ar fáil
 
íosmhéid uaireanta a chloig d’ábhar craolta dúchasach 
le linn buaicthráthanna maidir le seánraí teilifíse:  
siamsaíocht & ceol agus fíorasach
 
sraith nua teilifíse faoi chúrsaí eolaíochta a choimisiúnú
 
sprioc uaireanta a chloig d’ábhar craolta maidir le 
seánraí Raidió: siamsaíocht, fíorasach  & Oideachas
 
180 ócáid cheoil poiblí ag na grúpaí Oirfide 
 
77 taibhréim, caint nó ceardlann á dtabhairt ag na 
grúpaí Oirfide i ndáil le cúrsaí oideachais 
 
Trácht ar Raidió RTÉ ar fhéilte móra ceoil agus ar fhéile 
sainréimsí ceoil
 
Réimse clár raidió a chraoladh ar fud an sceidil mar 
cheiliúradh ar sheachtain Mhór ceoil RTÉ 2011 
 
íosmhéid uaireanta an chloig d’ábhar craolta 
dúchasach i rith an lae ar fad de chláir do dhaoine 
óga ar an Teilifís 
 
sprioc uaireanta an chloig d’ábhar craolta maidir le 
seánraí RTÉ Junior (raidió)
 
sraith raidió do dhaltaí na hardteistiméireachta: 
countdown to 0806 ar RTÉ 2fm

sprioc / slat Tomhais

7 gcinn de sheirbhísí 

 
siam. & ceol = 325;  
fíorasach = 342  

 
sraith amháin
 
siam. = 272; fíoras. = 
70; Oid. = 20
 
180 ócáid 

 
 
77 beart oideachais 
 
 
10 gcinn d’fhéilte
 
 
Tuairiscíocht
 
 
650 uair a chloig
 
 
200 uair a chloig
 
 
sraith amháin

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
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1.  Ár gCuspóirí Seirbhíse Poiblí go léir a chomhlíonadh agus iarracht a dhéanamh na caighdeáin is airde eitice agus 
cuntasachta a bhaint amach, ar an aer agus den aer (ar lean)

1.B Muid féin a chur i lár shaol agus shochaí na hÉireann agus bheith inár bhfóram do dhíospóireacht 
gealltanais feidhmíochta

seirbhís chuimsitheach nuachta agus cúrsaí reatha a 
sheachadadh 

clúdach cuí ar phríomhimeachtaí  idirnáisiúnta agus 
náisiúnt a chinntiú go háirithe an tOlltoghchán  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

spás a chinntiú inar féidir le plé,  machnamh agus 
díospóireacht náisiúnta tarlú, agus a chlúdaíonn gnóthaí 
pobail, luachanna daonlathacha, cultúr agus creideamh 
agus cleachtais reiligiúin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiomantas do chláir ghaeilge a chothabháil  
 
 
 
 
 

Tiomantas do chláir chultúir na hÉireann a chothabháil 
 
 
 

Tabhairt faoi thionscnaimh oideachais agus fhor-
rochtana 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a bheith lánpháirteach san aistriú chuig craoladh 
digiteach  
 
 
 
 
 

príomhbhearta

sprioc uaireanta an chloig d’ábhar craolta maidir le 
nuacht agus cúrsaí Reatha ar Raidió agus ar Teilifís (nB 
uaireanta a chloig nuachta + cR i ndáil leis an Teilifís)
 
cláir faoi leith ar an  Teilifís maidir leis an 
gcomhaireamh i ndáil leis an Olltoghchán agus le 
Toghchán an uachtaráin (chomh maith le insealbhú an 
uachtaráin a chraoladh) 
 
cláir speisialta ar an Teilifís maidir leis an Olltoghchán: 
díospóireacht cheannairí na bpáirtithe polaitíochta 
agus campaign daily
 
Raon áirithe de na cláir raidió a thabhairt timpeall 
na tíre maidir leis an tráchtaireacht ar chúrsaí an 
Olltoghcháin
 
Trácht ar fud na gcóras ar ceithre cinn ar a laghad 
d’imeachtaí idirnáisiúnta a mbíonn foirne nó daoine 
aonair de chuid na hÉireann páirteach iontu 
 
The national Rehabilitation hospital: clár faisnéise 
breathnóireachta don Teilifís faoin lucht cúraim agus 
othair  
 
Raon clár faisnéise aonair agus cláir fhaisnéise 
dépháirteacha don Teilifís lena ndéantar cíoradh ar 
Éirinn na linne seo agus na haimsire atá caite 
 
coinneoidh prime Time an sciar den lucht féachana 
(maidir le faire beo) is ionann le 27%
 
clár nua spóirt ar Raidió na gaeltachta
 
an glacadh iomlán a bhí le RTÉ Radio 1 idir 7 r.n. agus 
7 i.n. ó luan go haoine a choinneáil mar a bhí i 2010
 
ceithre cinn de shraitheanna teilifíse a bheidh á 
dtabhairt ar ais, scannal agus an cór ina measc, 
chomh maith le sraith nua dar teideal Réabhlóid trína  
n-inseofar scéalta de chuid na hÉireann
 
an t-ábhar clár nuachta agus cúrsaí Reatha bunlárnach 
ar RTÉ Raidió na gaeltachta a choinneáil ar siúl
 
drámaí nua a chraoladh ar RTÉ Radio 1
 
leanúint le The View maille le sé cinn de chláir 
faisnéise aon uair a chloig nua mar gheall ar phearsana 
mór le rá de chuid na hÉireann i sraith arts lives
 
scoileanna agus forais oideachais 3ú leibhéal a 
thabhairt faoi scáth Oideachas & forchaidreamh RTÉ 
lyric fm 

sraith nua maidir le cúrsaí litearthachta ar an Teilifís: a 
story with Me in it. Tuairisc ón lucht Teilifíse freisin faoi 
na seirbhísí agus na tionscnaimh a cuireadh i gcrích 

Raidió RTÉ: ceardlanna cóir do mhúinteoirí agus stiúrthóirí 
cór  agus ceardlanna fuaimíochta do dhaoine fásta  
 

feachtas eolais 18 mí a sheoladh maidir le 
saORVieW ionas go gcuirtear an pobal ar an eolas 
faoi dTT, na buntáistí atá leis agus na modhanna chun 
teacht ar an tseirbhís 

seirbhísí sainiúla a choinneáil ar bun maidir leis an 
raidió digiteach agus seirbhís T-daB ar fáil ag 52% de 
mhuintir na tíre

sprioc / slat Tomhais

1,110 uair a chloig 
Teilifíse & 1,669 uair a 
chloig Raidió

2 chlár comhairimh 
 

 
díospóireacht + 11 uair 
a chloig de cd
 
 
R1
 
 
4 cinn d’imeachtaí
 
sraith amháin 

 
7 gclár aonair agus 
sraith amháin
 
27% 

 
33 uair a chloig 
 
 
 
 
 

 
24% 

 
6 shraith 

 
780 uair a chloig 

 
20 dráma 

 
sraith amháin & 6 chlár 
faisnéise
 
45 cuairt 

sraith amháin 

6 cheardlann 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R2 
 

 
52% 
 

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith cuid 
mhór den ghealltanas. 
cuireadh dhá chlár 
nua ar fáil.  Bhí líon na 
n-uaireanta beagán 
gann ar an sprioc (31 
uair a chloig). 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

ní dhearnadh maith 
den ghealltanas. 
Tharla trí cinn de na 
sé cheardlann.  níor 
tharla na trí cinn eile 
mar gheall ar laghdú 
ar líon na foirne i 
ndáil leis an scéim 
fágála luathscoir / 
iomarcaíochta deonaí.
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

CeanGlais tuairisCíoChta eile (ar lean) 
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1.C Uilechuimsitheacht agus an éagsúlacht a chur chun cinn

gealltanais feidhmíochta

an saol ó lá go lá, údair imní agus éagsúlacht cultúir 
agus réigiúnach mhuintir na hÉireann  a léiriú
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

clúdach ar ghníomhartha creidimh, pobail agus 
cultúrtha a sholáthar, lena n-áirítear cultúir agus 
suimeanna cultúrtha mionlaigh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

príomhbhearta

dhá shraith nua teilifíse ina gcíortar gnéithe den 
tseirbhís sláinte in Éirinn agus sraith eile faoi shaol an 
teaghlaigh a thabhairt ar ais  

 
ar a laghad ceithre cinn de shraitheanna cartlainne 
don Teilifís  
 

sraith raidió faoi chúrsaí tuaithe (countrywide) agus 
sraith raidió faoi chúrsaí mara (seascapes) a choinneáil 
ar bun

sraith raidió le hábhar clár maidir le cúrsaí angla-
Éireannacha mar chomóradh ar chuairt na Banríona

na sraitheanna Would You Believe agus spirit level 
a thabhairt ar ais; sé cinn de scannáin ghearra ina 
léirítear creideamh lucht mionlaigh in Éirinn a chraoladh 
sa tsraith festivals
  
sraith nua Teilifíse ina gcíortar teacht an lucht siúil ar 
an bhfód in Éirinn 

cluichí de chuid chraobhchomórtais an clg a 
thaispeáint beo ar an  Teilifís

aifreann, seirbhís nó clár ábhar deabhóideachta eile 
gach seachtain ar RTÉ Radio 1 agus ar RTÉ Raidió na 
gaeltachta

sraith clár raidió mar léiriú ar athrú saoil a tharla 
mar gheall ar chruachás ó thaobh na colainne nó na 
mothúchán de: A Life Less Ordinary

sprioc / slat Tomhais

3 shraith 
 
 
 
 
 
 
 

4 shraith 

dhá shraith 
 

Tuairisc 
 

dhá shraith agus sé 
cinn de ghearrscannáin 

sraith amháin 

31 cluiche beo 

52 seachtain 

sraith amháin 

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith cuid 
mhór den ghealltanas. 
craoladh dhá shraith 
mar a bhí geallta.  
cuireadh craoladh an 
tríú sraith ar athló go 
dtí an bhliain 2012 mar 
gheall ar chiorruithe 
airgid 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas
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1.D Lucht féachana atá ann cheana a choinneáil agus lucht féachana nua a mhealladh trí na seirbhísí ábhartha a sholáthar

gealltanais feidhmíochta

Oibleagáid seirbhíse uilíoch a chomhlíonadh do theilifís 
agus raidió analógach
 
Rochtain ar sheirbhísí teilifíse RTÉ a mhéadú/a 
chothabháil  

 
Rochtain ar sheirbhísí raidió RTÉ a mhéadú/a 
chothabháil  
 
 

 
Rochtain ar sheirbhísí ar líne RTÉ a mhéadú/a 
chothabháil  

 
Rochtain ar gach seirbhís teilifíse RTÉ a mhéadú/a 
chothabháil  

 
Rochtain i measc phríomhchohórt lucht féachana a 
chothabháil agus a mhéadú nuair is féidir 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rochtain ar an Teilifís a éascú i measc daoine faoi 
mhíchumas céadfach 

 
seirbhís a sholáthar do dhiaspóra na hÉireann 
 
 
 
 
 
 
 

 
ceangal an lucht féachana le seirbhísí a choinneáil 
 
 
 

príomhbhearta

Tarchuradóireacht analógach teilifíse agus raidió ar fud 
98% de réimse an daonra
 
líon (ar an meán, in aghaidh na míosa) na ndaoine 
ar fad a mbíonn a n-aird (15+ nóim) ar Teilifís RTÉ a 
choinneáil
 
líon (ar an meán, in aghaidh an lae) na ndaoine a 
mbíonn a n-aird ar Raidió RTÉ a choinneáil ag leibhéil 
2010  
 

 
cur le líon (ar an meán, in aghaidh na míosa) na 
mbrabhsálaithe aonair faoi leith a cheadaigh RTÉ.ie in 
2010
 
figiúirí na bliana 2010 maidir le haird daoine fásta 15+ 
in aghaidh na míosa do sheirbhísí uile RTÉ a choinneáil  

 
figiúirí RTÉ Radio 1 maidir le aird daoine 35-54 bl d’aois 
a choinneáil ag 28% 
 
 
 

 
figiúirí RTÉ 2fm  maidir le haird daoine 25-44 bl d’aois a 
ardú go dtí 19% mar a bhí i 2010 
 

 
líon (ar an meán, in aghaidh na míosa) na ndaoine 
4-14 bl. a mbíonn a n-aird (15+ nóim) ar Teilifís RTÉ a 
choinneáil níos airde ná 85%
 
líon (ar an meán, in aghaidh na míosa) na ndaoine 
15-34bl. a mbíonn a n-aird (15+ nóim) ar Teilifís RTÉ a 
choinneáil níos airde ná 85%
 
líon (ar an meán, in aghaidh na míosa) na ndaoine fásta 
35+ a mbíonn a n-aird (15+ nóim) ar Teilifís RTÉ a 
choinneáil níos airde ná 95%
 
Méadú 9% ar an líon uaireanta an chloig fotheideal i 
gcomparáid le sprioc  na bliana 2010  

 
straitéis a cheapadh chun cur leis an aird go 
hidirnáisiúnta ar sheirbhísí ar líne RTÉ a leathnú, agus 
tosú ar an straitéis a chur i bhfeidhm
 
seirbhísí raidió idirnáisiúnta a choinneáil sa tsiúl 

 
líon na mbrabhsálaithe aonair faoi leith ar RTÉ.ie sa 
bhreis ar leibhéil 2010 
 
ceangal an lucht féachana le Teilifís RTÉ a choinneáil 
os cionn 80 
 
ceangal tréan an lucht éisteachta le Raidió RTÉ a 
choinneáil

sprioc / slat Tomhais

98% 

>90% 
 

36% 
 
 
 

4 bhrabhsálaí aonair 
faoi leith ar an meán 
/ mí

>90% 
 

28% 
 
 
 
 

19% 
 
 

>85% 
 

>85% 
 

>95% 
 

8,500 uair a chloig 
 

aontú mar gheall ar an 
straitéis rith R3 

7 gcinn d’ardáin 

1.5 m brabhsálaí aonair 
faoi leith ar an meán/mí

>80 

>80 

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

Rinneadh maith cuid 
mhór den ghealltanas. 
Mealladh aird 35%, 
pointe amháin faoin 
sprioc. 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

Rinneadh maith cuid 
mhór den ghealltanas. 
26% an figiúr, dhá 
phointe faoin sprioc, 
baineadh amach an 
sprioc buaicthráthanna 

ní dhearnadh maith 
den ghealltanas. 16% 
an figiúr, trí phointe 
faoin sprioc. 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

 
Rinneadh maith den 
ghealltanas 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 

1.  Ár gCuspóirí Seirbhíse Poiblí go léir a chomhlíonadh agus iarracht a dhéanamh na caighdeáin is airde eitice agus 
cuntasachta a bhaint amach, ar an aer agus den aer (ar lean)

CeanGlais tuairisCíoChta eile (ar lean) 
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1.E A bheith cuntasach, macánta agus freagrach inár ngníomhartha ar fad

gealltanais feidhmíochta

sárchleachtas rialachais agus córais tuairiscithe a 
chothabháil 
 
 
 

 
na ceanglais reachtaíochta agus rialúcháin go léir a 
chomhlíonadh  
 
 
 
 
 
 

 
comhlíonadh na gcód ábhartha go léir a chinntiú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beartais sárchleachtais a úsáidtear do theicneolaíochtaí 
agus d’uirlísí meán sóisialta a chinntiú
 
Trédhearcacht agus cumarsáid fhorghníomhach a 
chinntiú 
 
 

 
córas forbartha feidhmíochta pds a ailíniú le córais 
tomhais feidhmíochta nuair is féidir sin 

príomhbhearta

an t-ardchaighdeán maidir leis an Tuarascáil Bhliantúil 
agus Ráitis airgeadais an ghrúpa, ar bronnadh gradam 
dá mbarr, a choinneáil
 
Tuairisc a thabhairt faoi tháillí agus speansais 
comhthiomsaithe a íoctar le comhaltaí an Bhoird 
 
clár a choinneáil de Thuairisceáin Rialála a bhíonn le cur 
faoi bhráid (poiblí & inmheánach)
 
athbhreithniú ar dhá scéim nua leasaithe agus bearta 
ábhartha a dhéanamh: scéim na gaeilge (faoi alt 
11 d’acht na dTeangacha Oifigiúla) agus scéim na 
cartlainne 
 
cinntiú go gcloítear le cód cleachtais Regtel 
 
an comhlíonadh maidir leis an gcód cleachtais um 
Rialachas comhlachtaí stáit a choinneáil ar bun.  
athbhreithniú bliantúil a dhéanamh agus tuairisc a 
thabhairt ar a thoradh sin. 
 
cairt leasaithe a fhoilsiú maidir le hiniúchadh 
inmheánach tar éis athbhreithniú a dhéanamh maille le 
aon leasú a bhaineann le hábhar 
 
athbhreithniú ar chóid nua de chuid an Bai (gearáin 
agus ceart freagra a Thabhairt) agus na bearta cuí a 
dhéanamh
 
cinntiú go dtarlaíonn comhlíonadh iomlán leis an gcód 
fógraíochta agus leis an gcód fógraíochta leanaí 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Monatóireacht a dhéanamh ar chur i bhfeidhm agus ar 
éifeachtacht pholasaí na meán sóisialta
 
ceapadh straitéis chumarsáide agus gnóthaí pobail 
d’aontaigh feidhmeannas RTÉ
 
Ráiteas seirbhíse poiblí RTÉ agus Ráiteas Bliantúil RTÉ 
i dtaobh gealltanas feidhmíochta 2011 a fhoilsiú. 
 
an córas pds agus an Ráiteas Bliantúil i dtaobh 
gealltanas feidhmíochta 2011 a thabhairt le chéile

sprioc / slat Tomhais

cur faoi bhráid na 
Roinne i rith R1 

 
sa Tuarascáil Bhliantúil 

 
R2 

 
Tuairisc 
 

 
0 gearán a seasann 
Regtel leo
 
Tuairiscí rith R2 

 
foilsiú i rith R4 

 
comhlíonadh 

 
0 gearán fógraíochta a 
seasann Bai leo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tuairisc 

 
R2 

 
R1 

 
R1-2 

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith cuid 
mhór den ghealltanas.
Braitheadh le beart 
monatóireachta de chuid 
Bai gur tharla aon uair 
amháin gur sháraigh RTÉ 
an uasmhéid nóiméad 
a cheadaítear in aon 
uair a chloig ar bith ar 
RTÉ Radio 1 agus ar 
RTÉ 2fm. cuireadh 
nós imeachta nua 
sceidealaithe ar bun chun 
cinntiú nach dtarlaíonn 
sin arís.

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas
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CeanGlais tuairisCíoChta eile (ar lean) 

1F  Ma caighdeáin íosta a shárú 

gealltanais feidhmíochta

ceannaireacht maidir le seirbhísí rochtana a léiriú trí 
íoschaighdeáin a shárú agus seirbhísí nua / nuálacha a 
sholáthar nuair is féidir 
 

 
Tuarascáil faoi fhreagracht shóisialta chorparáideach 
(csR) a fhoilsiú gach bliain 
 

 
Rochtain phoiblí a chothabháil via seirbhísí eolais 
teileafóin agus ríomhphoist lárnacha
 
na caighdeáin chuntasaíochta agus gnó is airde a 
chinntiú trí chloí go deonach le cóid idirnáisiúnta agus 
ifRs 
 
 
 

príomhbhearta

fotheidil, ar an dá chainéal, le gach príomheagrán de 
réamhaisnéis na haimsire, gach príomhchlár nuachta 
agus cúrsaí Reatha ar an teilifís (lena n-áirítear buiséid, 
toghcháin, imeachtaí stáit agus idirnáisiúnta) chomh 
maith le roinnt seónna beosiamsaíochta
 
Tuarascáil csR a leasú agus a fhoilsiú ar RTÉ.ie 
 
 

 
seirbhís eolais teileafóin ar fáil 6 lá in aghaidh na 
seachtaine
 
caighdeáin ifRs á sásamh le Tuarascáil Bhliantúil RTÉ 
agus Ráitis airgeadais an ghrúpa 
 
Teacht leis an gcód Rialachais chorparáidigh (an 
Ríocht aontaithe )(an cód cumaisc ar Rialachas 
corparáideach roimhe seo) a mhéid agus is féidir i 
bhfianaise na gceanglas faoi acht craolacháin 2009.

sprioc / slat Tomhais

Tuairisc 
 
 
 

 
foilsiú i rith R2 
 
 

 
na seirbhísí ar fáil 

 
sa Tuarascáil Bhliantúil 
 

 
Tuairisc sa Tuarascáil 
Bhliantúil 

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 
 
 

 
ní dhearnadh maith den 
ghealltanas mar gheall 
ar ísliú ar líon na foirne 
sa réimse feidhme sin. 
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas 

 
Rinneadh maith den 
ghealltanas 

2.  A bheith ar an gcruthaitheoir is fearr ó thaobh ábhar dúchasach Éireannach ar  ardchaighdeán agus ar an bhfoinse is mó 
agus is iontaofa nuachta agus cúrsaí reatha

2.A  A bheith ar an bpríomhfhoinse Nuachta agus Cúrsaí Reatha neamhspleách in Éirinn 

gealltanais feidhmíochta

lucht féachana suntasach a chothabháil do chláir 
nuachta agus chúrsaí reatha cheannródaíocha 
 
 
 
 

 
nuacht agus cúrsaí reatha neamhchlaonta agus 
oibiachtúla a sheachadadh 
 
 
 

 
léirthuiscint an lucht féachana agus cur le hábharthacht 
chláir nuachta agus chúrsaí reatha RTÉ 
 
 
 
 

 
clúdach seachtrach a chothabháil agus a fheabhsú 
nuair is féidir chun dearcadh na hÉireann ar imeachtaí 
idirnáisiúnta a sheachadadh 
 
 

príomhbhearta

an sciar comhthiomsaithe de dhaoine a mbíonn aird 
acu ar RTÉ news: six One agus nine O’clock (Meán, 
in aghaidh na seachtaine, 5+ nóim) a choinneáil ag 
35%
 
sciar na ndaoine a mbíonn a n-aird ar Morning ireland 
a choinneáil ag 12%
 
dearcadh an lucht féachana maidir le “cothroime 
agus neamhchlaontacht” RTÉ news: nine o’clock a 
choinneáil
 
dearcadh an lucht éisteachta maidir le “cothroime agus 
neamhchlaontacht “Morning ireland a choinneáil
 
ai maidir le nuacht Teilifíse RTÉ a choinneáil os cionn 80 
 

 
ai maidir le nuacht Raidió RTÉ a choinneáil os cionn 80 
 

 
Trácht ardchaighdeáin ar imeachtaí mór idirnáisiúnta de 
réir mar is acmhainn sin  

 
clár faoi leith maidir leis an gcomhaireamh do 
Thoghchán chomhthionól Thuaisceart Éireann

sprioc / slat Tomhais

35% 

 
12% 

 
>95% 

 
>95% 
 
 
 

 
>80 
 

 
>80 
 

 
Tuairisc 
 

 
clár amháin maidir leis 
an gcomhaireamh

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith cuid 
mhór den ghealltanas. 
Bhain RTÉ 94.2% 
amach ina leith seo, níos 
lú ná 1% faoin sprioc. 
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas 

 
Rinneadh maith den 
ghealltanas 

 
Rinneadh maith den 
ghealltanas 

 
Rinneadh maith den 
ghealltanas

1.  Ár gCuspóirí Seirbhíse Poiblí go léir a chomhlíonadh agus iarracht a dhéanamh na caighdeáin is airde eitice agus 
cuntasachta a bhaint amach, ar an aer agus den aer (ar lean)
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2.B  A bheith ar an bpríomhfhoinse ábhair as Éirinn / sa bhaile, ar bhonn náisiúnta agus ó na réigiúin

gealltanais feidhmíochta

céatadán ard de léiriúcháin bhaile a chinntiú i rith 
buaicamanna ar RTÉ One 
 
clúdach réigiúnach a chinntiú 
 

 
grúpaí oirfide a bheith ar an bpríomhsholáthróir dea-
cheoil agus éagsúlacht ceoil ina réimsí 
 
 
 
 
 

 

príomhbhearta

uaireanta an chloig d’ábhar dúchasach mar % de na 
huaireanta buaicama ar fad ar RTÉ One 
 
Ocht sraith réigiúnacha nua le craoladh ar an 
Teilifísfaoi réimse ábhar agus tuairisc a thabhairt ar an 
mbeartaíocht maidir le gach seánra 
 
ar an laghad seó raidió amháin gach lá ag buaicam (7 
rn-7 in) ó na réigiúin
 
cláir raidió Blas agus glór anoir ar RTÉ Raidió na 
gaeltachta
 
leibhéil lucht éisteachta a éisteann le grúpaí oirfide a 
choinneáil le leibhéil 2010  

sprioc / slat Tomhais

>65% 

 
8 gcinn de 
shraitheanna nua agus 
tuairisc
 
clár amháin 

 
dhá chlár 

 
>165000 

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

2.D  Freastal ar riachtanais lucht féachana na hÉireann agus ceangal le RTÉ a fhorbairt

2.C  Na cláir agus na seirbhísí is fearr caighdeáin a sheachadadh

gealltanais feidhmíochta

a bheith chun tosaigh ó thaobh clár teilifíse agus raidió 
na hÉireann ar fud gach príomhsheánra 
 
 

 
leanúint le feidhmíocht láidir RTÉ ar liostaí bliantúla na 
20 clár is fearr 
 
 

 
a bheith rannpháirteach i gcomórtais náisiúnta agus 
idirnáisiúnta 

gealltanais feidhmíochta

sonraí taighde lucht féachana den chéad scoth a chur 
ar fáil do dhéantóirí clár  

 
Taighde a leabú i bpróisis chinnteoireachta tríd an 
leas is fearr a bhaint as buntáistí a bhaineann le 
feabhsúcháin ar uirlis focal-ar-fhocal aRp
 
ceangal le RTÉ a chruthú 
 

 

príomhbhearta

Ráta  (ai)  an phainéil Breathnaithe a choinneáil i ndáil 
le Teilifís RTÉ 
 
Ráta (ai )an phainéil Breathnaithe a choinneáil i ndáil le 
Raidió RTÉ
 
Toradh na bliana 2010 a thabhairt i gcrích arís maidir le 
liosta 20 clár Teilifíse 
 
Toradh 18 clár as 20 a thabhairt i gcrích arís maidir le 
liosta 20 clár Raidió
 
ar a laghad deich gclár ar ghearrliostaí i gcomórtais 
idirnáisiúnta

príomhbhearta

an feabhsúchán ar an uirlis aRp a úsáid chun taighde 
a sholáthar ar nósanna agus iompar leanaí ó thaobh 
na meán
 
ionchorprú anailísí focal-ar-fhocal nua agus 
feabhsaithe ar thuarascálacha taighde leanúnacha 

 
Tionchar teicneolaíochtaí nua agus éagsúlachta ar 
nósanna ídithe na meán a scrúdú, go háirithe i measc 
daoine idir 15-34 bliain d’aois
 
 

sprioc / slat Tomhais

>80 

>80 

17/20 

18/20 

10 gclár 

sprioc / slat Tomhais

Tuairisc 
 

Tuairisc 
 

Tuairisc 
 

 

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

 
Rinneadh maith den 
ghealltanas 
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2.E  Na caighdeáin eagarthóireachta is airde a fheidhmiú

gealltanais feidhmíochta

athbhreithniú a dhéanamh ar threoirlínte 
eagarthóireachta i gcomhthéacs reachtaíochta agus 
chód cleachtais 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
gníomhartha ceartaitheacha rialúcháin / dlí a laghdú 
 

 
líon na ngearán a seasann an Bai leo a ísliú oiread 
agus is féidir 
 
 
 
 
 
 

 
déileáil le gearáin ó Bai go pras 

príomhbhearta

Treoirlínte leasaithe don lucht déanta clár a fhoilsiú  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
comhlíonadh iomlán le cód craolacháin Bai maidir 
le trácht ar Thoghcháin (Olltoghcháin agus Toghcháin 
uachtaránachta) agus ar Reifrinn 
 
ceardlanna inmheánacha a chur ar siúl agus nótaí 
comhairle ginearálta a chur ar fáil don lucht foirne  

 
líon na ngearán in aghaidh chláir RTÉ a seastar leo 
 
 
 
 
 
 
 

 
déileáil le gach gearán Bai laistigh den chreat ama 
éigeantach

sprioc / slat Tomhais

R3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tuairisc 
 

 
3 cinn de cheardlanna 
& dhá nóta comhairle 
ginearálta 
 
náid 
 
 
 
 
 
 
 

 
100% 

Toradh na bliana 2011 

ní dhearnadh maith den 
ghealltanas. cuireadh 
an próiseas seo ar athló 
go dtí 2012 mar gheall 
ar bhrú breise oibre ar 
an Oifig comhlíontais 
craolacháin mar 
gheall ar Olltoghchán 
agus Toghchán 
uachtaránachta.  
foilsíodh treoirlínte 
leasaithe ó shin i rith R1 
2012.
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas 

 
Rinneadh maith den 
ghealltanas 

 
Rinneadh maith cuid 
mhór den ghealltanas. 
seasadh le seacht 
gcinn de ghearáin faoi 
chláir le Bai i rith 2011.  
Bhain cúig cinn le cláir 
ar Teilifís RTÉ agus 
dhá ghearán le cláir ar 
Raidió RTÉ 
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas

gealltanais feidhmíochta

an leas is fearr a bhaint as úsáid na teicneolaíochta 
chun nuálacht ó thaobh clár a éascú  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
formáid, tionscnaimh agus cláir nua a thabhairt chuig na 
meáin go léir 
 
Tionscnaimh tras-ardáin agus trasmheáin a chur ar siúl 

 
Teagmhálacha nua a chruthú do cheoltóirí agus don 
lucht féachana

príomhbhearta

Treoirlínte eagarthóireachta do RTÉ.ie a fhorbairt agus 
a fhoilsiú. Treoirlínte a bheith ag teacht le treoirlínte 
eagarthóireachta inmheánacha eile agus leis an 
reachtaíocht agus na cóid a bhaineann le hábhar 
 
 
 
 
 

 
clár ríomhthraenála a chur i bhfeidhm ar fud idB Raidió 
chun léiriúcháin ábhar digiteach ceann le ceann a éascú
 
Trí fhormáid nua ar fud sceideal RTÉ 2fm agus RTÉ 
Radio 1
 
dhá imeacht trasardán agus imeacht trasmheán  amháin 
a chur ar siúl
 
scéim phíolótach a fhorbairt chun stiúrthóirí óga / nua a 
aimsiú: cleachtaí oscailte a tionól

sprioc / slat Tomhais

Treoirlínte a fhoilsiú i 
rith R4 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 ionadaí per Meitheal 
cláir
 
3 cinn d’fhormáidí nua 

 
3 cinn d’imeachtaí 

 
6  

Toradh na bliana 2011 

ní dhearnadh maith den 
ghealltanas. Tugadh 
tús áite do thograí eile, 
ach rinneadh roinnt 
forbartha i rith na bliana 
2011 a chuideoidh 
le treoirlínte polasaí 
eagarthóireachta a 
thiomsú i rith na bliana 
2012
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas

2.F Cláir agus seirbhísí nuálacha a sheachadadh

CeanGlais tuairisCíoChta eile (ar lean) 

2. A bheith ar an gcruthaitheoir is fearr ó thaobh ábhar dúchasach Éireannach ar  ardchaighdeán agus ar an bhfoinse is mó 
agus is iontaofa nuachta agus cúrsaí reatha (ar lean)
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3.  Leas a bhaint as teicneolaíochtaí chun seachadadh agus rochtain ar ár n-ábhar a chinntiú thar raon leathan ardán agus 
áiseanna chun freastal ar riachtanais an lucht féachana

gealltanais feidhmíochta

cur le rochtain ar ábhar RTÉ a mhéadú 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rochtain ar ábhar cartlainne via seirbhísí ar líne a 
chothabháil  
 
cur le seirbhísí Raidió digiteacha, ar raidió digiteach 
agus ar líne 
 
feidhmiúcháin shoghluaiste a sheachadadh do tháirgí 
ábhartha 
 
Bealaí nua a fhorbairt chun nascadh le lucht féachana ar 
fud na tíre go léir agus idirghníomhú le RTÉ a éascú 
 
 
 
 
 

príomhbhearta

cur leis an úsáid mhíosúil as seinnteoir  RTÉ player i 
rith na bliana 2010 (agus cur 20% leis an méid ábhair 
cheannaithe atá air)
 
Teacht níos fearr ar RTÉ news now trí thaispeántas-as-
baile a leathnú agus Rnn ar an ipad a sheoladh 
 
coinneáil leis an meánlíon íoslódála in aghaidh na míosa 
a bhí ann i 2010
 
Tuarascáil ar láithreán gréasáin cartlainne   

 
cur le líon na dteaghlach a bhfuil raidió digiteach acu  

 
pocket player an raidió a sheoladh ar android 

 
ceart freagra a thabhairt chun cinn 

 
cláir ensemble níos lú a fhorbairt, laistigh d’acmhainní 
atá ann cheana, chun lucht féachana nua a tharraingt
 
Méid agus raon na hiriseoireachta atá sainiúil don 
ghréasán a mhéadú

sprioc / slat Tomhais

Meánlíon 2.2 m sruth in 
aghaidh na míosa 

 
Rnn a sheoladh ar 
an ipad agus leathnú 
maidir le dOOh 
 
900,000 

 
Tuairisc 

 
7% 

 
R2 

 
R1 

 
RTÉ nsO: 5 
thionscnamh & RTÉ 
cO: 2 thionscnamh
 
Tuairisc

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

 
Rinneadh maith den 
ghealltanas 

 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas

3.B  Clár athraithe teicneolaíochta a chur i bhfeidhm

gealltanais feidhmíochta

Múnlaí léiriúcháin ilmheán nua a fhorbairt 
 
 
 

 
Teicneolaíocht a úsáid go héifeachtach do dhéantús 
clár cuí agus do tharchur seirbhísí 

 
Teicneolaíocht a úsáid go héifeachtach do dhéantús 
clár cuí agus do tharchur seirbhísí 
 
 

 

príomhbhearta

uirlisí léiriúcháin bunaithe ar bhogearra a úsáid chun 
ábhar a fháil agus a léiriú do RTÉ Ten  
 
úsáid an chórais eagarthóireachta avid a leathnú chuig 
léiritheoirí seachtracha chun costais a ísliú
 
uirlisí léiriúcháin bunaithe ar bhogearra a úsáid chun 
seirbhís tarchuir / seachadta RTÉ news now a 
dhéanamh uathoibríoch
 
Teicneolaíocht a ghabháil chun clúdach ar 
chomhaireamh toghcháin feabhsaithe a sheachadadh 
ar teilifís agus ar líne: lena n-áirítear blagáil na meán 
sóisialta agus soláthar físeáin bheo agus beagnach 
beo a leathnú via leathanbhanda  

sprioc / slat Tomhais

R2 
 

 
ar a laghad 1 sraith 
amháin curtha in eagar 

 
R4 
 

 
Tuairisc 
 

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

gealltanais feidhmíochta

líonra léiriúcháin ábhar digiteach ceann le ceann a 
thógáil sna 4 bliana amach romhainn
 
gluaiseacht i dtreo hdTV  

 

príomhbhearta

céim 1 de thionscadal fasT (Teicneolaíocht freastalaí 
gnóthú comhad) a chur i bhfeidhm.
 
craoladh hdTV via dTT (Teilifís Trastíre dhigiteach)  

sprioc / slat Tomhais

Tús le céim 1  

 
craoladh hdTV i rith R2 

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas

3.D  Dáileadh ábhair a chinntiú / seachadadh thar gach ardán

3.C  Clár digitithe ceann le ceann a chur i bhfeidhm  

gealltanais feidhmíochta

líonra léiriúcháin ábhar digiteach ceann le ceann a 
úsáid chun gach ardán agus áis a phobalú 
 
seachadadh ar ardán trastíre digiteach, cábla, satailít 
chomh maith le hidirlíon (soghluaiste) agus ar fud 
líonraí ip a chinntiú 
 
clúdach spriocdhaonra a bhaint amach do dTT 

 

príomhbhearta

sreabhadh oibre léiriúcháin nua a bhunú chun seirbhísí 
raidió a fheabhsú le buiséad íslithe
 
seoladh iomlán ar saorview (dTT) don tomhaltóir 
 

 
sprioc-chlúdach daonra dTT maidir le psB Mux 

sprioc / slat Tomhais

R4 

R2 
 

97% 

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

3.A  Rochtain ar ábhar trí na meáin dhigiteacha a éascú agus cur le pointí nasctha le RTÉ
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3.E  Tionscadal 2025 a chur chun cinn  

gealltanais feidhmíochta

spriocanna chéim 1 a bhaint amach faoi 2014 
 
 
 
 
 
 
 

príomhbhearta

criosú cuí a bhaint amach don talamh go léir in RTÉ 
domhnach Broc 
 
 
 
 
 
 

sprioc / slat Tomhais

ní ar RTÉ a 
bhraitheann a thabhairt 
i gcrích 
 
 
 
 
 

Toradh na bliana 2011 

ní dhearnadh maith 
den ghealltanas.
Tionscnaíodh imeachtaí 
dlí ag cur in aghaidh 
chinneadh míshásúil  
criosála i bplean 
forbartha chathair 
Bhaile átha cliath i mí 
eanáir 2011.

 4. Cúrsaí airgid RTÉ a bhainistiú go héifeachtach sa todhchaí tríd an leas  is fearr a bhaint as foinsí maoinithe agus costais a 
rialú
4.A  Cúrsaí airgid a bhainistiú go stuama  

gealltanais feidhmíochta

sprioc buiséid a bhaint amach don bhliain 2011 

 
sócmhainneacht: sprioc-infhaighteacht airgid thirim 
/ saoráidí chun freastal ar dhliteanais de réir a bheidh 
siad dlite 
 
Tionscnaimh chun costais a rialú agus srian a chur leo  

 
córais eRp a athbhreithniú agus córas lánpháirtithe nua 
a chur i bhfeidhm faoi 2014 

príomhbhearta

Buiséad comhaontaithe táirgeachta don bhliain 

 
cúlchistí airgid ar fáil  
 

 
spriocanna laghdaithe costais a bhaint amach laistigh 
de Bhuiséad 2011 (Teilifís)
 
athbhreithniú ar an bhféidearthacht a bhaineann le 
córais ghnó ábhartha a chomhdhlúthú

sprioc / slat Tomhais

Buiséad 

 
Tuairisc 
 

 
Tuairisc 

 
Tuairisc 

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

 
Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

4.B  An úsáid is fearr a bhaint as foinsí maoinithe   

4.C  Cur an oiread agus is féidir leis an sciar den mhargadh

gealltanais feidhmíochta

an leas is fearr a bhaint as saothrú na sruthanna 
ioncaim, traidisiúnta agus nua araon  
 
 
 
 
 

foinsí maoinithe a éagsúlú agus a mhéadú    

 

gealltanais feidhmíochta

féachaint leis an sciar den lucht féachana teilifíse 
a choinneáil in ainneoin iomaíocht suntasach go 
náisiúnta agus go hidirnáisiúnta 
 
an sciar is fearr den lucht féachana a tharraingt leis na 
príomhsheirbhísí raidió 
 

príomhbhearta

spriocanna ioncaim a bhaint amach maidir le Teilifís, 
Raidió, líonra agus foilsitheoireacht
 
 
 
 
 

ioncaim a bhaint amach ó fhoinsí agus tionscnaimh 
nua lena n-áirítear díolacháin trasmheán

príomhbhearta

an sciar iomlán náisiúnta daoine aonair ag 
buaicthráthana ar RTÉ, lucht féachana láithreach, a 
choinneáil le leibhéil na bliana 2010 
 
sciar Raidió RTÉ ag buaicthráthanna tráchtála a 
choinneáil le leibhéil 2010

sprioc / slat Tomhais

spriocanna maidir le 
hioncam Tráchtála 
 
 
 
 
 

Tuairisc 

sprioc / slat Tomhais

40% 
 

33% 

Toradh na bliana 2011 

ní dhearnadh maith den 
ghealltanas. Tháinig ísliú  
ar an ioncam tráchtála 
-€14.3 milliún (-8%) i 
gcomparáid le buiséad 
2011 (nó -€8.4 milliún 
(-5%) i gcomparáid le  
2010).

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

CeanGlais tuairisCíoChta eile (ar lean) 

3.  Leas a bhaint as teicneolaíochtaí chun seachadadh agus rochtain ar ár n-ábhar a chinntiú thar raon leathan ardán agus 
áiseanna chun freastal ar riachtanais an lucht féachana (ar lean)
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4.D  Seirbhís luach ar airgead a sheachadadh
gealltanais feidhmíochta

an luach is fearr ar airgead a chinntiú i ngach réimse 
gnó 
 
leanúint den úsáid is fearr a bhaint as ioncam ón Táille 
ceadúnais 

 

príomhbhearta

costais a laghdú trí athchaibidlíocht soláthróra, conarthaí 
ilbhliantúla agus comhléiriúchán
 
leithdháileadh na Táille ceadúnais de réir seirbhíse 

sprioc / slat Tomhais

Tuairisc 

Tuairisc 

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

5.  A chinntiú go mbeidh fórsa oibre ar ardchaighdeán ag RTÉ agus é eagraithe ar an mbealach is fearr chun an luach is fearr 
ar airgead a sheachadadh do phobal na hÉireann

5.A  Daoine agus scileanna a fhorbairt

gealltanais feidhmíochta

Oiliúint inmheánach costas-neodrach a dhéanamh ag 
teacht le riachtanais ghnó 
 

 
deiseanna oiliúna foirne ábhartha a chur ar fáil 
 
 
 

 
sárchleachtas a chothabháil i gcumarsáid leis an  
bhfoireann 

príomhbhearta

clár píolótach Meantóireachta a athbhreithniú d’fhonn 
é a leathnú amach ar fud na  heagraíochta. ceardlanna 
Bainistithe  feidhmíochta a sheachadadh don fhoireann 
mhaoirseachta
 
ceardlanna ar scileanna agallaimh do bhainisteoirí líne 
a sheachadadh
 
struchtúir a athbhreithniú chun sainoiriúnacht a chinntiú i 
dtimpeallacht eacnamaíochta dhúshlánach
 
feasacháin foirne rialta chomh maith le cruinnithe le 
Bainisteoirí sinsearacha

sprioc / slat Tomhais

R2-4 
 
 

 
R2-4 

 
Tuairisc 

 
Tuairisc 

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 
 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

4.E  Costais Daoine a Rialú

4.F  Bainistíocht acmhainní éifeachtach

gealltanais feidhmíochta

costais Oibríochta a Bhaineann le pearsanra 
(pROcanna) a shocrú ag figiúr nach mó ná 50% de 
na costais iomlána   
 
 
 

 
Bainistíocht ar líon na ndaoine agus conarthaí nua 
 
 
 

gealltanais feidhmíochta

Monatóireacht a dhéanamh ar chostas in aghaidh na 
huaire craolta (cpTh)
 
saoráidí (ionad Teilifíse) a úsáid go héifeachtach) 

 
saoráidí (ionad Raidió) a úsáid go héifeachtach 

 
nósanna imeachta bainistithe acmhainní a fheabhsú 
agus úsáid a bhaint as pearsanra cláir 

príomhbhearta

sprioc pROc a bhaint amach do Bhuiséad 2011 
 
 
 
 
 

 
Monatóireacht lárnach agus bainistíocht a dhéanamh 
ar shaincheist na gconarthaí nua. córas sreafa oibre 
uathoibríoch a chur i bhfeidhm atá riachtanach le rialú 
próiseála níos fearr a dhéanamh ar sheirbhísí Roinnte 
acmhainní daonna. 

príomhbhearta

cpTh a fhoilsiú sa Tuarascáil Bhliantúil 

 
spriocanna maidir le húsáid stiúideonna Teilifíse 

 
spriocanna maidir le húsáid stiúideonna Raidió 

 
Réiteach bogearra sceidealta acmhainní nua a chur i 
bhfeidhm chun barrfheabhsú foirne, gníomhaireachta 
agus tallainne a bhaint amach

sprioc / slat Tomhais

Buiséad 
 
 
 
 
 

 
córas uathoibríoch 
oibre ar bun 
 
 

sprioc / slat Tomhais

Tuairisc 

 
Teilifís 75% 

 
Raidió 76% 

 
Tuairisc 
 

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith cuid 
mhór den ghealltanas. 
le pROc a bhain 
51% d’iomlán chostas 
Oibriúcháin RTÉ sa 
bhliain 2011, beagán 
os cionn an sprioc.
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas 
 
 

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Rinneadh maith den 
ghealltanas 
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5.  A chinntiú go mbeidh fórsa oibre ar ardchaighdeán ag RTÉ agus é eagraithe ar an mbealach is fearr chun an luach is fearr 
ar airgead a sheachadadh do phobal na hÉireann (ar lean)

5.B  An leas is fearr a bhaint as struchtúr na heagraíochta

5C An leas is fearr a bhaint as cleachtais oibre

gealltanais feidhmíochta

an líon foirne a athbhreithniú go rialta chun uas-úsáid 
bhreise a bhaint amach nuair is féidir
 
struchtúr eagraíochtúil a athbhreithniú chun cuspóir 
poiblí a chomhlíonadh sa tslí is fearr
 
plean daonchumhachta a sheachadadh i ngach iBd 
agus monatóireacht a dhéanamh ar chomhlíonadh 
agus cloí leis 
 
 
 
 
 
 

 

gealltanais feidhmíochta

cleachtais oibre a athbhreithniú  

príomhbhearta

scaoil-íocaíochtaí deonacha agus saoráidí luathscoir 
a thabhairt isteach chun líon na ndaoine a laghdú faoi 
dheireadh na bliana
 
RTÉ a thagarmharcáil i gcoinne craoltóirí san eoraip
 
Tuairiscí maidir le líon na ndaoine a leathnú amach 
chun anailís níos mó a dhéanamh ar athraitheas 
buiséid v líon iarbhír na ndaoine  
 
 
 
 
 
 

príomhbhearta

leanúint le hathbhreithniú chleachtas oibre  
inmhéanach agus na hathruithe a aithint

sprioc / slat Tomhais

seoladh i rith R2 agus 
scor rith R4
 
comparáid le 
tagarmharcanna R4
 
Tuairiscí comhairimh 
cloigne i bhfeidhm ó R3 
 
 
 
 
 
 
 

sprioc / slat Tomhais

ar lean: Tuairisc 

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
ní dhearnadh maith 
den ghealltanas. 
d’fhág obair maidir 
le deiseanna fágála 
trí luathscor / 
iomarcaíocht dheonach 
agus athbhreithniú 
eagraíochta RTÉ gur 
athraíodh ord tábhachta 
na dtionscadal.

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

6. Comhpháirtíochtaí comhoibríocha a bhunú agus a chothabháil agus ról ceannaireachta a ghlacadh sna geilleagair dhigiteacha 
agus chruthaitheacha in Éirinn
6.A  Caidrimh chomhoibritheacha a chothabháil agus a fhás

gealltanais feidhmíochta

Tacú le forbairt na hearnála léiriúcháin neamhspleáiche 
 
 
 

 
a chinntiú go gcomhlíonann coimisiúnú neamhspleách 
Raidió agus Teilifíse ceanglais chaiteachais reachtúla 
 
Tionscnaimh oiliúna a fhorbairt le léiritheoirí 
neamhspleácha, an Bai agus eagraíochtaí eile
 
caidrimh tháirgiúla a chothú le húdaráis áitiúla agus eile 
ionas go mbeidh idirchaidreamh fiúntach ag leibhéal 
áitiúil agus idirnáisiúnta 

 
deiseanna a iniúchadh chun imeachtaí thionscail na 
meán a thionól  
 
 

 
Ballraíocht láidir leis an eBu a chothabháil agus cur le 
tionscadail eorpacha agus idirnáisiúnta eile mar is cuí  
 
 
 

 
leanúint ag cothú dlúthchaidrimh le comhlachtaí rialála   
 

 
leanúint ag cothú dlúthchaidrimh le comhlachtaí trádála 

príomhbhearta

Raidió: próiseas coimisiúnaithe iRp le leanúint ar 
aghaidh le dhá bhabhta coimisiúnaithe
 
Teilifís: lá oscailte tras-seánra agus cruinnithe séanra 
aonair leis an earnáil neamhspleách
 
Oibleagáidí caiteachais reachtúla a chomhlíonadh faoi 
acht craolacháin 2009 alt 116 
 
deiseanna a lorg chun dul i bpáirt leis an Bai ar fhorbairt 
na hearnála léiriúcháin neamhspleáiche
 
deiseanna comhpháirtíochtaí agus comhoibrithe a 
iniúchadh: ceangal a dhéanamh leis an gcomhairle 
ealaíon, cultúr Éireann, cMc, gréasán ceoil agus 
comhlachtaí ábhartha eile
 
RTÉ chun an ceathrú comhdháil ar mheáin leictreonacha 
a thionól 
 
 

 
30 ceolchoirm d’ábhar de chuid na hÉireann a thairiscint 
ó RTÉ lyric fm don eBu
 
fiosrú mar gheall ar pháirtnéireacht agus comhléiriú a 
d’fhéadfaí a thabhairt i gcrích leis an BBc agus craoltóirí 
eile 
 
cruinnithe agus cumarsáid rialta le comhlachtaí  rialála 
mar an Bai, comReg agus an Rialtas. 
 
freastal rialta ar chruinnithe tionscail mar iBec, spi 
agus comhchoistí taighde

sprioc / slat Tomhais

2 bhabhta 

 
Tuairisc 

 
caiteachas de réir na 
Reachtaíochta
 
Tuairisc 

 
Tuairisc 
 
 

 
1 imeacht amháin 
 
 
 

 
Tairgeadh 30 
ceolchoirm, + tuairisc
 
Tuairisc 
 

 
Tuairisc 

 
Tuairisc 

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas 
 

 
ní dhearnadh maith den 
ghealltanas. shocraigh 
RTÉ gan dul ar aghaidh 
leis an imeacht seo mar 
gheall ar chúrsaí airgid.
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas 

 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas

CeanGlais tuairisCíoChta eile (ar lean) 
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6.B  Cruthaitheacht, smaointe nua agus léiriú cultúir a chothú

gealltanais feidhmíochta

Tacú le himeachtaí cultúir, lena n-áirítear spéiseanna 
mionlaigh  
 
 
 
 
 
 

 
Tallann nua (láithreoirí, ceoltóirí, ealaíontóirí, déantóirí clár 
agus cruthaitheoirí ábhair)  
 
 

 
ceannaireacht a léiriú laistigh de na tionscail 
chruthaitheacha 
 
 
 

 
Tús a chur le hobair nua agus í a choimisiúnú   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

príomhbhearta

RTÉ i láthair ag Taispeántas na neolaithe óga, an 
comórtas náisiúnta Treabhadóireachta, féile drámaíochta 
amaitéaraí uile Éireann agus Rás na long ard
 
Trácht ar an Raidió ar fhéilte ealaíon  

 
Tacaíocht a thabhairt d’ealaíontóir na hÉireann ag féile 
eurosonic 2011
 
Raidió: guthanna nua ban ar aer 

 
Teilifís: Tallann nua ar an Teilifís 

 
Teilifís: Rannpháirtíocht leanúnach i dtionscadail 
bheochana trí dhá ghearrscannán: infheistíocht i 
frameworks
 
Raidió: cumadóirí agus ceoltóirí Éireannacha a chur 
chun cinn trí 5 dhlúthdhiosca a fhoilsiú
 
Raidió: cumadóir cónaitheach nua a cheapadh
 
Raidió: comórtas cumadóireachta leictrea-fuaime 
2011 a thionóil 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
fadscannán nua dráma teilifíse agus dhá shraith teilifíse a 
bheidh á dtabhairt ar ais. forbairt leanúnach ar Fair City 
 
 
 
 
 

sprioc / slat Tomhais

4 imeacht 
 

 
4 fhéile 

 
Tuairisc 

 
Tuairisc 

 
Tuairisc 

 
2 ghearrscannán 
 

 
5 dhlúthdhiosca 

 
Tuairisc 

 
R2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 shraith agus 1 
fhadscannán amháin  
 
 
 
 
 

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
Rinneadh maith den 
ghealltanas
 
ní dhearnadh maith 
den ghealltanas. 
níor bronnadh an 
2011 diffusion prize 
(comórtas leictrea-
fuaime) ó shocraigh an 
eagraíocht sheachtrach 
nach gcuirfí comórtas ar 
siúl i rith na bliana 2011. 
 
Rinneadh maith cuid 
mhór den ghealltanas. 
Tugadh dhá shraith 
ar ais agus rinneadh 
forbairt ar fair city mar 
a gealladh. cuireadh 
an fadscannán 
drámaíochta teilifíse a 
beartaíodh ar athló ar 
gheall ar chúrsaí airgid 

6.C Comhpháirtíochtaí cultúir agus cruthaitheacha nua a iniúchadh

gealltanais feidhmíochta

deiseanna comhpháirtíochtaí a iniúchadh 
 
 
 
 
 
 

 
Teagmháil a dhéanamh le gníomhaireachtaí eile chun 
beartas maidir le sealúchais náisiúnta chlosamhairc a 
thabhairt chun cinn
 

príomhbhearta

comhthionscadal le cartlanna ucd chun cáipéisí 
litearthachta agus cultúir a aistriú as cartlann scríofa 
chorparáideach RTÉ agus cartlannaí Tionscadal a 
cheapadh
 
comhpháirtíocht leis an gcomhairle ealaíon agus 
comhairle na bhforas náisiúnta cultúir chun leas a 
bhaint as acmhainní RTÉ do phríomhimeachtaí cultúir
 
comhchomhairle leanúnach le comhlachtaí cuí lena 
n-áirítear forais náisiúnta cultúir na hÉireann, le 
hollscoileanna agus le cartlann scannán na hÉireann

sprioc / slat Tomhais

Tuairisc 
 
 

 
Tuairisc 
 

 
Tuairisc 
 

Toradh na bliana 2011 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 
 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 

Rinneadh maith den 
ghealltanas 
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eolas staitistiCí eile

Líne chabhrach SAORVIEW1 - fiosrúcháin a láimhseáladh

1 I Márta 2011 sular seoladh mórfheachtas poiblí eolais, bhunaigh RTÉ líne 
chabhrach ló-ghlao ar leith chomh maith le láithreán gréasáin le déileáil le 
fiosruithe ón bpobal maidir le SAORVIEW, an chéad sheirbhís teilifíse dhigiteach 
saor go haer in Éirinn.  Leagtar amach thuas fiosruithe chuig an oifig. Mar is 
amhlaidh sa chuid eile den AE,  tá craoltóireacht teilifíse in Éirinn ag athrú ó 
tharchur analóige go dtí tarchur digiteach. Múchfar an tseirbhís tarchuir analóige 
ar fad i nDeireadh Fómhair 2012 agus tiocfaidh an tseirbhís tarchuir dhigiteach 
SAORVIEW ina háit. 

1 Ar an 4 Bealtaine 2011, thug an BAI isteach athruithe ar an mbealach ar 
féidir leis an bpobal gearán a dhéanamh faoi chláir raidió agus teilifíse in Éirinn. 
Ón dáta sin amach ní mór gach gearán faoi chláir agus faoi chumarsáid 
tráchtála a sheoladh ar dtús chuig an gcraoltóir seachas go dtí an BAI.  I 
gcomhthéacs na gceanglas faoi Alt 47 d’Acht Craolacháin 2009 a tugadh na 
hathruithe seo isteach.  Ní féidir an gearán a chur ar aghaidh chuig an BAI ach 
amháin mura fhreagair an craoltóir an chéad ghearán sa tréimhse ama atá 
leagtha amach i gCód Cleachtais an chraoltóra nó mura bhfuil an gearánaí 
sásta le freagra an chraoltóra. 

2 I 2011, sheas an BAI le seacht ngearán a rinneadh faoi aschur RTÉ, a bhí 
comhdhéanta de ghearáin a bhain le trí chlár teilifíse, dhá chlár raidió agus dhá 
chraolachán nuachta teilifíse. 

Ríomhphoist chuig an Oifig Eolais

2011 2010

Iarratais ar Shaoráil Faisnéise ar RTÉ

Deonaithe
26

28

Iarratais iomlána
87

75

Diúltaithe
23

18

Deonaithe i bPáirt
34

27

Aistarraingthe
4

2

Ríomhphoist maidir le SAORVIEW

Glaonna gutháin chuig Líne chabhrach SAORVIEW

Glaonna gutháin chuig an Oifig Eolais

7

11

Líon na ngearán a 
fuarthas 1

Líon na ngearán a 
seasadh leo2

147

284

2011 2010

Gearáin le hÚdarás Craolacháin na hÉireann maidir le hAschur RTÉ

12,625

21,235

2,052

11,805

13,668

25,820

20102011

Aonad Eolais RTÉ - fiosrúcháin a láimhseáladh
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Gradaim do rtÉ 2011

Forléargas

ghnóthaigh RTÉ 78 gradam idirnáisiúnta agus 74 gradam náisiúnta i rith na bliana 2011,  an dara líon is airde le sé bliana anuas. cuireann oiread 
sin aitheantais bonn treise faoi dhúthracht na heagraíochta maidir le nuáil agus caighdeáin léiriúcháin den scoth in ainneoin na mbac airgid.

ar na gradaim ba thábhachtaí maidir le Raidió RTÉ i  mbliana bhí gradam iomráiteach chraoltóir na Bliana ag féilte nua-eabhrac 2011.  Ba é seo 
an chéad uair ó cuireadh na féilte ar bun 54 bliain ó shin ag stáisiún raidió as Éirinn an stádas ard-chlú sin a bhaint amach.  Buadh an gradam sa 
chatagóir maidir leis an gclár agallaimh is fearr / gné-chlár ag na “gracies”, leathcheann na Oscars ag lucht raidió, an t-aon stáisiún raidió taobh 
amuigh de na stáit aontaithe agus ceanada a ghnóthaigh gradam i gcomórtas na bliana seo.  Bronnadh gradaim mhóra ar Raidió RTÉ freisin ag 
an association for international Broadcasters Media awards, ag an prix italia agus an prix europa. Bhuaigh RTÉ Raidió na gaeltachta an gradam 
do stáisiún na Bliana ag féile na Meán ceilteach.  in Éirinn, d’éirigh an-mhaith le Raidió RTÉ ag gradaim ppi, mar ar gnóthaíodh an líon ba mhó de 
na gradaim órga i ndáil le cláir fhaisnéise, cláir cheoil, gné-chláir, cláir chainte agus cláir dhrámaíochta.

Tá cláir de chuid Teilifís RTÉ ag déanamh go maith i gcónaí i gcomórtais idirnáisiúnta agus gnóthaíodh mórchuid mhór na ngradam le 83 gradam 
(ardú 28% ón mbliain anuraidh) chomh maith le 109 ainmniúchán i réimse leathan comórtas, ar fud na heorpa agus stáit aontaithe Mheiriceá den 
chuid is mó. ag cartoon forum, an ócáid bhliantúil is tábhachtaí maidir le beochan san eoraip, bronnadh an teideal craoltóir na Bliana ar Teilifís RTÉ 
mar gheall ar an gcúnamh a thugtar do lucht beochana, aitheantas do dhúthracht RTÉ i ndáil leis an earnáil ealaíonta  seo a bhfuil borradh fúithi.  in 
Éirinn, bhuaigh Teilifís RTÉ 11 gradam gradaim ifTa, agus cuid mhaith gradam á bhfáil ag cláir a choimisiúnaigh RTÉ.

Bhuaigh nuacht agus cúrsaí Reatha RTÉ gradam prix italia maidir le clár prime Time investigates.  Bhí ainmniúchán aige freisin sa rannóg do chláir 
fhaisnéise nuachta ag féile gradam Teilifís Monte carlo. Bhuaigh nuacht Raidió an gradam órga do chraoltóir nuachta na Bliana, an gradam 
órga do Thuairisceoir nuachta na Bliana agus an gradam cré-umha don chlár nuachta is fearr ag na gradaim ppi. Bhuaigh nuacht RTÉ gradam 
Justice Media awards freisin agus gradam d’iriseoir chúrsaí iompair na Bliana. Bhuaigh prime Time gradam ag gradaim iriseoireachta scoil 
iarchéime Michael smurfit ucd.  d’éirigh le nuacht agus cúrsaí Reatha ag na gradaim do na Meáin shóisialta, ag gradaim na Meán cumarsáide 
digiteach agus gradaim fheabhais Tec, léiriú ar an bhforbairt luath a dhéanann RTÉ sna meáin nuachta dhigiteacha. 

Comórtas Saothar, Meitheal nó duine Catagóir
 

an cumann craoltóireachta idirnáisiúnta  don’t go far an fadscannán is fearr

féile scannánaíochta Berlinale  domhnall gleeson (When harvey Met Bob) shooting star

féile scannánaíochta faisnéise Big sky, saM a film from My parish léargas ealaíontóra

Bloom RTÉ lyric fm Bonn airgid

féile scannán Éireannach Boston parked  an fadscannán is fearr

féile scannán Éireannach Boston  deep end dance an gearrscannán is fearr

féile scannánaíochta na Bruiséile  parked  gradam an lucht féachana

gradaim Business To arts RTÉsO Opera project an úsáid is fearr as cruthaitheacht

féile scannán Éireannach capital  deep end dance an gearrscannán is fearr

féile scannán Éireannach capital  My Brothers  gradam Rogha an chriticeora

gradaim cartoon Tributes 2011 RTÉ  craoltóir na Bliana

gradaim fhéile na Meán ceilteach RTÉ Raidió na gaeltachta  stáisiún Raidió na Bliana

gradaim fhéile na Meán ceilteach Teens in The Wild Oideachas

gradaim fhéile na Meán ceilteach Rónán Mac aodha Bhuí láithreoir / pearsa Raidió

gradaim fhéile na Meán ceilteach deep end dance gearrdhráma

gradaim fhéile na Meán ceilteach Vincent O’Brien: The Master spórt

féile scannán Éireannach chicago  a film from My parish an scannán is fearr: an dara háit

gradam clarion, stáit aontaithe Mheiriceá Ten Minutes from Kenema an clár faisnéise Raidió is fearr

féile scannánaíochta idirnáisiúnta  
clermont-ferrand do ghearrscannáin a film from My parish Mention speciale du Jury presse labo

féile scannánaíochta close up, an fhrainc parked  an fadscannán Éireannach is fearr

gradaim na gcluichí pobail do na Meáin chumarsáide Tuairisc nuachta: ciarán Mulloly gradam na Meán cumarsáide

gradaim na gcluichí pobail do na Meáin chumarsáide news2day gradam na Meán cumarsáide

féile scannánaíochta chorcaí a film from My parish an gearrscannán idirnáisiúnta is fearr: lua speisialta

féile scannánaíochta chorcaí a film from My parish an gearrscannán Éireannach is fearr lua speisialta  

féile scannánaíochta idirnáisiúnta dallas  parked  fadscannán: lua speisialta

gradaim na Meán digiteach aip RTÉ news now  an aip nua is fearr: gradam cré-umha

gradaim na Meán digiteach aip clg spórt RTÉ  siamsaíocht idirlín: gradam cré-umha

féile scannánaíochta an fringe, Baile átha cliath a film from My parish an eagarthóireacht is fearr

eckerd college environmental film festival, usa a film from My parish lua speisialta an ghiúiré
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Comórtas Saothar, Meitheal nó duine Catagóir

féile scannánaíochta edmonton  crossword duais an ghiúiré don ghearrscannán is fearr

féile scannánaíochta edmonton  crossword Rogha na ndaoine, gearrscannán

féile scannánaíochta ekofilm  Broken Tail an script scannáin is fearr

gradaim envirofilm  Broken Tail gradam ó Theilifís na slóvaice

gradaim shooting star do chur chun cinn  
na scannánaíochta san eoraip  domhnall gleeson (When harvey Met Bob) screen international star Of Tomorrow

gradaim chumann Mheitéareolaíochta na heorpa Jean Byrne gradam láithreoir Thuar na haimsire

féile gearrscannán charraig aonair  deep end dance an scannán damhsa is fearr

féile scannánaíochta loch feabhail The crush an gearrscannán Éireannach is fearr

fleadh scannán na gaillimhe The Boy in The Bubble an scannán Beochana is fearr

fleadh scannán na gaillimhe parked  an fadscannán Éireannach is fearr 

fleadh scannán na gaillimhe parked  an gearrscannán is fearr

gradaim Rásaí capall na hÉireann  colm Murray gradam maidir le saothar ar son an Tionscail

gradaim scannán faisnéise iadWRT  i can Tell By looking at You clár faisnéise

gradaim scannán faisnéise iadWRT an extraordinary affair clár faisnéise: lua speisialta

gradaim scannán faisnéise iadWRT do Tell: Queer Women Vets sound Off clár faisnéise: lua speisialta

gradaim scannán faisnéise iadWRT Our Rights, Our Responsibilities clár faisnéise: lua speisialta

gradaim icT don fheabhas aip RTÉ news now  Teicneolaíocht fón póca, Tionscadal na Bliana

féile idirnáisiúnta idill maidir leis an idirlíon, an Bheilg deep end dance duais speisialta an ghiúiré

gradaim don Quixote an iffs The Boy in The Bubble lua speisialta

gradaim ifTa When harvey Met Bob: domhnall gleeson aisteoir i bpríomhpháirt

gradaim ifTa swansong: story Of Occi Byrne: Martin Mccann aisteoir i bpríomhpháirt, film

gradaim ifTa single handed: stephen Rea aisteoir i bpáirt Thánaisteach

gradaim ifTa single handed: Ruth Mccabe Banaisteoir i bpáirt Thánaisteach

gradaim ifTa The Republic Of Telly: Rubber Bandits an nóiméad is fearr ar Teilifís 

gradaim ifTa Voices from The grave clár faisnéise

gradaim ifTa freefall : The night The Banks failed sraith faisnéise

gradaim ifTa My Brothers: emer Reynolds eagarthóireacht

gradaim ifTa Your Bad self clár siamsaíochta

gradaim ifTa Operation Transformation clár fíorasach

gradaim ifTa domhnall gleeson (When harvey Met Bob) Réalt nua le haird cáile

gradaim ifTa When harvey Met Bob dráma aonair / sraith drámaíochta 

gradaim ifTa  love/hate: stuart carolan scríbhneoir

gradaim institiúid dearthóirí Éireann prime Time investigates ardmholadh

gradaim institiúid dearthóirí Éireann seoladh an fhómhair 2011 ardmholadh

gradaim institiúid dearthóirí Éireann premier saturday ardmholadh

gradaim institiúid dearthóirí Éireann Brandáil TRTÉ  idi eye

gradaim institiúid dearthóirí Éireann Winning streak dearadh seite

gradaim na hinstitiúide iompair Tuairiscí faoi chúrsaí iompair: samantha libreri iriseoir na Bliana

féile idirnáisiúnta do scannáin eitneagrafaíochta a film from My parish scannánaíocht: Moladh speisialta ón ngiúiré

féile Jackson hole  Broken Tail’s last Journey an clár is fearr láithreoireacht 

féile Jackson hole Broken Tail’s last Journey an clár caomhnúcháin is fearr

féile Jackson hole Broken Tail’s last Journey Rogha na féile

féile scannánaíochta idirnáisiúnta Jameson  snap an stiúrthóir Éireannach is fearr

féile scannánaíochta idirnáisiúnta Jameson snap an scannán Éireannach is fearr

gradaim na Meán maidir le cúrsaí dlí agus cirt nuacht: Tuairisc faoi naMa  Tuairisc cúirte: craoladh Raidió

gradaim na Meán maidir le cúrsaí dlí agus cirt drivetime: Repossession Tuairisc ón ard-chúirt

gradaim na Meán maidir le cúrsaí dlí agus cirt The Walsh-cassidys at lissadell house Raidió náisiúnta

gradaim na Meán maidir le cúrsaí dlí agus cirt scannal: eileen flynn gné-chláir agus cláir fhaisnéise Teilifíse

féile scannánaíochta chiarraí a film from My parish an gearrscannán faisnéise is fearr

Gradaim do rtÉ 2011 (ar lean)
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Comórtas Saothar, Meitheal nó duine Catagóir

 

gradaim Kidsscreen, nua-eabhrac aisling’s summer diary an scannán Teilifíse / clár aonair is fearr

féile scannánaíochta idirnáisiúnta Mannheim-heidelberg  parked  an scannán is fearr

gradaim aiM na hinstitiúide Margaíochta RTÉ 2fm/sVp Toys for Tubs campaign Margaíocht shlánchóirithe

gradaim na Meán maidir le cúrsaí leighis in The same Boat Meáin chraolta Raidió

gradaim na Meán maidir le cúrsaí leighis children in charge: ireland’s Young carers Meáin chraolta Teilifís - clár faisnéise

féile naturVision  Broken Tail Roinn eachtraíochta - an dara háit

gradaim ncna  crècheRTÉ ionad Barr feabhais

new York festivals Raidió Jimi hendrix: look Over Yonder cré-umha: an clár speisialta ceoil is fearr

new York festivals Raidió The hit list cré-umha: an fhuaim is fearr

new York festivals Raidió The caretaker cré-umha; cultúr agus ealaín 

new York festivals Raidió dogfight: conor and charlie gradam gearrliosta: ceisteanna sóisialta / imeachtaí Reatha

new York festivals Raidió heroes Of The caribbean gradam gearrliosta: spórtTráchtaireacht/anailís

new York festivals Raidió ian Really likes Mary ór:an stiúrthóir is fearr

new York festivals Raidió in praise Of darkness ór: an eagarthóireacht is fearr

new York festivals Raidió los preciosos ór: an Reacaireacht is fearr

new York festivals Raidió grenades ór: an clár dramaíochta Rialta is fearr 

new York festivals Raidió Medea  ór: dráma speisialta

new York festivals Raidió searching for answers ór: clár eagarthóireachta / Tuairime

new York festivals Raidió in The same Boat ór: sláinte / leigheas

new York festivals Raidió don’t go far ór: cuntas pobail 

new York festivals Raidió don’t go far duais Mhór

new York festivals Raidió The Burial at Thebes airgead:an scríbhneoireacht is fearr

new York festivals Raidió The sea in song airgead: stair

new York festivals Raidió Raidió RTÉ craoltóir na Bliana

new York festivals Teilifís Raw gearrshraith, gearrliosta, Buaiteoir Teastais 

Ollscoil na hÉireann, gaillimh seán O’Rourke dochtúirteacht Onórach

gradaim an Oireachtais do na Meáin chumarsáide Rónan Macaodha Bhuí pearsa Raidió na Bliana

gradaim an Oireachtais do na Meáin chumarsáide Rónan Beo @3 clár Raidió na Bliana

gradaim OpsO, an astráil The nazarone Rogha na ndaoine

gradaim Raidió ppi This Week: pre-election interviews cré-umha: clár nuachta

gradaim Raidió ppi cathal Maccoille ór: craoltóir nuachta na Bliana

gradaim Raidió ppi cian Mccormack ór: Tuairisceoir nuachta na Bliana

gradaim Raidió ppi saturday View : Brian cowan ag Éirí as cré-umha: cúrsaí Reatha

gradaim Raidió ppi The Rick O’shea show cré-umha: clár ceoil - ginearálta

gradaim Raidió ppi Katriona Mcfadden cré-umha: Tuairisceoir nuachta na Bliana

gradaim Raidió ppi don’t go far ór: clár faisnéise

gradaim Raidió ppi grenades ór: drámaíocht

gradaim Raidió ppi philip King ór: craoltóir ceoil sainiúil

gradaim Raidió ppi  daonáireamh 1911  ór: clár cainte sainiúil

gradaim Raidió ppi Miriam Meets… ór: clár cainte

gradaim Raidió ppi arena - Richie Beirne airgead: an gearrscannán is fearr

gradaim Raidió ppi election 2011 on drivetime airgead: cúrsaí Reatha

gradaim Raidió ppi an extraordinary affair airgead: clár faisnéise

gradaim Raidió ppi nova: Roger doyle - chalant  airgead: ceol nua de chuid na hÉireann

gradaim Raidió ppi arts Tonight: sam stephenson airgead: clár cainte sainiúil

gradaim Raidió ppi saturday sport: RTÉ Radio 1 airgead: clár spóirt

prix europa don’t go far Raidió: Moladh speisialta

prix italia prime Time investigates: cigarette smuggling clár faisnéise

gradaim prix Marulic  ian Really likes Mary drámaíocht

gradaim prix Marulic  The annotated Jack an dara duais
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Comórtas Saothar, Meitheal nó duine Catagóir

 

féile idirnáisiúnta Rai do scannáin eitneagrafaíochta a film from My parish scannán faoi chultúr ábhartha agus seandálaíocht 

féile scannánaíochta Red Rock, usa a film from My parish an gearrscannán Beochana is fearr, duais an ghiúiré

féile scannánaíochta Red Rock, usa a film from My parish an scannán faisnéise is fearr, duais an ghiúiré

féile scannánaíochta idirnáisiúnta sapporo, an tseapáin cold Turkey gradam an lucht féachana

gradaim idirnáisiúnta drámaíochta seoul  When harvey Met Bob dráma aonair/sraith drámaíochta

gradaim short shorts & asia 2011 crossword gradam an lucht féachana

gradaim na Meán sóisialta  Morning ireland Éifeachtúlacht sna Meáin shóisialta

spectrum international super crew Éacht faoi leith

féile scannánaíochta Tabor film festiva, Tabor a film from My parish an scannán faisnéise is fearr

féile scannánaíochta amsterdam  cold Turkey sárobair scannánaíochta

gradaim gracie  in The same Boat sárchlár agallaimh

féile scannánaíochta lifetree, na stáit aontaithe crossword an gearrscannán is fearr

gradaim The Media awards feachtas “field Of dreams”  an comharobair is fearr

gradaim The Media awards RTÉ le Marks and spencers an Tionscnamh díolacháin is fearr

gradaim The Media awards feachtas “field Of dreams”  an úsáid is fearr as na Meáin

gradaim The Media awards “summer Of discovery” an úsáid is fearr as na Meáin

gradaim The Media awards innocent smoothies an úsáid is fearr as na Meáin

gradaim iriseoireachta gnó ucd  ian Kehoe, Tanya sillen craolachán gnó

Ollscoil uladh Miriam O’callaghan dochtúireacht Onórach

féile scannánaíochta phort láirge crossword an gearrscannán is fearr

gradaim ZeBBies Tom Murphy: a Whistle in The dark an script Raidió is fearr

gradaim ZeBBies The crush an script gearrscannáin is fearr

gradaim ZeBBies love/hate: stuart carolan an script Teilifíse is fearr

  

ceannachán RTÉ: leanann RTÉ de shraitheanna idirnáisiúnta den chaighdeán is airde a fháil ar ceadúnas.  i measc na ngradam mór le rá a gnóthaíodh i rith na bliana 

2011 bhí siad seo a leanas:

  

gradaim primetime emmy The good Wife príomh-bhanaisteoir i sraith drámaíochta

gradaim primetime emmy The Big Bang Theory príomhaisteoir i sraith drámaíochta

gradaim primetime emmy Mad Men an tsraith drámaíochta is fearr

gradaim primetime emmy  The Kennedys sár-phríomhaisteoir i Mionsraith/scannán

gradaim golden globe  sons Of anarchy sárobair Banaisteora, sraith Teilifíse

gradaim golden globe The Big Bang Theory sárobair aisteora, sraith Teilifíse

gradaim golden globe The Big Bang Theory an aisteoireacht is fearr ag Banaisteoir, sraith Teilifíse

Gradaim do rtÉ 2011 (ar lean)
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stair airGeadais

    IFRS  IFRS   IFRS  IFRS  IFRS 
    2011 2010 2009 2008 2007

     €’000  €’000  €’000  €’000  €’000 

RÁITEAS FAOI IONCAM     
Táillí na gceadúnas Teilifíse  183,623 195,968 200,217 200,852 195,699
ioncam Tráchtála  167,257 175,699 174,704 239,908 245,453
Ioncam Iomlán  350,880 371,667 374,921 440,760 441,152

costais Oibriúcháin  (369,521) (376,597) (389,393) (460,510) (430,189)
(Easnamh) / Barrachas roimh mhaoiniú agus cánachas  (18,641) (4,930) (14,472) (19,750) 10,963
ioncam airgeadais  3,356 1,737 1,826 5,363 3,970
costas airgeadais  (1,134) (735) (661) (764) (1,534)
ioncam airgeadais glan a bhaineann le pinsean sochair shainithe   220 116 (2,814) 5,725 16,184
cáin    (561) (850) (339) 9,459 (3,154)
(Easnamh) / Barrachas roimh an Mír Eisceachtúil   (16,760) (4,662) (16,460) 33 26,429
Mír eisceachtúil (muirear athstruchtúrtha)  - - (11,341) - -
(Easnamh) / Barrachas don bhliain  (16,760) (4,662) (27,801) 33 26,429
     
CLÁR COMHARDAITHE    
Sócmhainní reatha agus neamhreatha     
Maoin talún, innealra agus trealamh  100,248 92,115 98,286 108,931 79,096
sócmhainní doláimhsithe  3,681 3,329 4,711 4,973 4,515
sócmhainní pinsin  664 3,861 9,208 - 17,535
fardail   37,044 35,663 37,156 41,314 44,387
sócmhainní eile  118,077 118,527 112,625 134,418 175,922
Iomlán sócmhainní  259,714 253,495 261,986 289,636 321,455
     
dliteanais reatha agus neamhreatha     
sochair d’fhostaithe - costas athstruchtúrtha  12,505 19,708 24,150 16,343 17,439
dliteanas pinsin  47,797 - - 86,617 -
dliteanas cánach iarchurtha  - - 969 - 10,365
dliteanais eile  128,240 96,488 91,432 112,413 112,922
iomlán dliteanas  188,542 116,196 116,551 215,373 140,726
cothromas  71,172 137,299 145,435 74,263 180,729
Iomlán cothromais agus dliteanas  259,714 253,495 261,986 289,636 321,455
     

SREABHADH AIRGID     
airgead glan (in úsáid le) / arna ghnóthú óbheartaíocht oibriúcháin  (17,665) 14,481 9,323 18,437 31,224
sreabhadh airgid glan maidir le héadáil ar mhaoin,  
innealra, trealamh agus sócmhainní doláimhsithe  (23,128) (11,732) (20,506) (45,907) (22,689)
     
LÍON FOSTAITHE    
RTÉ    2,093 2,151 2,214 2,351 2,307
Líon iomlán ar an 31 Nollaig  2,093 2,151 2,214 2,351 2,307
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