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Bord Raidió Teilifís Éireann
An 52ú Tuarascáil Bhliantúil agus 
Ráitis Airgeadais an Ghrúpa i ndáil 
leis an 12 mí dar críoch an 31 Nollaig 
2012, arna gcur faoi bhráid an Aire 
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 
Nádúrtha de bhun alt 109 agus alt 110 
den Acht Craolacháin 2009.

Is féidir leagan Béarla den 
Tuarascáil a íoslódáil ó www.rte.
ie/about/en/policies-and-reports/
annual-reports/
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Clár ábhair

2012 Tuarascáil Bhliantúil agus  
Ráitis Airgeadais an Ghrúpa



I rith na bliana 2012, leag Príomh-
Stiúrthóir RTÉ fís nua amach do RTÉ i 
ráitis thábhachtacha a tugadh go poiblí. 
Tá tagtha i gcrích dá réir sin go bhfuil 
ráiteas leasaithe maidir le Fís, Misean agus 
Luachanna RTÉ ar fáil againn. 

ANNUAL REPORT & GROUP FINANCIAL STATEMENTS 20122

FíS
IS É FíS RTÉ cuR le SAol nA 
hÉIReAnn; eolAS, SIAmSAíochT 
AGuS áBhAR mAchnAImh A chuR 
I láThAIR; ceAnGAl A choThú 
leIS An SAol AG An uIle dhuIne.

mISeAn
•	 	An	tSEIRbhíS NUAChTA NEAMhSPLEáCh 

IS IONTAOFA, IS CRUINNE AGUS IS 
NEAMhChLAONTA A ChUR AR FáIL dO Ré 
NA CUMARSáIdE CEANGAILTE 

•	 	An	réimse	is	leithne	d'ábhAr	Agus	
dE ShEIRbhíSí AR ARdChAIGhdEáN A 
ChUR AR FáIL LE LUACh AR AIRGEAd dO 
dhAOINE dE GACh AOIS, dE GACh RéIMSE 
SPéISE AGUS dE GACh PObAL 

•	 	iléAgsúlAcht	chultúir	Agus	réigiún	nA	
héireAnn	A	léiriú	Agus	deis	A	thAbhAirt	
dO dhAOINE AR IMEAChTAí MóRA 

•	 	bonn	tAcA	A	chur	fAoi	léiriúchán	in	
éIRINN AGUS FAOI AOS CRUThAIThEAChTA 
NA héireAnn	Agus	iAd	A	chothú

luAchAnnA
•	 	An	lucht	féAchAnA	Agus	éisteAchtA	A	

ThUISCINT AGUS IAd A ChUR I LáR báIRE 
MAIdIR LE GACh A NdéANTAR

•	 	A	bheith	cruthAitheAch,	nuálAch	 
Agus	seiftiúil	

•	 	A	bheith	follAsAch,	tugthA	don	chomhAr	
Agus	solúbthA	

•	 	A	bheith	cúrAmAch,	báúil,	ionrAic	Agus	
FREAGRACh LENA ChéILE AGUS LEIS AN LUChT 
éISTEAChTA AGUS FéAChANA 

tuArAscáil	bhliAntúil	Agus	ráitis	AirgeAdAis	An	ghrúpA	2012
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Ceadaíodh leathanaigh ar 
RTÉ.ie 1.6 billiún uair i rith 
na bliana 2012, ardú 16%, 
agus ceanglaíodh le sruthanna 
craolta 6% níos minice 
sa bhliain 2012 ná mar a 
rinneadh sa bhliain 2011.

Gnóthaíodh €874 milliún 
don Stát ón speictream 
cumarsáide a dhíol a 
bhí ar fáil mar gheall ar 
an aistriú go dtí córas 
digiteach a thug RTÉ 
i gcrích go sásúil trí 
Saorview.

RTÉ Radio 1 an stáisiún 
ba mhó éisteacht leis in 
Éirinn i rith na bliana 
2012 agus ar an stáisiún 
sin a bhí 18 den 20 clár ba 
mhó éisteacht leo ar fud 
na tíre. 

Tarraingíodh anuas níos 
mó ná 2.5 milliún aip de 
chuid RTÉ i rith na bliana 
go dtí mí na Nollag 2012.

Ar Teilifís RTÉ a bhí 
19 den 20 clár ba 
mhó breathnú orthu 
ar chainéal ar bith a 
bhí ar fáil ag an lucht 
féachana in Éirinn i rith 
na bliana 2012.

Tá bonn costais na 
bliana 2012 íslithe níos 
mó ná €100 milliún ag 
RTÉ i gcomórtas leis an 
mbliain 2008.

1.

4.

2.

5.

3.

6.

buaicphointí



RTé Television
opeRATIonAl RevIew
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oBAIR nA heAGRAíochTA

RAIdIó TEILIFíS 

GUIdE

Oibríonn RTÉ dhá phríomhchainéal teilifíse saor go haer:
•  RTÉ One - an cainéal teilifíse is mó tóir air in Éirinn, 

déanann RTÉ One freastal ar an bpobal i gcoitinne le 
cláir mhórthionchair, drámaí ardsuntais, ábhar faisnéise, 
fíorasach agus siamsaíochta, nuacht agus cúrsaí reatha, agus 
tugtar pobal na tíre le chéile do na himeachtaí náisiúnta 
mórthábhachta.

•   RTÉ Two - is air a bhíonn spórt na hÉireann agus cláir teilifíse 
i rith an lae do leanaí agus do dhaoine óga. Cuirtear cláir 
shainiúla thráthúla ar fáil ar RTÉ Two do dhaoine óga le 
hábhar fíorasach, siamsaíochta, grinn, spóirt, faisnéise agus 
drámaíochta a cheannaítear ón iasacht.

Oibríonn RTÉ ceithre chainéal nua forlíontach teilifíse 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 ar fad 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 air.

•  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 an chloig níos deireanaí.

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

Cuireann RTÉ ábhar nuachta agus cúrsaí reatha atá 
neamhspleách, cruinn, neamhchlaonta ar fáil sa dá theanga, ar 
fud na seirbhísí uile, ar an raidió, ar an teilifís, ar an idirlíon 
agus ar dheiseanna so-iompair. 

RTÉ Digiteach a oibríonn ceithre 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 ábhar RTÉ ar fáil ag pobal na hÉireann agus 
pobal an domhain trí eispéireas úsáideora den chéad scoth agus é ar 
fáil ar an iliomad ardán agus ar dheiseanna de chineálacha éagsúla.

• RTÉ Aertel - an phríomhsheirbhís teileatéacs saor go haer.
•  RTÉ Player – an tseirbhís teilifíse ar a éileamh is mó in Éirinn, trína 

gcuirtear rogha de chláir RTÉ ar fáil don lucht féachana agus cead 
acu taitneamh a bhaint astu san áit agus ag an am is mian leo féin. 

•  RTÉ News Now – seirbhís nuachta beo / athuaire RTÉ, ar an 
idirlíon, ar dheiseanna so-iompair agus ar Saorview.

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), 
ar Saorview, ar an seinnteoir RTÉ Radio Player ar fhón póca, 
táibléad agus ríomhaire; bíonn na stáisiúin dhigiteacha ar fáil ar 
raidió digiteach, ar Saorview, agus ar an seinnteoir RTÉ Radio 
Player ar fhón póca, táibléad agus ríomhaire. 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 do lucht 
éisteachta ginearálta agus nideoige.

•  RTÉ 2fm - cláir den nuáil, popcheol agus ceol malairte, spórt agus 
siamsaíocht.

•  RTÉ lyric fm - ábhar malartach faoi leith don lucht éisteachta ar 
breá leo ceol clasaiceach, ceolta an domhain agus ealaín. 

•  RTÉ Raidió na Gaeltachta - seirbhís náisiúnta trí Ghaeilge a 
cheanglaíonn an lucht éisteachta le saol na Gaeltachta agus 
na Gaeilge, le haird faoi leith ar nuacht áitiúil as na pobail 
Ghaeltachta éagsúla agus ar an gceol traidisiúnta.

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 Radio 1 Extra - togha agus rogha ábhar raidió seirbhíse poiblí 

idirnáisiúnta le gnéchláir as cartlanna RTÉ chomh maith le seirbhís 
athuaire agus déshraithe a chur ar fáil ag dul le RTÉ Radio 1.

•   RTÉjr Radio – an t-aon stáisiún raidió do leanaí in Éirinn; ceol 
agus scéalta ón 7 r.n. go dtí an 9 i.n.

•   RTÉ Gold - popcheol gan sos dóibh siúd os cionn 35 bliain d'aois.
• RTÉ Pulse - ceol damhsa leictreonach.

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 oibreoirí éagsúla i gcúrsaí teileachumarsáide.

Cuireann RTÉ go mór leis na healaíona in Éirinn agus tá cúig 
ghrúpa oirfide faoina chúram a chuireann ceol ar ardchaighdeán 
ar fáil do phobal ceoil na hÉireann, beo ar an láthair, trí 
chraoladh nó trí thaifeadadh:
•Ceolfhoireann Siansa Náisiúnta RTÉ 
•Ceolfhoireann Coirme RTÉ 
•Ceathairéad Vanbrugh RTÉ
•Cór Fiolarmónach RTÉ
•Cór na nÓg RTÉ

•  An iris sheachtainiúil is mó díol in Éirinn ina liostaítear cláir 
raidió agus teilifíse chomh maith le gné-altanna a fhoilsiú. 

nuAcht	Agus	cúrsAí	reAthA	

dIGITEACh

 LíONRA

CEOLFhOIRNE, CEAThAIRéAd AGUS CóIR 



Bord RTÉ

An Príomh-
Stiúrthóir

Iniúchadh Inmheánach

Dlí

Íocaíochtaí le Daoine

Cistíocht an Ghrúpa

Acmhainní Daonna an Ghrúpa

Cumarsáid Lárnach, Imeachtaí 
agus Forbairt an Bhranda

RANNÓG GNÓ CHOMHTHÁITE RTÉ FEIDHMEANNAS RTÉ SEIRBHÍSÍ ROINNTE LÁRNACHA RTÉ

Teicneolaíocht Eolais an Ghrúpa

Stiúrthóir 
Bainistíochta,

Teilifís

Stiúrthóir 
Bainistíochta,

Raidió

Stiúrthóir 
Bainistíochta, 

Digiteach

Stiúrthóir 
Bainistíochta, 
Nuacht agus 
Cúrsaí Reatha

Príomh-
Oifigeach 
Airgeadais

Stiúrthóir 
Tráchtála 
an Ghrúpa

Oifigeach 
Teicneolaíochta

an Ghrúpa

Stiúrthóir 
Bainistíochta, 

Forbairt 
Chorparáide

Teilifís RTÉ

Raidió RTÉ

Ceolfhoirne RTÉ

RTÉ Digiteach

Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ

Líonra RTÉ

Maoin agus Seirbhísí

Rúnaíocht RTÉ
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STRuchTúR eAGRúcháIn
Mar seo a leanas an struchtúr eagrúcháin ar RTé:

Déanann Feidhmeannas RTÉ bainistiú ar 
bhonn laethúil ar Rannóga Gnó Comhtháite 
(IBDanna) agus ar Sheirbhísí Roinnte an 
Ghrúpa. Is comhalta ex officio an Príomh-
Stiúrthóir ar Bhord RTÉ a bhfuil leagtha 
de chúram air ag Rialtas na hÉireann 
maoirsiú a dhéanamh ar bheartaíocht 
Ghrúpa RTÉ.
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RáITeAS An chAThAoIRlIGh

Ba í an bhliain 2012 bliain TV50, sraith imeachtaí  
ag comóradh agus ag ceiliúradh leathchéad bliain de 
Theilifís RTÉ. 

Cé go raibh súil siar i gceist le TV50 ar an ábhar 
mórtais a bhí bainte amach go dtí sin, tharla TV50 
freisin an tráth céanna a raibh athstruchtúrú i gceist 
do RTÉ agus béim in athuair ar bhealaí chun an 
tseirbhís phoiblí is cuspóir leis a thabhairt i gcrích in 
ainneoin cúrsaí eacnamaíochta chomh géar agus atá 
faoi láthair. Mar chuid den phróiseas sin, rinneadh 
athbhreithniú iomlán ar na cúraimí atá ar RTÉ, ar 
chúrsaí oibriúcháin agus ar an gcaidreamh leis an 
lucht féachana agus éisteachta an tráth a bhfuil athrú 
ag teacht ar phobal na hÉireann. In ionad cloí go dlúth 
leis na modhanna craolacháin ar éirigh chomh maith 
sin leo san am a caitheadh, tá aird RTÉ dírithe ar an 
am atá le theacht, nuair is é an t-athrú tréan ó thaobh 
cúrsaí teicneolaíochta an rud nach n-athróidh agus 
nuair a bheidh gá freastal ar an lucht éisteachta agus 
féachana ar an iliomad ardán éagsúil. Tarlóidh breis 
forbartha ar an eagraíocht as seo go ceann cúig bhliana 
d'fhonn freastal don athrú arís agus arís eile. 

Tharla múchadh an Chórais Analógaigh i mí Deireadh 
Fómhair 2012, deireadh ré amháin agus tús ré eile. Ba 
mhór an beart oibre an feachtas maidir le múchadh an 
chórais agus bhí sé ar cheann de na feachtais is fearr 
ar éirigh leis ar fud na hEorpa ó thaobh sciar ard den 
phobal a chur ar an eolas agus leibhéal íseal maidir le 
líon na ngearán. Tá buntáiste suntasach airgeadais 
ann don státchiste in Éirinn ón athrú go dtí an córas 
digiteach a thabhairt i gcrích agus an tráth céanna 
ar coinníodh ar bun an teacht saor ó tháille atá ag 
muintir na tíre ar chainéil teilifíse na hÉireann, idir 
chainéil seirbhíse poiblí agus cainéil tráchtála.

Sheol RTÉ Saorview, an chéad seirbhís dhigiteach 
teilifíse saor in aisce sa tír, chun cinntiú go leanfaí 
de chóras teilifíse saor go haer a bheith ar fáil. Faoi 
dheireadh na bliana 2012, bhí 558,000 custaiméir ag 
Saorview agus an tseirbhís á tapú ag 36 faoin gcéad de 
theaghlaigh na hÉireann. B'ollmhór an obair ar thug 
RTÉ agus meitheal Saorview fúithi i ndáil leis sin agus 
is cúis áthais dom gairdeas a dhéanamh leo agus an 
dea-thoradh ar an saothar a thréaslú leo.

Bhí dua agus dúshlán ag baint le cúrsaí tráchtála 
do RTÉ mar a bhí ag an gcuid eile de na meáin 
chumarsáide in Éirinn. Lean na deacrachtaí maidir 
le cúrsaí eacnamaíochta agus níor tháinig faoiseamh 
ar bith maidir leis an mbrú ar theacht isteach an 
stáisiúin. D'fhág sin gur ghá do RTÉ dul i ngleic leis 
an réimse costais agus ísliú suntasach a thabhairt i 

gcrích ina leith. Faoi dheireadh na bliana 2012, Brabús 
Oibriúcháin (EBITDA) €2.2 milliún a bhí le tuairisciú 
ag RTÉ i gcomparáid le EBITDA diúltach €2.5 milliún 
sa bhliain 2011. Is é atá le sonrú ón bhfeabhas sin 
maidir le Brabús Oibriúcháin, atheagar suntasach a 
chur ar an eagraíocht trínar baineadh amach laghdú 
costais €18 milliún agus trínar fhág 270 duine an 
eagraíocht. Costais atheagrúcháin aonuaire €46 
milliún a bhí i gceist le sciar mór den easnamh €65 
milliún i leith na bliana. Dá réir sin, cé go bhfuil díol 
imní i gcónaí ann maidir le cúrsaí eacnamaíochta, is 
eagraíocht níos lú agus níos éifeachtaí atá in RTÉ ag 
dul i mbun an ghnó feasta.

Toradh amháin ar na bearta riachtanacha seo go 
bhfuil cuid mhór comhghleacaithe a raibh meas orthu 
féin agus ar a gcuid eolais, agus thug blianta fada 
i mbun fónaimh don eagraíocht, imithe uainn. Ba 
mhaith liom dea-ghuí a chur le gach duine acu agus 
iad ag tabhairt faoi shaol nua oibre nó i roinnt cásanna 
faoi shaol an phinsin. Cuid shuntasach den dúshlán a 
bhí roimh RTÉ le bliain anuas an t-atheagrú ba ghá a 
chur ar an stáisiún mar gheall ar ísliú an líon foirne.

Ón taobh eagarthóireachta de, lean an eagraíocht 
ag déileáil le toradh an leabhail ar an Athair Kevin 
Reynolds in eagrán mhí Bealtaine 2011 de Prime 
Time Investigates. Chuir Údarás Craolacháin na 
hÉireann imscrúdú ar bun faoi Alt 53 an Achta 
Craolacháin 2009. Tugadh de bhreith sa tuarascáil 
ina dhiaidh sin ó Anna Carragher, iarcheannasaí an 
BBC i dTuaisceart Éireann, gur sháraigh RTÉ Alt 
39 an Achta. Ghearr an tÚdarás Craolacháin fíneáil 
€200,000. Ag cloí leis an ngealltanas go ndéanfaí gach 
beart is féidir chun muinín as na cláir imscrúdúcháin 
a chothú in athuair, d'oibrigh RTÉ gan mhoill chun 
moltaí uile na tuarascála a chur i bhfeidhm chomh 
maith lenar moladh sa tuarascáil ón Ollamh John 
Horgan, arna choimisiúnú ag an stáisiún féin.

Mar chuid de na hathruithe a tháinig dá bharr sin, 
chuir an Bord tús le hathbhreithniú ar an gcultúr 
maidir le déanamh clár. Tharla freisin gur fhág daoine 
roinnt de na poist thábhachtacha in Nuacht agus 
Cúrsaí Reatha RTÉ – an Bainisteoir Stiúrtha a dhul 
ar scor agus post nua ag Eagarthóir Cúrsaí Reatha 
go háirithe. Thosaigh Kevin Bakhurst i bpost an 
Bhainisteora Stiúrtha, Nuacht agus Cúrsaí Reatha 
RTÉ sa bhfómhar tar éis dó seomra nuachta an BBC a 
fhágáil. Cuireadh athrú ar struchtúir eagarthóireachta 
maidir le Cúrsaí Reatha ina dhiaidh sin agus cuireadh 
Aonad Imscrúdúcháin nua ar bun in ionad Prime Time 
Investigates. Tugadh treoirlínte nua d'iriseoirí isteach 
agus scaipeadh iad ar an bhfoireann, go háirithe, 

bA í AN bhLIAIN 
2012 bLIAIN TV50, 
SRAITh IMEAChTAí 
MAR ChOMóRAdh 
Agus	ceiliúrAdh	Ar	
LEAThChéAd bLIAIN 
dE ThEILIFíS RTé. 
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treoirlínte maidir leis na Meáin Shóisialta a cuireadh 
i bhfeidhm tar éis an aighnis maidir le díospóireacht 
thoghchán na hUachtaránachta ar Frontline i mí 
Deireadh Fómhair 2011.

Tar éis bliain d'fhiosrúcháin inmheánacha agus 
seachtracha, tá athbhreithniú iomlán déanta ar 
iriseoireacht RTÉ agus atheagar curtha ar an réimse 
sin i ndáil le dúshlán de chineálacha nua a bheidh le 
sárú feasta. Tuigeann an eagraíocht go hiomlán chomh 
lárnach agus atá RTÉ in earnáil na meán cumarsáide in 
Éirinn. Ní mór leanúint den chion oibre maidir le forbairt 
ar an earnáil sin agus den chruthaitheacht a chothú 
taobh amuigh de RTÉ chomh mór le taobh istigh. 

Tráchtadh ar roinnt imeachtaí móra a raibh tábhacht go 
náisiúnta leo ar RTÉ i rith na bliana 
2012. Ba bhliain an-ghnóthach ag Spórt RTÉ í. Ritheadh 
Craobhchomórtas UEFA EURO 2012TM sa Pholainn 
agus san Úcráin agus chuaigh cuid mhór de lucht 
leanúna na hÉireann anonn ag faire ar an n-éireodh 
leis an bhfoireann náisiúnta a dhéanamh. Rinneadh 
tráchtadh ar RTÉ ar ghnéithe uile an fheachtais an 
fhaid a mhair sé. Bhí na Cluichí Oilimpeacha i Londain 
agus an bua a bhí ag Katie Taylor agus dornálaithe eile 
ar cheann de bhuaicphointí craoltóireachta na bliana. 
Eagraíodh an Chomhdháil Eocairisteach i mBaile Átha 
Cliath den chéad uair ón mbliain 1932 agus bhí Teilifís 
RTÉ, Raidió RTÉ, Seirbhísí Ar Líne agus Deiseanna So-
iompair RTÉ i láthair ag na príomhimeachtaí go léir.

Tháinig forás arís i rith na bliana seo ar sheirbhísí RTÉ 
ar an idirlíon agus ar dheiseanna so-iompair. Cuireadh 
le sceideal na seirbhísí ar RTÉ News Now agus leis an 
tráchtaireacht bheo ar imeachtaí mórthábhachta. Faoi 
dheireadh na bliana 2012, bhí comhoibriú idir RTÉ 
News Now agus RTÉ One maidir le hirischlár teilifíse 
nua, Morning Edition, a léiriú a chuirfeadh leis na 
seirbhísí nuachta atá ar fáil ag an lucht féachana in 
Éirinn agus thar lear i dtús an lae.
 
Leanadh den athrú straitéiseach ar RTÉ i rith na 
bliana. Tháinig de thoradh RTÉ Digiteach a bhunú faoi 
cheannas Mhúirne Laffan gur cuireadh atheagar ar 
an mbeartaíocht ar líne; tugadh Straitéis Dhigiteach 
chun cinn agus socraíodh comhaontú maidir le ábhar i 
gcomhpháirt le roinnt páirtnéirí seachtracha. Ceapadh 
Willie O'Reilly i bpost Stiúrthóir Tráchtála an Ghrúpa 
agus tá maoirseacht déanta aigesean ar leagan amach 
nua a thabhairt ar an mbeartaíocht tráchtála. Tugadh 
córas trádála nua isteach maidir le Díolachán Teilifíse 
RTÉ. Tá Straitéis Teicneolaíochta curtha i dtoll a chéile 
ag Príomhoifigeach Teicneolaíochta nua, Richard 
Waghorn. Tá leasú suntasach déanta maidir leis an 
bpleanáil do shuíomh RTÉ i bhfianaise athrú mór 

ar chúrsaí eacnamaíochta agus níos lú acmhainní a 
bheith ar fáil.

Ar feadh na bliana ar fad, rinneadh comóradh ar 50 
bliain de Theilifís RTÉ ar roinnt bealaí. Cuireadh cláir 
ar fáil faoi thús agus stair na teilifíse sa tír seo, baineadh 
leas as réimse forleathan d'ábhar cartlainne agus 
eagraíodh plé leathan ar a bhfuil i ndán don mheán. 
Cuireadh cuid mhór den ábhar ar fáil ar sheinnteoir 
RTÉ Player.

D'éirigh le Raidió RTÉ – thar ceann RTÉ Radio 1 agus 
RTÉ lyric fm – an Gradam do Chraoltóir na Bliana a 
bhreith leis arís ag na New York Festivals i mbliana. 
Ba mhór an éacht sin ag an stáisiún agus chruthaigh 
sé chomh maith céanna ar bhonn náisiúnta nuair a 
ainmníodh RTÉ Radio 1 mar Stáisiún na Bliana ag 
gradaim PPI.

Tháinig Bord RTÉ le chéile ag 13 cruinniú i rith na 
bliana agus tionóladh 21 cruinniú de chuid na gcoistí. 
Gabhaim buíochas leis na comhaltaí as ucht feabhas a 
ndíchill i rith na bliana.

Tháinig Comhairle an Lucht Féachana agus 
Éisteachta, a bhfuil an tOllamh Gearóid Ó Tuathaigh 
ina chathaoirleach uirthi, le chéile roinnt uaireanta i 
rith na bliana agus tionóladh comhchruinniú leis an 
mBord i mí na Nollag. Tá an Chomhairle ag obair leis 
an mBord chun teacht ar bhealaí nua inar féidir le 
RTÉ an ceangal a choinneáil leis an lucht féachana 
agus éisteachta.

Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl don Bhord, 
don lucht Feidhmiúcháin agus d'fhostaithe uile na 
heagraíochta as an dúthracht agus an dua a léiríodh 
le linn bliain dhúshlánach eile ag RTÉ. Níorbh éasca 
an rud an brú ó thaobh cúrsaí airgeadais, an cúngú ar 
réimsí go leor san eagraíocht agus an t-atheagar ar an 
gcuid eile a sheasamh ag an aon tráth amháin agus 
níorbh fhéidir a dhéanamh ar chor ar bith murach 
díograis na foirne i ndáil lena bhfeictear roimh RTÉ san 
am atá le theacht. 

Mar gheall ar na hathruithe móra i rith na bliana 
2012, tá RTÉ níos lú anois agus atheagar air. Tá tús 
curtha leis an athnuachan ionas go dtugtar faoin 
dúshlán a bhaineann le hearnáil na meán cumarsáide 
in Éirinn atá faoi athrú beo leanúnach.

Tom SAvAGe
cAThAoIRleAch

d'éirigh	le	rAidió	rté	
– I ndáIL LE RTé RAdIO 
1 AGUS RTé LyRIC 
FM – AN GRAdAM dO 
ChRAOLTóIR NA bLIANA 
A bhUAChAN ARíS AG 
FéILTE NUA-EAbhRAC.
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AThBhReIThnIú An 
phRíomh-STIúRThóRA

Sháraigh RTÉ deacrachtaí móra i rith na 
bliana 2012, shásaigh mianta an lucht 
féachana agus éisteachta agus cuireadh chuig 
pleanáil shoiléir agus ullmhú na heagraíochta 
don ré atá le theacht. 

AThnuAchAn AR chúRSAí ReAThA RTÉ 
Bunphríoracht ag RTÉ le linn 2012 ab ea 
teacht aniar ó bhotúin thromchúiseacha 
eagarthóireachta maidir le dhá chlár 
cúrsaí reatha i rith na bliana 2011 agus 
athruithe tábhachtacha a chur i bhfeidhm 
mar gheall orthu. Faoi anáil thorthaí agus 
moltaí imscrúdúcháin agus thuarascálacha 
seachtracha, rinneadh athstruchtúrú iomlán 
ar Chúrsaí Reatha Teilifís RTÉ i rith na 
bliana 2012. Rinneadh na hathruithe ionas 
go mbeadh cinnteacht maidir le soiléire breise 
sa slabhra bainistíochta eagarthóireachta 
agus go bhféadfadh béim níos géire a 
bheith ar shocruithe iriseoireachta agus 
eagarthóireachta ar leibhéal an chláir.

Ionas gur láidre a bheadh RTÉ in ann tabhairt 
faoin ré seo romhainn, fógraíodh mar chuid 
den athstruchtúrú go raibh athrú á chur ar 
an gcur chuige hiriseoireachta imscrúdúcháin 
le bunú Aonad Imscrúdúcháin nua ilmheán 
RTÉ. Ag teacht le cuspóirí ginearálta RTÉ 
ábhar ilmhéan níos suntasaí agus níos 
saibhre a thabhairt chun cinn, beidh an 
tAonad Imscrúdúcháin nua freagrach as an 
mbainistíocht agus as léiriúchán maidir le 
hábhar iriseoireacht imscrúdúcháin don teilifís, 
don raidió agus do na meáin ar líne.

Rinne RTÉ ceapacháin thábhachtacha freisin 
i rith na bliana 2012 sna poist is sinsearaí 
taobh istigh de rannóg athstruchtúrtha 
Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ, mar seo 
a leanas: Bainisteoir Stiúrtha, Eagarthóir 
Bainistíochta, Eagarthóir Clár agus Ceannasaí 
Aonad Imscrúdúcháin nua RTÉ. Ar leibhéal an 
ghrúpa uile, cruthaíodh post nua Cheannasaí 
na gCaighdeán Eagarthóireachta agus 
cuireadh Bord Caighdeán Eagarthóireachta 
ar bun mar bhonn treise faoi lucht dhéanta na 
gclár, go háirithe iad sin a mbíonn baint acu le 
hábhar clár mórchontúirte, agus d'fhonn iad a 

spreagadh. Anuas air sin, tugadh leasú iomlán 
ar Threoirlínte Iriseoireachta RTÉ i dtús na 
bliana 2012, agus cuireadh oiliúint ar fáil do 
gach ball den fhoireann eagarthóireachta i rith 
na bliana. 

Beidh baol na hearráide i gcónaí ann agus, 
ar ndóigh, déanfar botúin, is é sin nádúr na 
hiriseoireachta. Tar éis dúinn ciall a cheannach 
go daor, tá na bearta sin ar fad, ar a dtógáil in 
éineacht, leagtha amach ionas go maolaítear 
oiread agus is féidir an baol go dtarlódh botúin 
thromchúiseacha eagarthóireachta arís, agus 
ionas go gcothaítear agus go gcuidítear le 
hiriseoireacht dhúshlánach thábhachtach 
maidir le cúrsaí reatha in RTÉ. Is léir cuid 
mhór de na hathruithe a tugadh isteach 
cheana féin don lucht féachana le leagan nua 
ilfhormáide de Prime Time ar siúl trí oíche in 
aghaidh na seachtaine agus clár nua nuachta 
ar maidin, Morning Edition, ar cuireadh tús leo 
araon luath sa bhliain 2013. 

Bonn SeASTA A chuR FAoI chúRSAí  
AIRGId In RTÉ
Le cúig bhliana anuas, mar a chéile le cuid 
mhór eagraíochtaí agus gnólachtaí in Éirinn, 
bhí ar RTÉ athrú i bhfianaise ré nua i gcúrsaí 
airgeadais. Leanadh den athrú sin i rith na 
bliana 2012 agus rinneadh dul chun cinn 
suntasach maidir le toradh meá ar mheá a 
bhaint amach sa bhliain 2013. Go ginearálta, 
agus mar gheall go díreach ar chúngú géar ar 
an teacht isteach, tá laghdú suntasach costais 
á chur i bhfeidhm ó dheireadh na bliana 2008 
ag RTÉ ar fud na réimsí beartaíochta uile an 
tráth céanna a bhfuiltear ag féachaint leis 
an dúthracht i ndáil le gealltanais aschuir a 
chosaint oiread agus is féidir. Idir na blianta 
2008 agus 2012, tá laghdú €104 milliún tagtha 
ar chostais oibriúcháin RTÉ, i.e. 24%. Baineadh 
ísliú €18.4 milliún ar chostas oibriúcháin RTÉ 
amach sa bhliain 2012. 

Cé go bhfuil cúrsaí eacnamaíochta go han-dona 
i gcónaí do ghnólachtaí atá dírithe intíre, tá 
RTÉ cuid mhór den bhealach anois maidir le 
bonn seasta a chur faoi chúrsaí airgeadais. 
Thuairiscigh RTÉ Brabach Oibriúcháin 

tá	lAghdú	€104	
milliún	(24%)	
TAGThA AR ChOSTAIS 
oibriúcháin	rté	
IdIR NA bLIANTA 2008 
AGUS 2012. 
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(EBITDA) €2.2 milliún, sula dtugtar muirir 
athstruchtúrúcháin san áireamh, i leith na 
bliana 2012. Léiriú ar a fheabhas is atá ag 
éirí linn an caiteachas a thabhairt faoi smacht 
agus costais a laghdú gur éirigh linn sin a 
dhéanamh nuair a bhí laghdú €14 milliún ar 
ioncam (ioncam tráchtála agus cistí poiblí) le 
linn na bliana. Cé gur bhain deacracht le cuid 
mhór de na ciorruithe a bhí orainn a dhéanamh, 
tá seifteanna cruthaitheacha tagtha i dtreis 
de thoradh ar an mbéim atá ar smachtú an 
chaiteachais, mar shampla, comhar agus 
comhpháirtíocht nua a thabhairt chun cinn leis 
na hInstitiúidí Teicneolaíochta i bpáirteanna 
éagsúla den tír mar chabhair le bonn treise a 
chur faoi na seirbhísí réigiúnacha agus cláir ó na 
réigiúin.

Bhain costas suntasach leis an athstruchtúrú 
ar RTÉ, mar is léir ón muirear eisceachtúil 
aon uaire atá á lua le tuairiscí airgeadais na 
bliana 2012. Ina ainneoin sin, mar gheall ar an 
athstruchtúrú in RTÉ i rith na bliana, beidh 
an leibhéal foirne tite 21% i gcomórtas leis an 
mbliain 2008 agus sábháil leanúnach tugtha 
i gcrích maidir leis na costais oibriúcháin 
bhliantúla. Is sa bhliain 2013 a fheicfear 
toradh iomlán an athstruchtúrúcháin nuair 
a thiocfaidh na costais oibriúcháin i leith na 
bliana sin anuas go dtí beagnach 30% faoi bhun 
leibhéal na bliana 2008, teist eile ar dhúthracht 
RTÉ maidir le cóimheá airgid a bhaint amach 
sa bhliain 2013. 

dÉAnAmh mAITheASA don luchT FÉAchAnA 
AGuS don luchT ÉISTeAchTA
Ainneoin a raibh d'anró eacnamaíochta agus 
gnó le sárú ag RTÉ i rith na bliana 2012, ba 
bhliain í ar cuireadh cláir den suntas dáiríre ar 
fáil ar fud sheirbhísí uile RTÉ. 

Chraol Teilifís RTÉ ionann is 5,000 uair an 
chloig clár ardchaighdeán de dhéantús na tíre 
seo i rith na bliana 2012 agus is ar Teilifís 
RTÉ a bhí 19 de na 20 clár ba mhó ráchairt a 
craoladh ar aon chainéal a bhí ar fáil ag lucht 
féachana na hÉireann i rith na bliana. 

Ba bhliain seachas blianta eile í maidir le 
cúrsaí spóirt. Chuir na Cluichí Oilimpeacha i 
Londain agus Craobhchómórtas UEFA EURO 
2012TM sa Pholainn agus san Úcráin go mór leis 
an bhféile spóirt a bhíonn go hiondúil ann. Idir 
iomaíocht iontach Katie Taylor gur ghnóthaigh 
bonn óir, bua Chill Chainnigh agus Dhún na 
nGall sna comórtais craoibhe, agus feachtas 
anróiteach na hÉireann ag UEFA EURO 
2012TM, chuir RTÉ craoladh cuimsitheach ar 
fáil maidir leis na príomhimeachtaí spóirt ar 
feadh na bliana ar na seirbhísí ar fad. 

D'éirigh le Teilifís RTÉ an bhuaic is airde ó 
thaobh rátála agus léirmheastóireachta le 
blianta a bhaint amach leis an tríú sraith de 
Love/Hate, an clár teilifíse is mó a tharraing 
caint i rith na bliana. Bhí sciar dochreidte 57% 
den lucht féachana teilifíse ag faire an chláir 
deiridh sa tsraith, le buaic lucht féachana os 
cionn aon mhilliún duine. Rug an tsraith léi 
mórchuid na ngradam ag IFTA 2012, nuair a 
buadh sé cinn de ghradaim, an gradam don 
Scríbhneoir is Fearr, an Léiriúchán is Fearr, 
an Stiúrthóir is Fearr, an tAisteoir is Fearr, 
an Banaisteoir is Fearr agus an Banaisteoir 
Tánaisteach is Fearr san áireamh. Leanadh 
den aitheantas, in Éirinn agus thar lear i 
rith na bliana 2012, do Raidió RTÉ maidir le 
seirbhís thar na bearta a chur ar fáil nuair a 
buadh gradam Stáisiún na Bliana ag Gradaim 
Phonographic Performance Ireland (PPI) agus 
ag Féile na Meán Ceilteach agus an gradam do 
Chraoltóir na Bliana don dara bliain as a chéile 
ag na New York Festivals, mar a rabhthas san 
iomaíocht leis na craoltóirí seirbhíse poiblí agus 
tráchtála is mó ar domhan. Tá tábhacht leis 
an aitheantas a ghabhann leis na gradaim seo 
maidir le réimse agus éagsúlacht na gclár a 
léirítear gach lá don iliomad lucht éisteachta, 
mór agus beag, ar fud ceithre phríomhchainéal 
seirbhíse raidió FM de chuid Raidió RTÉ maille 
leis na seirbhísí raidió digiteacha. Is éacht atá 
ann leanúint de na seirbhísí sin a choinneáil 
ar chaighdeán chomh hard nuair atá ísliú 
suntasach ar líon na foirne agus ar acmhainní 
airgeadais.

bhí bUAICLEIbhéAL 
níos	mó	ná	milliún	
dUINE dE LUChT 
FéAChANA AG FAIRE AR 
AN gCLáR dEIRIdh dE 
LOVE/hATE.
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Bhí seirbhísí digiteacha RTÉ freisin ag dul 
chun cinn go mór i rith na bliana 2012. Tar 
éis athstruchtúrú inmheánach ar réimsí 
digiteacha RTÉ i rith na bliana, thug an 
rannóg nua-ainmnithe, RTÉ Digiteach 
forfheabhsúchán suntasach i gcrích maidir 
le roinnt de réimsí mórthábhachtacha ar líne 
RTÉ agus tugadh forbairt bhreise ar fhoireann 
aipeanna RTÉ do dheiseanna so-iompair mar 
gheall ar athruithe bunúsacha ar na pátrúin 
maidir le hábhar ar líne a úsáid. Tháinig cora 
nua eile i rith na bliana maidir le breathnú 
ar chláir éilimh ar scáileáin mhóra le seoladh 
seirbhísí nua RTÉ Player i gcomhar leis 
an soláthraí seirbhísí cábla UPC agus ar 
theilifíseáin chliste.

An tAISTRIú Go dTí cóRAS dIGITeAch
Nóiméad tábhachtach san éabhlóid ar an 
teilifís i Éirinn a bhí i Múchadh an Chórais 
Analógaigh (ASO) ar an 24 Deireadh Fómhair 
2012 nuair a d'athraigh seirbhís teilifíse saor 
go haer na hÉireann go dtí córas digiteach. 
Ba é múchadh an tseanchórais an deireadh 
le próiseas fada aistrithe lenar bhain réimse 
leathan geallsealbhóirí. Ó thaobh RTÉ, ba é an 
críoch é leis an togra infreastruchtúir caipitil 
is mó ar thug RTÉ faoi riamh, togra lenar 
bhain oibreacha innealtóireachta forleathana 
éagsúla i 70 ionad ar fud na tíre, cuid mhór acu 
in ionaid iargúlta sceirdiúla arbh anróiteach 
bealach isteach a dhéanamh chucu. Ba 
thábhachtach an rud an togra a thabhairt chun 
críche in am agus de réir an bhuiséid, rud a 
rinneadh.

Chomh maith leis an infreastruchtúr ba ghá 
á thógáil ag RTÉNL i rith na mblianta 2011 
agus 2012, sheol RTÉ seirbhís Saorview 
agus bhíothas i mbun ceannródaíochta agus 
páirtmhaoinithe maidir le feachtas faisnéise 
poiblí trínar cuireadh in iúl don phobal 
faoin tseirbhís nua agus an bealach leis an 
gcóras nua a thapú. Ba é toradh a bhí ar an 
bhfeachtas dhá bhliain sin gur cinntíodh gur 
in Éirinn a tharla ceann de na hathruithe ba 
cóiriúla ar fud thíortha na hEorpa maidir leis 
an athrú go dtí córas digiteach. 

ceIlIúRAdh 50 BlIAIn AGuS pleAnáIl don 
Am ATá RomhAInn 
Leanadh de cheiliúradh TV50 RTÉ le cláir 
agus imeachtaí i rith na bliana 2012. Déantar 
dianmhachnamh i gcónaí le comóradh den 
chineál sin agus is déine arís an machnamh 
nuair a tharlaíonn an comóradh an tráth a 
bhfuil éiginnteacht, athrú agus dúshlán i réim.

B'amhlaidh an cás do RTÉ i rith na bliana 
2012. Tháinig an comóradh tábhachtach seo 
ar theilifís na hÉireann an tráth céanna le ré 
chomh corraitheach le ceann ar bith i stair 
na tíre le tamall maith anuas, agus athrú 
ag teacht ar chúrsaí sóisialta, polaitíochta, 
eacnamaíochta agus teicneolaíochta os comhair 
ár súl, ní amháin in Éirinn ach ar fud na 
hEorpa agus níos faide ó bhaile.

Sa chomhthéacs sin, is rímhaith is eol dom go 
gcaithfidh RTÉ, ach oiread le heagraíochtaí 
eile, aird a bheith i gcónaí aige ar an am atá 
le theacht agus na bearta a dhéanamh lena 
gcinntítear, dá éiginnte a mbeifí a thuar, go 
leantar ag déanamh maitheasa don phobal, 
go mbítear ar fáil ag cách, go mbítear iontaofa 
agus go mbítear tábhachtach i ngnáthshaol 
mhuintir na hÉireann ó lá go lá.

Mar a chéile le cuid mhór eagraíochtaí meán 
cumarsáide den seanchineál in Éirinn agus 
níos faide ó bhaile, tá cruth nua á chur ar RTÉ 
d'fhonn freastal don athrú ar a dteastaíonn ón 
lucht féachana agus éisteachta agus a mbíonn 
siad ag tnúth leis sa ré dhigiteach. Caitheadh 
cuid mhaith ama i rith na bliana 2012 ag 
tabhairt straitéis chuimsitheach cúig bhliana 
chun cinn mar chuid den phróiseas maidir le 
Athbhreithniú Ilbhliantúil a éilítear faoin Acht 
Craolacháin 2009. Tá tús curtha cheana féin le 
páirteanna den straitéis sin a chur i bhfeidhm.

Is léir, ina dhiaidh sin féin gur ag tabhairt 
aghaidh ar athruithe ó bhonn aníos atáimid 
maidir leis na meáin agus sin le linn lagtrá 
eacnamaíochta chomh dona agus a tharla 
sa tír le cuimhne na ndaoine. Fágann córas 
craolacháin seirbhíse poiblí na hÉireann 

AThBhReIThnIú An 
phRíomh-STIúRThóRA (Ar	leAn)

TháINIG bUNTáISTE 
SUNTASACh 
dON STáTChISTE 
dE ThORAdh A 
fheAbhAs	A	d'éirigh	
leis	An	Aistriú	
GO dTí AN CóRAS 
dIGITEACh. 
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a bhfuil dhá fhoinse cistíochta i gceist leis 
go mbíonn bonn treise á chur faoi chuspóirí 
seirbhíse poiblí RTÉ ag an acmhainn ioncam 
tráchtála a ghnóthú agus sin ar bhealach i 
bhfad níos mó ná mar a thagann i gceist le 
haon cheann eile de na hEagraíochtaí Meán 
Cumarsáide Seirbhíse Poiblí san Eoraip. Mar 
gheall ar an ngéarchéim eacnamaíochta, tá 
laghdú 35% tagtha ar ioncam tráchtála RTÉ ón 
mbliain 2008 anuas. Tá laghdú 10% tagtha ar 
an ioncam ó Tháillí Ceadúnais. Le linn an ama 
sin, tá ardú suntasach tagtha ar an gcostas a 
bhaineann le dualgais seirbhíse poiblí RTÉ a 
chur i gcrích, an t-athrú go dtí córas digiteach 
náisiúnta a thabhairt i gcrích san áireamh.

Is í an fhírinne ghlan nach féidir a shéanadh 
go dtugann, an tráth céanna a bhfuil cúngú 
géar ar acmhainní RTÉ agus fairsingiú ar 
na dualgais a leagtar ar an eagraíocht, an 
bloghadh atá tagtha maidir leis an gcaoi ina 
dtapaítear na meáin chumarsáide gur gá do 
RTÉ cur leis an infheistíocht in ábhar sainiúil 
ardchaighdeáin de chuid na hÉireann agus sa 
teicneolaíocht bhuntábhachtach is gá chun an 
ceangal leis an lucht éisteachta agus féachana 
a choinneáil agus freastal go hiomlán orthu.

Mura ndéantar an beart, is é an t-aon toradh 
is féidir a theacht ar an mbrú ón dá thaobh, 
go bhfuaródh an tábhacht atá ag daoine le 
RTÉ agus nach mbeadh RTÉ inmharthana ó 
thaobh cúrsaí tráchtála, ní ar an toirt ach go 
meántéarmach.

Ní dócha gur eagraíochtaí meán cumarsáide 
eile faoi úinéireacht Éireannach a mbeadh 
buntáiste acu as cúlú den chineál sin seachas, 
den chuid is mó, soláthraithe idirnáisiúnta 
meán cumarsáide nach ndéanann infheistíocht 
ar bith in ábhar atá dírithe ar Éirinn, murab 
é an fíorbheagán é. Tá baol ann do chuid 
mhór seachas do RTÉ féin; earnáil léiriúcháin 
neamhspleách inmharthana, iriseoireacht 
imscrúdúcháin na hÉireann, drámaíocht 
teilifíse na hÉireann, trácht go náisiúnta 
ar chúrsaí réigiúnacha, ceolchoirmeacha 
agus saothair nua den cheol clasaiceach, 

cláir sainiúla Éireannacha do leanaí agus do 
dhaoine óga, infheistíocht shuntasach i gcúrsaí 
spóirt in Éirinn agus i seirbhísí trí Ghaeilge. 
Is nithe iad sin ar fad a chuireann le saol na 
hÉireann. Ní seirbhísí ná bearta iad is féidir 
a choinneáil ar bun ar aon scála mór gan RTÉ 
tréan inmharthana.

Is é mo thuairim go daingean nach chun leas 
an phobail ná chun leas tráchtála na hÉireann 
cúngú ar RTÉ. 

I rith na bliana 2012 cuireadh bonn socair 
seasta faoi eagraíocht a raibh deacrachtaí móra 
dáiríre roimpi ó thaobh cúrsaí airgeadais agus 
eagarthóireachta de agus coinníodh réimse 
agus caighdeán na seirbhíse mar a chéile. Is 
cúis ríméid dom a rá go bhfuil RTÉ i gcónaí ag 
cur cláir mhórshuntais ar fáil a tharraingíonn 
agus a choinníonn suim agus dílseacht an 
phobail. 

Beidh dúshlán nua á chur roimh RTÉ, 
agus roimh earnáil na meán cumarsáide ar 
fad in Éirinn, arís sa bhliain 2013. Beidh 
cinntí mórthábhachta le déanamh a bheidh 
cinnniúnach maidir le hacmhainn feidhme 
RTÉ agus le hacmhainn na hearnála san am 
atá le theacht. Rachaidh RTÉ i ngleic leis an 
ábhar gan scáth ná faitíos. 

Ní gá ar chor ar bith go dtiocfadh cúngú ar 
chraoltóireacht seirbhíse poiblí. Le hathrú 
ar an gcur chuige maidir leis an gcaoi a 
n-oibríonn RTÉ, tríd an bplean straitéise 
sainiúil nua a chur i bhfeidhm, agus cinntí 
soiléire polasaí faoi chistí poiblí agus faoi 
rialachán na meán cumarsáide, is dóigh 
liom go bhféadfadh todhchaí difriúil agus 
spreagúil a bheith romhainn amach.

noel cuRRAn
pRíomh-STIúRThóIR

beidh	dúshlán	As	
AN NUA á ChUR ARíS 
SA bhLIAIN 2013 Ní 
AMháIN ROIMh RTé 
ACh ROIMh EARNáIL 
NA MEáN CUMARSáIdE 
AR FAd.



ToRThAí AGuS BRABúS oIBRIúcháIn 
Ghnóthaigh RTÉ EBITDA barrachais, i.e. Brabach oibriúcháin 
€2.2 milliún (2011 EBITDA easnamhach €2.5 milliún) ainneoin 
cúlú leanúnach i rith na bliana 2012 ó thaobh ioncam tráchtála 
agus ioncam ó tháillí ceadúnais araon ab ionann agus €13.7 
milliún i gcomórtas leis an mbliain 2011. Ísliú breise €18.4 milliún 
ar na Costais Oibriúcháin ba shiocair leis an bhfeabhsú seo maidir 
le Brabach Oibriúcháin agus ba trí athruithe athstruchtúrúcháin 
ar fud na cuideachta, a raibh an toradh orthu le feiceáil den chéad 
uair i rith na bliana 2012, a tugadh sin i gcrích. 

Easnamh glan €65 milliún atá á thuairisciú ag RTÉ maidir leis 
an mbliain 2012 tar éis Muirear Athstruchtúraithe mór aon 
uaire €46 milliún (2011 Easnamh €17 milliún).

AchoImRe AR phRíomhnIThe AIRGeAdAIS
 2012 2011 AThRú

   €' m  €' m  €' m

Ioncam  337.2 350.9 (13.7)
Costais Oibriúcháin *  (335.0) (353.4) 18.4
    
EBITDA** roimh an  
Muirear Athstruchtúraithe 2.2 (2.5) 4.7
   
Dímheas & Amúchadh  (17.5) (16.1) (1.4)
Muirear Athstruchtúraithe (46.2) - (46.2)
(Costas) / Ioncam Airgeadais Glan & Cánachas (3.7) 1.9 (5.6)
    
Easnamh don Bhliain (65.2) (16.7) (48.5)
* Costais Oibriúcháin roimh dhímheas, amúchadh agus muirear athstruchtúraithe.

** EBITDA: Tuilleamh roimh Ús, Cánachas, Dímheas agus Amúchadh 

IoncAm
 2012 2011 AThRú

   €' m  €' m  €' m

Ioncam Tráchtála 156.3 167.3 (11.0)
Ioncam ó Tháille an Cheadúnais Teilifíse 180.9 183.6 (2.7)

 337.2 350.9 (13.7)
   
IoncAm TRáchTálA
Sa bhliain 2012 bhí laghdú breise €11 milliún (7%) i gcomórtas leis 
an mbliain roimhe sin i gceist le mórioncam tráchtála €156 milliún 
RTÉ in ainneoin ardú ar an ioncam tráchtála ó chúrsaí digiteacha. 
Nuair atá oiread de dhúshlán i gceist le cúrsaí eacnamaíochta, 
agus iomaíocht níos géire ar bun, ba bhliain eile deacrachta i 
margadh na meán an bhliain 2012 le hísliú ar an gcaiteachas 
margaíochta agus brú leanúnach ó thaobh praghsanna. 

  €' m % AThRú 

Fógraíocht & Urraíocht Teilifís RTÉ -8.8 -9%
Fógraíocht & Urraíocht Raidió RTÉ -2.8 -10%
Fógraíocht & Urraíocht RTÉ Digiteach 1.0 8%
Réimsí eile -0.4 -1%
Gluaiseacht in imeacht bliana -11.0 -7%
Ioncam Tráchtála 2011 167.3
Ioncam Tráchtála 2012 156.3

Fógraíocht agus Urraíocht Teilifís RTÉ, ar ina leith a tháinig 
58% d'Ioncam Tráchtála iomlán RTÉ, an fhoinse is mó maidir 
le hioncam tráchtála agus tharla laghdú 9% air sa bhliain 2012. 
Bhíothas ag gnóthú ioncam an chéad leath den bhliain 2012 a 
bhí inchurtha leis an mbliain 2011, ach tharla lagtrá i rith an 
tsamhraidh tar éis UEFA EURO 2012TM, agus tháinig ísliú mór 
ar an ioncam i rith an fhómhair, rud a d'fhág toradh na bliana 
ar fad ina ábhar díomá. 

Thosaigh laghdú ag teacht ar an ioncam tráchtála móriomlán 
ar dtús i lár na bliana 2008 mar gheall ar an gcúlú 
eacnamaíochta go díreach, agus le ceithre bliana anuas tá 
laghdú €84 milliún, i.e. 35% tagtha ó bhuaicleibhéil na bliana 
2008. Tá laghdú circa 40% tagtha ó thaobh Fógraíocht Teilifís 
RTÉ ó bhuaicleibhéal na bliana 2008.

Tá ioncam tráchtála móriomlán RTÉ sa bhliain 2012, ab ionann 
agus €156 milliún, íslithe go dtí leibhéal an ioncaim na bliana 
2003 (€155 milliún), naoi mbliana ó shin.

IoncAm ón gceAdúnAS TeIlIFíSe
Bailíonn an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 
Nádúrtha (DCENR) an t airgead maidir le ceadúnais teilifíse 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 deontas i gcabhair do RTÉ ina dhiaidh 
sin. As an €220 milliún a bailíodh maidir le ceadúnas teilifíse 
sa bhliain 2012, tháinig €180.9 milliún go díreach chuig RTÉ. 
Leagtar amach faoin gceannteideal 'An Úsáid a baineadh as 
gach Táille Ceadúnais Teilifíse' an úsáid a bhaintear as an táille 
ón gceadúnas agus infheistíocht á dhéanamh ar 79% d'iomlán 
na dtáillí ceadúnais i seirbhísí agus i mbeartaíocht RTÉ agus an 
21% fuílligh ar Bhearta Neamh-RTÉ. 

Fuair RTÉ ioncam €180.9 milliún sa bhliain 2012 ó tháillí 
Ceadúnais Teilifíse, laghdú €2.7 milliún (1.5%) i gcomórtas 
leis an mbliain 2011. Ba é ba chúis leis an laghdú san 
ioncam ó tháillí ceadúnais sa bhliain 2012 go raibh ardú 
ar an leibhéal seachanta, go háirithe i ndáil le mí Meán 
Fómhair 2012 nuair a tharla ASO, gur tháinig ísliú ar líon 
na dteaghlach agus go bhfuil cúrsaí eacnamaíochta go dona 
i gcónaí. De réir mheastachán de chuid na Roinne, tá an 
leibhéal seachanta cothrom le 16% de na teaghlaigh agus 
de na háitribh ghnó a mbeadh an táille le gearradh orthu, 
ráta ard i gcomparáid le tíortha eile san Eoraip. Tá An Post, 
an Roinn agus RTÉ ag obair i gcomhar d'fhonn an leibhéal 
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AThBhReIThnIú AIRGeAdAIS 

Ioncam RTÉ ó Tháillí Ceadúnais €'m 2008 - 2012 

2012 181
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seachanta a ísliú agus tá sin ar na bearta príomhthábhachta 
i ndáil leis an mbliain 2013.

Cé go raibh an laghdú ar an maoiniú sa bhliain 2012 i gcomparáid 
leis an mbliain 2011 beag go leor, ar an gcomhthéacs a chur san 
áireamh, tá laghdú €20 milliún, i.e. 10% le ceithre bliana anuas 
ón mbliain 2008 i leith, tagtha ar an ioncam a fhaigheann RTÉ 
trí mhaoiniú poiblí ón gceadúnas teilifíse agus sin mar gheall ar 
bhearta eile lena laghdaítear an ciste atá ar fáil. Áirítear orthu sin 
páirtmhaoiniú a dhéanamh ar TG4 díreach ó na táillí ceadúnais 
teilifíse a bhailítear, Ciste Fuaime agus Físe Údarás Craolacháin 
na hÉireann, agus an t-uasteorainn airgid a tugadh isteach i ndáil 
leis an tsuim a bhíonn le fáil ón Roinn Coimirce Sóisialaí maidir le 
táillí do 'cheadúnais saor in aisce'. 

coSTAS oIBRIúcháIn 
B'ionann an Costas Oibriúcháin Iomlán €335 milliún don 
bhliain 2012 agus ísliú €18.4 milliún, i.e. 5%, i gcomórtas leis an 
mbliain 2011. Is suntasach an toradh sin nuair a thugtar san 
áireamh gurbh bhliain seachas blianta eile a bhí sa bhliain 2012 
maidir le craoladh spóirt, UEFA EURO 2012TM i mí Meithimh 
agus na Cluichí Oilimpeacha arna gcraoladh as Londain i 
ndeireadh mí Iúil agus mí Lúnasa san áireamh.
 €' m

Costas Oibriúcháin maidir le Cúrsaí Pearsanra  (14.6)
Costas Oibriúcháin maidir le Cúrsaí Neamh-Phearsanra (3.8)
  
Gluaiseacht in imeacht bliana (18.4)
Costas Oibriúcháin 2011 353.4
Costas Oibriúcháin 2012 335.0

Bhí tionchar chun sochair maidir leis na Costais Oibriúcháin ag 
athstruchtúrú ar mhórscála i rith na bliana 2012, go háirithe 
i ndáil le Costais a bhaineann le cúrsaí Pearsanra ar tháinig 
ísliú beagán faoi bhun €15 milliún ina leith sa bhliain 2012 mar 
gheall ar laghdú ar líon na foirne agus acmhainní eile faoin Deis 
Luathscoir agus Iomarcaíochta agus an Scéim Téarfa Dheonach 
sa bhliain 2011 agus sa bhliain 2012 faoina raibh 350 duine a 
d'fhág RTÉ dá ndeoin féin i rith na mblianta 2011 agus 2012, 
270 i rith na bliana 2012 amháin. 

Ó dheireadh na bliana 2008, mar gheall go díreach ar chúngú 
géar maidir le cúrsaí ioncaim, tá laghdú mór costais curtha i 
bhfeidhm ag RTÉ ar fud na réimsí beartaíochta uile, an tráth 
céanna a bhfuiltear ag féachaint lena raibh leagtha amach 
maidir le cláir a chaomhnú oiread agus is féidir. Idir na blianta 
2008 agus 2012, tá laghdú €104 milliún, i.e. 24%, tagtha maidir 
le Costais Oibriúcháin RTÉ.

Ainneoin laghdú costais ar na leibhéil sin, tá féachta ag RTÉ 
leis an táirgeacht a chaomhnú oiread agus is féidir agus is 
laghdú beag atá tagtha ar líon na n-uaireanta clár teilifíse céad 
fhéachana le linn buaicthráthanna agus go deimhin tá ardú 
beag ar líon na n-uaireanta clár raidió céad éisteachta. 

íSlIú / ARdú AR líon uAIReAnTA An chloIG de chláIR
 2012 v 2011 2012 v 2008

Teilifís - Uaireanta Dúchasacha le linn  
Buaicthráthanna * -2% -6%
    
Raidió - Uaireanta Dúchasacha  
Gach Tráth den Lá * 1% 5%

 * An chéad chraoladh    

Tar éis do RTÉ clár oibre fairsing maidir le hathstruchtúrú 
a thabhairt i gcrích sa bhliain 2012, tá leagtha amach breis 
laghdaithe ar chostais a thabhairt i gcrích sa bhliain 2013. 
D'fhonn teacht ar chóimheá airgid, tá spriocleibhéal €314 
milliún socraithe maidir le costas oibriúcháin sa bhliain 2013, 
laghdú €39 milliún i gcomparáid le leibhéil na bliana 2011, agus 
tá de sprioc laghdú suntasach a thabhairt i gcrích maidir le 
Costais Oibriúcháin a Bhaineann le Pearsanra. Faoi dheireadh 
na bliana 2013, beidh laghdú ar na costais iomlána tugtha i 
gcrích nach mbeidh ach beagán faoi bhun 30% i gcomparáid le 
leibhéil costais na bliana 2008. 

muIReAR AThSTRuchTúRAIThe 
D'fhonn filleadh in athuair ar chobhsaíocht airgeadais 
agus cóimheá airgid a bhaint amach sa bhliain 2013, agus i 
bhfianaise laghdú breise ar an teacht isteach ó bheartaíocht 
tráchtála agus ó tháillí ceadúnais, thug RTÉ faoi bhearta 
móra athstruchtúrúcháin ar an eagraíocht a raibh d'aidhm 
leo sábháil leanúnach inbhuanaithe bliain i ndiaidh bliana 
a thabhairt i gcrích do RTÉ. Tugadh faoi athbhreithniú 
straitéiseach leathanréimseach i ndeireadh na bliana 2011 / tús 
na bliana 2012 ar tháinig gnéithe uile bheartaíocht RTÉ faoina 
scáth. Sonraíodh réimsí trí na tionscadail sin a bhféadfaí athrú 
a chur orthu ó thaobh eagrúcháin agus díríodh ar laghdú costais 
ionas go dtiocfadh sábháil bliain i ndiaidh bliana dá thoradh ón 
mbliain 2012 amach. Nuair is costais oibriúcháin a bhaineann 
le cúrsaí pearsanra (PROC) atá i gceist le isteach is amach 
le 50% de bhonn costais RTÉ agus ó tharla go raibh laghdú 
suntasach costais tugtha i gcrích cheana féin maidir le costais 
oibriúcháin nach mbaineann le cúrsaí pearsanra, bhí béim faoi 
leith i ndáil leis an athstruchtúrúchán ar chostais PROC. Gné 
mhórthábhachtach de chlár athstruchtúrúcháin RTÉ an Deis 
Luathscoir agus Iomarcaíochta agus an Scéim Téarfa Dheonach 
sa bhliain 2011 agus sa bhliain 2012 faoina raibh 350 duine a 
d'fhág RTÉ dá ndeoin féin i rith na mblianta 2011 agus 2012, 
270 i rith na bliana 2012 amháin. Tá ísliú €18.4 milliún cheana 
féin i gcomórtas leis an mbliain 2011, ar chostais Oibriúcháin 
RTÉ i leith na bliana 2012 agus bhain €14.6 milliún de sin le 
costais PROC. Beidh an toradh iomlán ar an athstruchtúrú le 
sonrú ar laghdú breise ar an mbonn costais sa bhliain 2013.

B'ionann costas iomlán an athstruchtúrúcháin a rinneadh sa 
bhliain 2012 agus €46.2 milliún agus cuirtear sin de mhuirear 
ar Ráiteas Ioncaim RTÉ i rith na bliana 2012 i gcomhréir le 
caighdeán IAS 19 Sochair d'Fhostaithe. Tugtar san áireamh 
le gnéithe an mhuirir athstruchtúraithe costas na sochar a 
chuirtear ar fáil do dhaoine ar fhágáil na heagraíochta dóibh, 
íocaíocht chúitimh i ndáil le pinsin le Scéim Aoisliúntais 
RTÉ ionas go gcinntítear nach dtagann an scéim faoi aon 
bhrú airgeadais breise mar gheall ar imeacht na ndaoine seo, 
táillí lucht gairme agus seirbhísí gairimiúla a bhain leis an 
mbeartaíocht athstruchtúrúcháin agus costais infreastruchtúir 
a bhaineann le RTÉ a bheith sna réigiúin. Tá laghdú 21% 
tagtha ar líon na foirne in RTÉ ó leibhéal na bliana 2008 de 
bharr bhearta athstruchtúrúcháin in RTÉ i rith na bliana 2012. 

Costais  Oibriúcháin RTÉ €'m 2008 - 2012

2012 335

2011 353

2010 356

2009 363

2008 439

€
’m
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líon nA bhFoSTAIThe 
B'ionann líon an bhfostaithe ar an 31 Nollaig 2012 agus 1,858 
(2011: 2,093) agus bhí 267 (2011: 300) acu sin a mba fostaithe 
ar bhonn páirtaimseartha / ócáideacha iad. Tharla an t-ísliú 
11% sin ar líon na bhfostaithe i rith na bliana 2012 mar gheall 
ar dhaoine den fhoireann a d'fhág faoin Deis Luathscoir agus 
Iomarcaíochta agus Scéimeanna Téarfa Deonacha.

Le ceithre bliana anuas, tá líon na foirne laghdaithe de 493 
duine ag RTÉ, i.e. laghdú 21% ó 2,351 ball foirne ar an 31 
Nollaig 2008. Tá an fhostaíocht dhíreach in RTÉ, 1,858 fostaí, 
íslithe anois go dtí an leibhéal, a bheag nó a mhór, a bhí ar fáil 
ag deireadh na bliana 2002.

(coSTAS) / IoncAm GlAn AIRGeAdAIS
Is ionann an Costas Glan Airgeadais Iomlán i leith na bliana 
2012 agus €3.7 milliún (2011: Ioncam Glan Airgeadais Iomlán 
€2.4 milliún).

Tá trí cinn de phríomhthosca a bhaineann leis an gcostas €3.7 
milliún sa bhliain 2012:
-  costas glan úis ab ionann agus €1.0 milliún sa bhliain 2012 

(tháinig ioncam glan €0.7 milliún ó ús sa bhliain 2011);
-  caillteanas ar luach cothrom a d'eascair as díorthaigh 

chonarthaí réamh-mhalairte (Dollar SAM agus Steirling) dar 
luach € 1.4 milliún (tharla gnóthachan €1.5 milliún sa bhliain 
2011); agus

-  costas glan úis ab ionann agus €1.3 milliún i ndáil leis an 
dliteanas pinsin IAS 19 (tharla gnóthachan €0.2 milliún sa 
bhliain 2011).

cúRSAí cánAchAIS 
Tharla creidmheas cánachais íseal €0.043 milliún a tháinig 
chun cinn sa bhliain 2012 mar gheall ar rósholáthar i rith na 
tréimhse roimhe sin (2011 muirear cánach €0.56 milliún). 

SReABhAdh AIRGId
B'ionann iomlán na n-acmhainní airgid tirim ar an 31 
Nollaig 2012 agus €37.1 milliún (2011: €60.7 milliún). Is 
féidir achoimre a thabhairt maidir leis an ngluaiseacht in 
iarmhéideanna airgid tirim sa bhliain 2012 mar seo a leanas: 

Ráiteas Achoimre faoi Shreabhadh Airgid
  2012 2011
  €'m €'m 

EBITDA roimh an muirear athstruchtúraithe 2 (3)

Sreabhadh airgid Oibriúcháin - Caipiteal Oibre - (4)

Sreabhadh airgid Athstruchtúraithe - Íocaíochtaí (24) (10)

Beartaíocht Infheistíochta – Caiteachas Caipitil (15) (23)

Sreabhadh airgid Airgeadais  

 - Iasachtaí  15 38

 - Gluaiseacht i gCuntas an Chiste Fiachmhúchta (1) (2)

 - Ús glan (a íocadh) / a fuarthas (1) 2

  13 38

Ísliú glan maidir le hAirgead tirim,  
acmhainní leachtacha san áireamh (24) (2)

I bhfianaise ar tharla de bhrú ar chúrsaí eacnamaíochta ón 
mbliain 2008 i leith, tá béim níos géire ar an mbainistíocht 
ar airgead tirim agus ar chistíocht. Bhí sin ar cheann de 
na gnéithe barrthábhachta maidir leis an mbainistíocht 

airgeadais i gcónaí i rith na bliana 2012 d'fhonn cinntiú go 
mbíonn sreabhadh dóthanach airgid ar fáil an t-am ar fad chun 
acmhainn inmharthanachta na heagraíochta a chaomhnú. Tá 
an-tábhacht don eagraíocht freisin le socruithe agus saoráidí 
baincéireachta RTÉ chomh maith leis an mbainistíocht ar na 
cúnaint a bhaineann leo agus athbhreithniú a dhéanamh ar 
leordhóthanacht na saoráidí. Tá buntábhacht i gcónaí leis an 
mbéim seo ar chúrsaí cistíochta.

Ar an 31 Nollaig 2012, bhí iasachtaí bainc ag RTÉ dar luach 
iomlán €53.25 milliún (€38.25 milliún ar an 31 Nollaig 2011), 
mar seo a leanas:

•  d'aontaigh RTÉNL, fochuideachta tarchuradóireachta RTÉ, 
comhaontú saoráide 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). Bhí an tsaoráid 
airgid sin tarraingthe anuas ina iomláine faoi dheireadh na 
bliana 2011 agus ag seasamh amach ar an 31 Nollaig 2012.

•  Tarraingíodh anuas saoráid iasachta €15 milliún Bhanc 
na hÉireann ar an 31 Iúil 2012 agus sin le híoc ar ais i rith 
tréimhse 5 bhliana. 

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 22 leis na ráitis airgeadais.

cAITeAchAS cAIpITIl
B'ionann caiteachas caipitil iomlán RTÉ sa bhliain 2012 
agus €14.5 milliún (2011: €24.6 milliún) agus ba í an 
mhír ba shuntasaí maidir leis sin an €5.4 milliún breise a 
ndeachthas ann maidir le hinfreastruchtúr DTT. Fágann sin 
an caiteachas foriomlán ag RTÉ i ndáil le hinfreastruchtúr 
tarchuradóireachta agus dáiliúcháin RTÉNL le haghaidh DTT 
cothrom le €60 milliún. 

InFReASTRuchTúR dTT AGuS SAoRvIew
Thug RTÉNL chun críche an obair ar an infreastruchtúr 
bunriachtanach tarchuradóireachta agus dáiliúcháin a chur ar 
fáil don Teilifís Trastíre Dhigiteach (DTT) ionas gur cuireadh 
ar chumas RTÉ a leagtar de dhualgas air faoin reachtaíocht 
a chomhlíonadh i ndáil leis an tseirbhís nua DTT, Saorview, 
agus i ndáil le Teilifís Trastíre Analógach (ATT) a mhúchadh, 
mar a rinneadh an 24 Deireadh Fómhair. Chomh maith leis an 
obair infreastruchtúir a thabhairt chun críche a d'fhág Teilifís 
Dhigteach saor go haer, Saorview, ar fáil ag níos mó ná 98% 
den daonra, chuir RTÉNL córas satailíte Saor go hAer ar a 
dtugtar Saorsat i bhfeidhm le haghaidh na hÉireann freisin. 

Den chéad uair riamh i stair an stáit tá seirbhísí raidió agus 
teilifíse Craoltóireachta Seirbhíse Poiblí na hÉireann ar fáil i 
ngach áras cónaithe sa stát ar bhonn Saor go hAer.

Ba é seo 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. Tugadh an togra chun críche in am agus de réir an 
bhuiséid.

AThBhReIThnIú AIRGeAdAIS (Ar	leAn)
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Chomh maith leis an infreastruchtúr ba ghá á thógáil ag 
RTÉNL, sheol RTÉ seirbhís Saorview i rith na mblianta 2011 
agus 2012, 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. 
D'éirigh thar cionn leis an bhfeachtas maidir le aird an phobail 
a tharraingt agus cé go raibh tréimhse gairid go maith den 
chomhchraoladh ann, tharla Múchadh an Chórais Analógaigh 
(ASO) in mí Deireadh Fómhair 2012 in Éirinn gan aon anó. 
Bhí ardáin teilifíse síntiúis / íocaíochta i mbun tionscnamh 
margaíochta i rith na mblianta 2011 agus 2012 ach ina 
ainneoin sin, agus an mhíchaothúlacht a bhí i gceist leis an 
ASO ag daoine, chinntigh feachtas Saorview gur coinníodh an 
lucht féachana do sheirbhísí Saor go hAer. B'ionann an costas 
oibriúcháin maidir le Saorview ar RTÉ sa bhliain 2012 agus 
€3.1 milliún, agus bhí costas foriomlán €4.8m i gceist maidir le 
tréimhse na mblianta 2011 agus 2012.

cúRSAí pInSIn 
Tá trí cinn de scéimeanna pinsin ar bun ag RTÉ do na fostaithe: 
Scéim Pinsin le Sochair Shainithe (DB), Scéim Pinsin le 
Ranníocaíochtaí Sainithe (DC) agus Scéim Hibrideach (scéim 
lena mbaineann gnéithe DB agus gnéithe DC araon léi). 

scéim	Aoisliúntais	rté	(db)
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 2012, bhí 252 fostaí ag RTÉ (405 fostaí ar an 31 Nollaig 
2011) a bhí ina gcomhaltaí de Scéim Aoisliúntais RTÉ. Ba mar 
gheall go raibh líon mór de chomhaltaí na Scéime a ghlac leis an 
Deis Luathscoir agus Iomarcaíochta an t-ísliú suntasach ar líon 
chomhaltaí na scéime i gcomparáid leis an 31 Nollaig 2011.

Ar an 31 Nollaig 2012, b'ionann luach shócmhainní na Scéime 
ar an margadh agus €833 milliún (2011: €776 milliún). Mar a 
thuairiscítear de réir IAS 19 maidir le Sochair Fostaithe, luaitear 
an difríocht idir sócmhainní agus dliteanais Scéim Aoisliúntais 
RTÉ mar dhliteanas ar chlár comhardaithe RTÉ. B'ionann 
dliteanais Scéim Aoisliúntais RTÉ faoi IAS 19 ar an 31 Nollaig 
2012 agus €880 milliún, rud a d'fhág easnamh €47 milliún 
(easnamh sa bhliain 2011: €48 milliún). Is léir ón ngluaiseacht 
bheag maidir le luacháil an dliteanais i ndáil leis an bpinsean agus 
an tionchar uaidh sin ar chlár comhardaithe RTÉ gur cruthaíodh 
go maith maidir le sócmhainní na Scéime i rith na bliana, gur 
tugadh isteach an t-ardú ar dhliteanais faoi IAS 19 (rud ar léiriú 
atá ann féin ar thoradh níos ísle a bheith ar bhannaí). 

Chomh maith leis sin, tá riocht na Scéime measta ag achtúirí na 
Scéime i ndáil le dliteanais arna meas de réir Thástáil Luachála 
Chaighdeán an Chiste Íosta (MFS). I mí Márta 2012, sháraigh 
luach shócmhainní na Scéime na dliteanais de réir MFS agus dá 
bharr sin, ní raibh gá aon chistíocht a bheartú i rith na bliana 
2012. De réir mheastachán na n-achtúirí, b'ionann dliteanais 
MFS na scéime ar an 31 Nollaig 2012 agus €888 milliún, 
rud a fhágann easnamh MFS is ionann agus €55.4 milliún. 
D'fhéadfadh go mbeadh dlite ar Iontaobhaithe na Scéime, agus ar 
RTÉ, togra maidir le déileáil leis an easnamh MFS sin a ullmhú 
agus a chur faoi bhráid an Bhoird Pinsean. 

scéim	pinsin	ranníoca	sainithe	rté	(dc)
Socrú ranníoca sainithe ranníocach maoinithe atá i Scéim Pinsin 
Ranníoca Sainithe RTÉ atá ar fáil do chomhaltaí nua ón mbliain 
1989 i leith. Ar an 31 Nollaig 2012, bhí 1,152 fostaí de chuid RTÉ 
ina gcomhaltaí de Scéim Pinsin Ranníoca Sainithe RTÉ. 

scéim	pinsin	'50/50'	riosca	i	bpáirt	rté	(hibrideach)
Scéim maoinithe, ranníocach, hibrideach atá i Scéim Pinsin 
'50/50' Riosca i bPáirt RTÉ lena mbaineann gnéithe DB agus 
gnéithe DC agus atá faoi urraíocht RTÉ. Cuireadh tús leis 
an scéim seo ar an 1 Meán Fómhair 2010 mar shocrú pinsin 
roghnach d'fhostaithe atá ina theideal. Ar an 31 Nollaig 2012, 
bhí 240 fostaí de chuid RTÉ ina gcomhaltaí de Scéim Pinsin 
'50/50' Riosca i bPáirt RTÉ.

Ar an 31 Nollaig 2012 bhí luach €3.8 milliún ar an margadh le 
sócmhainní roinn DB na Scéime. B'ionann na dliteanais faoi 
IAS 19 i ndáil leis an roinn DB ar dháta an chláir comhardaithe 
agus €3.1 milliún, rud a fhágann barrachas €0.7 milliún 
(barrachas na bliana 2011: €0.7 milliún). Tá barrachas ag baint 
le roinn DB na Scéime faoi thástáil MFS agus dá réir sin ní 
bheidh call aon chistíocht a bheartú. 

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

FReAGRAchT coRpARáIde
Leagfar amach sa Tuarascáil maidir le Freagracht Corparáide 
RTÉ, atá beartaithe a chur ar fáil sa bhliain 2013, 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.

TIonchAR RTÉ AR eAcnAmAíochT nA hÉIReAnn 
Go luath sa bhliain 2013, choimisiúnaigh RTÉ tuarascáil 
neamhspleách ó PwC ina leagfaí amach an leas 
socheacnamaíochta i ndáil le heacnamaíocht na hÉireann a 
d'eascair ó RTÉ i rith na bliana 2012 (PwC EIS 2012). Ba iad 
príomhthorthaí na tuarascála sin: 

•  As caiteachas oibriúcháin iomlán RTÉ sa bhliain 2012, ab 
ionann agus €335 milliún, d'fhabhraigh níos mó ná €278 
milliún (83%) den chaiteachas sin le daoine agus soláthraithe 
Éireannacha. 

•  Bhí an caiteachas in Éirinn i rith na bliana 2012 €97 milliún 
sa bhreis ar an ioncam ó tháillí ceadúnais.

•  Gan cánachas a áireamh, b'ionann cion RTÉ maidir leis 
an táirgeacht náisiúnta agus €349 milliún measta agus 
chuir RTÉ bonn taca faoi thuairim is coibhéis 3,160 post 
lánaimseartha ar fud eacnamaíocht na hÉireann.

•  Bhí suim iomlán €79 milliún i gceist le ranníocaíochtaí 
cánachais RTÉ i rith na bliana 2012 nó, le comhthéacs a lua, 
chuaigh 44% den ioncam ó tháillí ceadúnais a fuair RTÉ sa 
bhliain 2012, i.e. €181 milliún, ar ais díreach chuig an Stát 
mar cháin. 

•  Chuir RTÉ €1.93 le heacnamaíocht na hÉireann, cánachas 
san áireamh, in aghaidh gach €1 a caitheadh ar tháillí maidir 
le ceadúnas teilifíse i rith na bliana 2012. 
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BReAThnú RomhAInn
Tá RTÉ den tuairim gur den riachtanas go dtiocfaí ar ais ar 
an gcobhsaíocht maidir le cúrsaí airgeadais agus go gcuirfí 
deireadh leis an easnamh bliantúil a tháinig i gceist gach bliain 
le ceithre bliana anuas mar gheall ar laghdú suntasach ar an 
teacht isteach. Tar éis athstruchtúrú a dhéanamh ar fud na 
heagraíochta go léir sa bhliain 2012, a bhfuil bonn costais i 
bhfad níos ísle de thoradh air, tá RTÉ ag cur roimhe cóimheá 
airgid a bhaint amach sa bhliain 2013 agus, ar fhéachaint leis 
sin a thabhairt i gcrích, is iomaí dúshlán a chuirfear roimhe 
nach mór iad a bhreithniú agus bainistíocht chúramach a 
dhéanamh ina leith i rith na bliana 2013 agus amach sa 
mheántéarma:

•  Tá athrú ar an margadh agus cúrsaí eacnamaíochta a bheith 
go dona le sárú maidir leis an ioncam tráchtála i gcónaí 
agus ní léir go fóill aon chomhartha go bhfuil forás arís faoi 
eacnamaíocht na hÉireann ná faoi chúrsaí fógraíochta in 
Éirinn ná ar an teacht isteach tráchtála a bhainfeadh leis sin.

•  Ní mór leibhéil an ioncaim ó tháillí ceadúnais a choinneáil 
agus nuair atá brú maidir le buiséid teaghlaigh ní mór 
monatóireacht ghéar a dhéanamh maidir le leibhéil 
seachanta agus iad a ísliú. 

•  Idir na blianta 2008 agus 2012, gan cur isteach rómhór ar 
an tseirbhís a chuirtear ar fáil, tugadh laghdú i gcrích ar 
chostas oibriúcháin RTÉ ar leibhéal €104 milliún nó circa 
24% bliain i ndiaidh bliana. Tá laghdú breise de sprioc i ndáil 
leis an mbliain 2013 a mbeidh de thoradh air go mbeidh an 
bonn costais timpeall is 30% níos ísle ná mar a bhí sa bhliain 
2008. Fágann sin gur lú roghanna atá fágtha agus RTÉ ag 
cuardach réimsí eile ina bhféadfaí cúngú ar an gcostas.

•  Tá riachtanas leanúnach le hathnuachan agus nuachóiriú 
ar bhonn sócmhainní caipitil RTÉ sa ré dhigiteach agus le 
teacht ar chistí ionas gur féidir infheistíochta a dhéanamh. 

An leAS A BhAInTeAR AS An TáIlle ceAdúnAIS A íocTAR
Tugtar tuairisc i nóta 1 leis na Ráitis Airgeadais ar an leas a 
bhaintear as an táille ceadúnais a fhaigheann RTÉ mar chiste 
i ndáil leis na seirbhísí poiblí a dhéantar. Leagtar amach i 
nóta 1 (a) an bunús ar a gcuirtear an táille ceadúnais i leith 
chainéil agus seirbhísí faoi leith. I rith na bliana 2012, chuir 
RTÉ tús le hathbhreithniú straitéiseach den chuimsitheacht 
ar bheartaíocht na heagraíochta. Cuireadh gach réimse 
táirgeachta faoi scrúdú leis an athbhreithniú ó bhun go barr seo 
agus sin i gcomórtas le réimse critéar d'fhonn cinntiú go raibh 
an bheartaíocht ag teacht leis an gcuspóir agus timpeallacht na 
meán cumarsáide faoi oiread athraithe. Ar an athbhreithniú 
sin a chríochnú, tá cur síos mion anois ar gach seirbhís de chuid 
RTÉ trína leagtar amach go sainsonrach soiléir an bealach 
ina bhfeidhmíonn an cainéal nó an tseirbhís chun fónamh do 
chuspóirí seirbhíse poiblí RTÉ a thabhairt i gcrích. Chomh 
maith le cur síos mionsonraithe ar na seirbhísí a thabhairt 
chun cinn, measadh gur chóir ceangal níos follasaí a leagan 
amach idir an modh oibre a chuirtear i bhfeidhm maidir le cistí 
poiblí a chur i leith seirbhísí éagsúla faoi leith agus an mod 
ina bhfónann gach seirbhís faoi leith do chuspóirí seirbhíse 
poiblí RTÉ a thabhairt i gcrích. Tá RTÉ tar éis aistriú go dtí 
córas, a thagann leis an ngnás atá i réim faoi láthair i measc 
Eagraíochtaí Méan Cumarsáide Seirbhíse Poiblí ar fud an 
AE, trína gcuirtear cistí poiblí i leith sheirbhísí faoi leith ar 
bhealach atá i gcomhréir le costas glan na seirbhíse poiblí. 
Ríomhtar costas glan na seirbhíse poiblí tríd an gcionroinnt ó 
bheartaíocht tráchtála a dhealú ón ollchostas a bhaineann leis 
an tseirbhís phoiblí a thabhairt i gcrích.

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 2012 2011
  Arna athlua
 € €

RTÉ One 41.21 45.59
RTÉ Two 39.25 36.57

Teilifís RTÉ  80.46 82.16
  
RTÉ Radio 1 10.63 10.93
RTÉ 2fm 4.00 3.13
RTÉ Raidió na Gaeltachta (RTÉ RnaG) 7.85 8.33
RTÉ lyric fm 4.32 4.80

Teilifís RTÉ  26.80 27.19
  
Ceolfhoirne RTÉ 8.78 9.26
Muirir rialachais agus cistíochta 4.34 2.27
Cúrsaí DTT 2.47 1.38
Seirbhísí ar líne 2.99 2.26
Cainéil eile 1.29 0.48

Beartaíocht RTÉ 127.13 125.00
  
 79% 78%
 
Cúnamh RTÉ do TG4 5.70 6.39
  
Tobhach BAI 0.07 1.75
  
Asbhaint maidir le TG4 6.79 6.71
 
Ciste Fuaime agus Físe BAI 10.52 10.53
  
Costas Bailiúcháin -An Post / RCFRA / RCS 9.79 9.62
Beartaíocht Neamh-RTÉ 32.87 35.00
 21% 22%
Costas an Cheadúnais 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 2012.

AThBhReIThnIú AIRGeAdAIS (Ar	leAn)

An Dáileadh ar an Ioncam ó Cheadúnais a fuair  RTÉ sa bhliain in 2012

RTÉ One

RTÉ Two

RTÉ Radio 1

RTÉ 2fm

RTÉ lyric fm

RTÉ RnaG

Cúnamh taca do TG4

RTÉ Ceolfhoirne

Muirir Rialachais agus Cistíochta

Cúrsaí DTT

Seirbhísí ar líne

Cainéil eile

31%

29.5%8%

3%
3.2%

5.9%

4.3%

6.6%

3.3%

2.3%1.9% 1%
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An 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 i leith na bliana 2012 chomh maith le figiúirí inchomórtais 
leo i leith na bliana 2011:

2012 RTÉ RTÉ RTÉ RTÉ RTÉ RTÉ
 one Two Radio 1  2fm lyric fm RnaG
 €'m €'m €'m €'m €'m €'m

coSTAIS      
Cláir a dhéantar in Éirinn 100.5 66.0 31.8 10.3 5.3 9.6
Cláir a Ceannaíodh - Éire  0.7 0.1 - - - -
 - Thar lear  14.2 11.0 - - - -
Oibriúchán Ginearálta Craolacháin & Tarchuradóireachta 11.4 10.1 1.6 0.5 0.4 0.2
Táillí Tarchuradóireachta & Cumhachta 3.0 4.1 1.8 0.9 0.9 0.9
 129.7 91.3 35.3 11.7 6.6 10.7

uAIReAnTA uaireanta uaireanta uaireanta uaireanta uaireanta uaireanta

Uaireanta Tarchuradóireachta in aghaidh na Bliana  
(comhchraoladh san áireamh) 8,784 8,784 8,918 8,784 8,784 8,784
      
meánchoSTAS FoRIomlán In AGhAIdh  
nA huAIRe cRAolAcháIn - 2012 € € € € € €

Na hUaireanta Tarchuradóireachta ar fad 14,800 10,400 4,000 1,300 800 1,200

2011 RTÉ RTÉ RTÉ RTÉ RTÉ RTÉ
Arna athlua d'fhonn a thabhairt i gcomhréir le modh léirithe na bliana reatha  one Two Radio 1  2fm lyric fm RnaG
 €'m €'m €'m €'m €'m €'m

coSTAIS      
Cláir a dhéantar in Éirinn  117.0 63.0 32.9 10.9 5.9 10.3
Cláir a Ceannaíodh - Éire  0.8 0.1 - - - -
 - Thar lear  12.8 11.4 - - - -
Oibriúchán Ginearálta Craolacháin & Tarchuradóireachta 11.8 10.1 2.3 0.7 0.5 0.5
Táillí Tarchuradóireachta & Cumhachta 3.2 3.6 1.8 0.9 0.9 0.9
 145.6 88.2 37.0 12.4 7.2 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 - 2011 € € € € € €

Na hUaireanta Tarchuradóireachta ar fad 16,600 10,100 4,200 1,400 800 1,300

GluAISeAchT I RITh nA BlIAnA      
% d'Athrú ar an gCostas in aghaidh na huaire      
Na huaireanta tarchuradóireachta ar fad (10.8%) 3.0% (4.8%) (7.1%) 0.0% (7.7%)
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€335 milliún 
An	cAiteAchAs	oibriúcháin	
IOMLáN AG RTé SA bhLIAIN 
2012 AGUS LE dAOINE AGUS 
SOLáThRAIThE ATá bUNAIThE 
in	éirinn	A	íocAdh	€278	
milliún	(83%).

(foinse:	pwc	eis	2012)



RTé Television
opeRATIonAl RevIew

LEAN TEILIFíS RTé I RITh 
NA bLIANA 2012 dE RéIMSE 
CLáR AR ARdChAIGhdEáN 
A ChUR AR FáIL dON LUChT 
FéAChANA IN éIRINN AGUS 
Tá Sé GO FóILL AR AN 
gCRAOLTóIR TEILIFíSE IS Mó 
TóIR AIR SA TíR. bAINEAdh 
sin	AmAch	in	Ainneoin	ísliú	
SUNTASACh AR AN IONCAM 
TRáChTáLA SEO AGUS 
bEARTA AThRAIThE MAR 
gheAll	Ar	An	lAghdú	Ar	nA 
hACMhAINNí A bhí AR FáIL. 

Teilifís RTé 
AThBhReIThnIú oIBRIúcháIn
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Bhain Teilifís RTÉ, an bhliain ar tharla an 
t-aistriú go dtí an córas digiteach, buaicsciar 
comhdhlúite 36.8% amach agus leis an slánchóiriú 
maidir le Teilifís RTÉ agus RTÉ Digiteach, bhí 
Teilifís RTÉ á chur sa riocht i rith na bliana 
2012 go bhféadfaí freastal don riachtanas agus 
don dúshlán a bhaineann le timpeallacht meán 
cumarsáide atá faoi shíorathrú. 

Le blianta beaga anuas, mar gheall ar laghdú ó 
thaobh na n-acmhainní atá ar fáil, bhí an chuid 
is mó den ábhar a bhí á léiriú in Éirinn ag RTÉ 
á dhíriú ar bhuaicthráthanna sa sceideal ionas 
go bhféadfaí an toradh is fearr ab fhéidir ar an 
infheistíocht a thabhairt i gcrích. Dá thoradh sin, 
cé go raibh RTÉ One ag coinneáil an chúrsa le 
linn buaicthráthanna le sciar 26.9%, bhí fianaise 
ar fáil go raibh cúlú ag teacht le linn tráthanna 
eile. Rinne RTÉ beart i rith na bliana 2012 chun 
tabhairt faoi gceist seo nuair a seoladh Today, 
clár nua beo i rith an lae á chraoladh ag RTÉ as 
Corcaigh. Tá beartaíocht nua i gceist leis an gclár 
nua seo do RTÉ Chorcaí agus tá páirtmhaoiniú á 
dhéanamh ina leith ar bhonn tráchtála. 

Craoladh 4,742 uair an chloig ardchaighdeáin de 
chláir a léiríodh in Éirinn ar Teilifís RTÉ i rith 
na bliana 2012 agus ba ar Teilifís RTÉ a bhí 19 
as an 20 clár ba mhó tóir ag daoine a craoladh ar 
chainéal ar bith a bhí ar fáil ag lucht féachana in 
Éirinn i rith na bliana 2012. 

Ba é an clár ba mhó a tharraing na sluaite de lucht 
féachana arís i mbliana The Late Late Toy Show, le 
meánlucht féachana 1,452,800 duine. Ba é an dara 
clár ba mhó spéis ag an lucht féachana ann clár 
Spórt RTÉ maidir leis an gcluiche idir Poblacht 
na hÉireann agus an Chróit le linn chomórtas 
UEFA EURO 2012TM i mí Meithimh, a tharraing 
1,235,700 duine. Bhí Mrs Brown’s Boys Special ar 
Lá Nollag sa tríú háit le 1,068,100 duine.

RTÉ TRASARdáIn
Leanann ábhar trasardáin Theilifís RTÉ ó 
thrasbholscaireacht rialta mar a dhéanfaí maidir 
le cláir a thiocfadh le chéile, mar shampla Ear to 
the Ground ar RTÉ One agus Countrywide ar RTÉ 
Radio 1, nó The Works ar RTÉ One agus Arena 
ar RTÉ Radio 1, dhá shraith atá leagtha amach 
maidir le hábhar cóirithe don dá ardán. 

Sciar Comhdhlúite Náisiúnta an Chainéil ar feadh an 
lae maidir le Daoine Aonair 4+ 

Sciar Comhdhlúite Náisiúnta an Chainéil ag 
Buaicthráthanna maidir le Daoine Aonair 4+
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CRAOLAdh 

UAIR AN ChLOIG dE 
ChLáIR ARdChAIGhdEáIN 
A LéIRíOdh IN éIRINN AR 
TEILIFíS RTé I RITh NA 
bLIANA 2012

4,742

AN CLáR TOdAy

EURO 2012

mrs	brown’s	boys	
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Bhí Masterchef Ireland á chur i láthair ar RTÉ 
Two (Teilifís), RTÉ 2fm (Raidió) agus RTÉ.ie, 
chomh maith leis na meáin chumarsáide sóisialta 
ag RTÉ, agus bhí an-toradh ar leas a bhaint as an 
gcur chuige trasardáin maidir le lucht féachana 
a shlógadh i ndáil le cláir feachtais de leithéid 
Operation Transformation agus Dirty Old Towns. 

Bhí seánraí éagsúla agus ardáin éagsúla a chuir 
le himeachtaí agus séasúir i rith na bliana, 
ar bhealach a chuir le héifeacht na gclár sna 
príomhréimsí béime. I rith na bliana 2012, bhí 
séasúr eolaíochta RTÉ Open Mind i gceist, 
Seachtain Mhór Ceoil RTÉ agus TV50.

RTÉ FíoRASAch
I measc na mbuaicphointí maidir le cláir agus 
sraitheanna fíorasacha de chuid RTÉ i rith na 
bliana 2012 bhí réimse ábhair chomh forleathan 
iléagsúil le cúrsaí oideachais agus ealaíne, 
eotanáis agus an fheidhmíocht i gcúrsaí spóirt 
agus ba léiriú iad ar an sochar a dhéanann an 
earnáil léiriúcháin neamhspleách.

Sraith clár ar feadh seachtaine a bhí i gceist leis 
an séasúr Back to School trína ndearnadh scrúdú 
ar chúrsaí oideachais agus na cláir á gcraoladh an 
tráth céanna a raibh na mílte leanbh agus déagóir 
ag tosú ar ais ar scoil ar fud na tíre ag deireadh 
an tsamhraidh. Mar chuid den séasúr, craoladh 
Back to School: Inside the Department, clár 
faisnéise faoin Aire Oideachais agus Scileanna, 
Ruairi Quinn, TD agus a chuid foirne. I scoil 

a thagann faoin scéim DEIS, i gContae Loch 
Garman, a rinneadh an scannánaíocht ar feadh 6 
mhí maidir le Back to School: Primary Pressures 
inar breathnaíodh an chuid ab fhearr agus an 
chuid ba mheasa de ghnáthshaol na scoile ó lá go 
lá agus cúrsaí eacnamaíochta chomh dona agus 
atá. Sa chlár Back to School: John Lonergan’s 
School Principles, bhí iarghobharnóir Phríosún 
Mhuinseo ag fiosrú cad is féidir a dhéanamh ionas 
go gcinntítear go bhfanann daoine óga agus go 
gcríochnaíonn siad a gcuid scolaíochta. 

Ar na cláir fhíorasacha eile i rith na bliana 2012, 
bhí A Time To Die, scrúdú tuisceanach báúil ar an 
gceist dhúshlánach maidir le bás le cuidiú agus 
eotanáis, agus MND & Me, scrúdú pearsanta 
agus eolaíochta ar Ghalar Néarón Luadrach trí 
shúile Cholm Murray a bhfuil an galar sin air. 
Bhain The Obesity Clinic lenar tharla do roinnt 
daoine murtallacha agus iad ag éalú ó phríosún na 
colainne go mbeadh smacht acu ar a saol féin arís. 

Scrúdaíodh na modhanna chun forfheabhsú ar 
fheidhmíocht spóirt a thabhairt i gcrích in Faster, 
Higher, Stronger agus fiafraíodh cé chomh mór 
agus a bhrúfaidh lucht spóirt na linne seo iad 
féin chun cinn. Scrúdaigh George Lee an toradh 
a bheadh ar Éirinn éirí as an Euro in Ireland 
Outside the Euro?, agus scrúdaíodh in Hostile 
Environment an réimse diamhair sin den saol ina 
n-oibríonn seansaighdiúir de chuid na hÉireann, 
ní gan conspóid go minic, le comhlachtaí slándála 
príobháideacha thar lear. Bhain Apartment Kids 

the	works

MASTERChEF IRELANd

bAck	to	school	-	inside	the	
dEPARTMENT	(griAnghrAfAdóir:	
mAtthew	thompson)

An 10 gcláR BA mhó luchT FÉAchAnA
1	eAnáir	-	31	nollAig	2012	nA	cAinéil	Ar	fAdsciAr	comhdhlúite	náisiúntA	dAoine	AonAir	4+
ord	 clár	 cainéal	 lá	 dáta	 tráth	 fad	 rátáil	 000te	 sciar

1	 the	late	late	toy	show	 rté	one	 Aoine	 30-11-2012	 21:35	-	23:44	 130	 35.86	 1,452.8	 67.25

2	 	euro	2012	(poblacht	na	héireann	

	 v	An	chróit)	 	rté	two	 domh	 10-06-2012	 19:38	-	22:15	 158	 30.04	 1,235.7	 66.47

3	 mrs	brown's	boys	-	christmas	special	 rté	one	 máirt	 25-12-2012	 21:48	-	22:16	 29	 26.40	 1,068.1	 45.95

4	 love/hate	 rté	one	 domh	 16-12-2012	 21:28	-	22:29	 62	 25.55	 1,033.9	 57.23

5	 the	late	late	show	 rté	one	 Aoine	 01-06-2012	 21:41	-	24:15	 155	 24.99	 1,027.9	 66.54

6	 	the	sunday	game	live:	cluiche	ceannais	

	 sinsir	na	héireann	sa	pheil	(maigh	eo	

	 v	dún	na	ngall)	 rté	two	 domh	 23-09-2012	 15:31	-	17:44	 134	 23.13	 974.5	 69.27

7	 mrs	brown's	boys	 rté	one	 sath	 04-02-2012	 21:09	-	21:40	 32	 22.11	 909.0	 45.78

8	 	the	sunday	game	live:	cluiche	ceannais	

 Sinsir na héireann san Iomáint 

	 (cill	chainnigh	V	gaillimh)	 rté	two	 domh	 09-09-2012	 15:25	-	17:30	 126	 21.38	 900.8	 67.08

9	 rté	news:	nine	o'clock	 rté	one	 domh	 12-02-2012	 21:02	-	21:21	 20	 18.93	 778.3	 40.81

10	 the	eurovision	song	contest	 rté	one	 sath	 26-05-2012	 20:00	-	23:23	 204	 18.76	 771.5	 51.56

Foinse: TAm Ireland ltd/nielsen TAm
lá ar bith, tráth ar bith - An teagrán is Fearr. Arna rangú in ord rátála (TvR)  
(tugtar chun aire go mbíonn athrú faoi thrí gach bliain ar an ollréimse)
15 nóiméad an fad is lú a thugtar san áireamh 

Teilifís RTé 
AThBhReIThnIú oIBRIúcháIn
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le hoidhreacht chúrsaí tithíochta le linn an Tíogair 
Ceilteach agus trácht ar leanaí atá ag éirí aníos in 
árasáin. 

Craoladh feachtas cúig seachtaine i mí Aibreáin 
agus Bealtaine 2012 ag cur i gcuimhne do 
mhuintir na hÉireann go bhfuil an t-iliomad 
saothar iontach ealaíne i mbailiúcháin phoiblí 
na tíre agus iarradh ar na daoine vótáil maidir 
le hábhar theideal na sraithe Ireland’s Favourite 
Painting. Bhain John Bowman leas as ábhar 
cartlainne nach bhfacthas roimhe seo, as cáipéisí 
príobháideacha, as agallaimh agus as an gcartlann 
ábhar grianghradóireachta atá ag RTÉ in TV50: 
Battle Station gur thug léargas criticiúil ar an 
tseirbhís teilifíse náisiúnta le cuntas ón taobh 
istigh ar RTÉ agus an leathchéad bliain de stair 
na teilifíse in Éirinn gan aon ní a cheilt. Sraith dhá 
chlár maidir le stair Pháirtí an Lucht Oibre a bhí 
in Labour’s Way mar chomóradh ar chéad bliain 
den pháirtí sin. 

Bhain A Lost Son le heachtra dhuairc le 
linn Chogadh na gCarad, nuair a scaoil 
seanchomrádaithe dá gcuid seisear saighdiúirí 
Poblachtánacha ar mhullach Bhinn Ghulbain 
i gContae Shligigh. Rinne Michael McDowell, 
nia le Brian Mac Neill, a bhí ar dhuine acu sin 
a maraíodh, fiosrú faoinar tharla an lá sin i mí 
Meán Fómhair 1922. Scéalta agus cuimhní cinn 
a bhaineann le Cogadh na gCarad agus atá 
beagnach imithe as cuimhne na ndaoine a bhí in 
My Civil War. Portráid neamhghnách a bhí in, 
WB Yeats: No Country for Old Men, inar baineadh 
leas as an gceist maidir leis an áit a bhfuil cnámha 
an fhile sínte dáiríre chun leagan de shaol Yeats 
a ríomh nach é ab fhearr le de Valera a bheith le 
cloisteáil ag muintir na hÉireann.

SIAmSAíochT RTÉ 
Leis na cláir siamsaíochta ar RTÉ One a bhain 
roinnt de bhuaicphointí teilifíse na bliana, ina 
measc roinnt cláir ardsuntais mar cheiliúradh ar 
TV50, a mba í an sméar mhullaigh ina leith The 
Late Late Show 50th Birthday Celebrations i mí 
Meithimh, nuair a tháinig na láithreoirí roimhe 
seo, Gay Byrne agus Pat Kenny in éineacht le 
Ryan Tubridy do cheann de na cláir teilifíse is fearr 
a thaitin le daoine i rith na bliana, le meánlíon 
lucht féachana os cionn 1 milliún. Sáraíodh líon 
an mhilliúin de lucht féachana arís i mí na Nollag 
le The Late Late Toy Show, a tharraing níos mó 
ná 1.4 milliún de lucht féachana. Bhí figiúirí 
arda ag baint le cláir siamsaíochta eile le linn 
buaicthráthanna ar an deireadh seachtaine freisin 

le The Saturday Night Show, Saturday Night with 
Miriam, Winning Streak agus cláir eile.

Ar The Voice of Ireland a cuireadh ar fáil 
roinnt den ábhar teilifíse ba spleodraí i rith na 
bliana, agus ba é ba mhó le rá maidir le cláir an 
Domhnaigh ar feadh 17 seachtaine. Bhí tóir ag na 
sluaite den lucht féachana níos óige ar an leagan 
nua de Celebrity Bainisteoir: The Rivals agus Zig 
and Zag’s Superbloopers.

B'iontach an bhliain ag Mrs Brown’s Boys an 
bhliain 2012, a rug gradam IFTA agus gradam 
BAFTA leis sula raibh ar an gclár teilifíse ba mhó 
lucht féachana le linn thréimhse na Nollag, le 
1,068,100 ag faire air Lá Nollag.

I measc na gclár faoi imeachtaí móra, bhí The 
Eurovision Song Contest, The Rose of Tralee, St 
Patrick’s Day Parade, Rehab People of The Year 
Awards, Up For The Match, agus IFTA Awards. 
Chuidigh Miriam O’Callaghan leis an mbliain nua 
a cheiliúradh agus The Gathering le Imelda May i 
mbun ceolchoirme beo as lár chathair Bhaile Átha 
Cliath. Bhí tóir ar chláir ceoil de leithéid For One 
Night Only, ar chuir Gay Byrne an dara sraith de 
i láthair, Fleadh Cheoil agus an tsraith deiridh de 
Come West Along The Road.

Tháinig roinnt den lucht grinn agus de na 
scríbhneoirí grinn is fearr in Éirinn le chéile don 
tsraith ceithre chlár aoir Irish Pictorial Weekly, 
a craoladh den chéad uair le leagan don raidió ar 
RTÉ Radio 1 sular tharraing lucht féachana mór 
teilifíse ar RTÉ One.

dRámAíochT RTÉ
Craoladh dhá shraith coimisiúnaithe drámaíochta 
ar RTÉ i rith na bliana 2012 ar éirigh thar cionn 
leo, Raw (sraith a ceathair) agus Love/Hate (sraith 
a trí). Chruthaigh gach aon cheann acu níos fearr 
ná a rinne le sraitheanna roimhe seo. Cuireadh 
100 uair an chloig de dhrámaíocht arna léiriú go 
hinmheánach ar fáil le Fair City. Tá an tsraith sin, 
nach fada go dtiocfaidh an cúigiú bliain is fiche de, 
ina chomhartha ar dhúthracht RTÉ le fada an lá 
maidir le sraitheanna seachtainiúla drámaíochta. 

Sciob Love/Hate an chuid is mó de na gradaim 
IFTA sa bhliain 2012, le sé cinn, ina measc an 
gradam don Scríbhneoir is fearr, don Léiriúchán is 
fearr, don Stiúrthóir is fearr, don Aisteoir is fearr, 
don Bhainaisteoir is fearr agus don Bhanaisteoir 
Tánaisteach is fearr. Bhí sé á mholadh ag na 
léirmheastóirí agus bhí ceannach níos mó ná a bhí 

ApArtment	kids

ThE VOICE OF IRELANd

FLEAdh CEOIL

b'iontAch	An	bhliAin	2012	Ag	
mrs	brown’s	boys, A bhUAIGh 
GRAdAM IFTA AGUS GRAdAM bAFTA 
AGUS A bhí AR AN gCLáR TEILIFíSE 
bA Mhó LUChT FéAChANA LE LINN 
ThRéIMhSE NA NOLLAG, LE OS 

CIONN1,068,000 
AG FAIRE AIR Lá NOLLAG.
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á thuar ar DVD an tríú sraith de Love/Hate agus 
ar bhosca an bhailiúcháin ar fad, ainneoin cúlú ar 
an margadh dá leithéid.

Chonacthas ocht gcinn de mheithle léiriúcháin 
nua mar gheall ar an gcomórtas drámaíocht ar 
líne StoryLand trínar tugadh meascán de thograí 
grinn agus drámaíochta chun cinn. 

cláIR do dhAoIne óGA RTÉ 
Cuireadh réimse leathan clár de gach seánra ar 
fáil do dhaoine óga in Éirinn ar RTÉ i rith na 
bliana 2012. Maidir le leanaí réamhscoile agus 
leanaí faoi shé bliana d'aois, bhí sraitheanna ar 
RTÉjr de leithéid Hubble le Emma O’Driscoll 
agus Ógie, an puipéad; The Secret Life of Family 
Pets agus Neverbored, ina gcuireann Reuben 
comhairle ar leanaí faoi bhealaí chun an leadrán a 
bhainfeadh le turas fada a sheachaint. I measc na 
sraitheanna beochana nua, bhí Joe & Jack, faoi 
chailín agus cat; I’m a Creepy Crawly, faoi réimse 
leathan feithidí agus ainmhithe beaga lúbacha; 
agus an dara sraith de The Abadas. 

Ar TRTÉ, an bloc clár do leanaí idir 7-15 bliana 
d'aois, bhí an tsraith irise Elev8, ar a bpléitear 
gach ní idir eolaíochta, stair agus cúrsaí tráthúla. 
Bhí Pump up my Dance, sraith ina léirítear 
damhsa de réimse leathan stíleanna, le feiceáil 
chomh maith le Football’s Next Star, ina raibh 
conradh le Celtic i nGlaschú ar fáil ag an 
mbuaitear. Bhí My Life, le malartú clár faisnéise 
trí Aontas Craolacháin na hEorpa (EBU), ar 
cheann de na sraitheanna nua. I mí na Samhna, 
fágadh an sceideal faoi dhaoine óga le Life’s Like 
This, sraith de ghearrscannáin arna gceapadh ag 
an lucht féachana trínar léiríodh saol an ógánaigh 
in Éirinn. Thug Kidspeak freisin deis do leanaí 
labhairt faoina saol féin. Bhí saol na ndéagóirí 
agus a gcuid réimsí spéise á léiriú ar an irischlár 
laethúil Two Tube. 

STíleAnnA mAIReAchTálA RTÉ 
Tá na sluaite ar fud na tíre á slógadh i gcónaí 
ag Operation Transformation, agus an lucht 
féachana á spreagadh chun aghaidh a thabhairt 
díreach ar cheisteanna tábhachtacha sláinte. 
Tá forás mór tagtha ar an tsraith in Éirinn 
agus tá an fhormáid á léiriú anois freisin sa 
Bheilg. Cheannaigh craoltóirí san Ísiltír agus sa 
Fhrainc rogha ar an tsraith i rith na bliana 2012. 
Rinneadh athchoimisiúnú ar Room to Improve 
do thráthanna is deireanaí ná an tairseach ar 
an Domhnach agus tharraing sé cuid mhaith sa 
bhreis ar an meánlíon lucht féachana don tráth 
craolta áirithe sin.

Bhí Francis agus John Brennan ar ais ar na 
scáileáin le At Your Service. Chuidigh an bheirt 
arís le lucht óstán, tithe aíochta agus tithe 
lóistín ar fud na tíre a raibh deacracht acu 
coinneáil i mbun gnó faoi láthair ionas gur thug 
faoi an ngnó ar bhealach eile. Rinne Feargal 
Quinn cúnamh tairbheach den chineál céanna 

FAIR CITy

LOVE/hATE

CLáIR dO dhAOINE óGA – hUbbLE 
le	emmA	o’driscoll	&	ógie
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a thabhairt do ghnólachtaí beaga sa tríú sraith 
de Feargal Quinn’s Retail Therapy. I measc na 
gclár eile a n-éiríonn go maith leo agus a cuireadh 
ar coimisiún arís i rith na bliana, bhí Animal 
Clinic, Dirty Old Towns, The Consumer Show 
agus Local Heroes. I measc na gclár nua stíleanna 
maireachtála, bhí Franc’s DIY Brides agus Dead 
Money. Bhí The Gathering: Homeward Bound ar 
cheann de na cláir a raibh airgead seachtrach á 
chur ar fáil lena aghaidh, mar a bhí Supergarden, 
Local Heroes agus Instrumental.

SpóRT RTÉ 
Bliain mhór spóirt a bhí sa bhliain 2012 don tír seo 
agus bhí RTÉ Sport ar an láthair chun a raibh ag 
tarlú a chur ar fáil don lucht féachana. Craoladh 
níos mó ná 900 uair an chloig de chláir spóirt ar 
an teilifís. Ar na buaicphointí, bhí Katie Taylor 
agus bonn óir á bhuachaint aici ag na Cluichí 
Oilimpeacha i Londain (bhí meánlíon aon mhilliún 
de lucht féachana ag faire ar an troid deiridh aici); 
Cill Chainnigh a bhuaigh Craobh na hÉireann san 
iománaíocht den 9ú uair faoi bhainistíocht Brian 
Cody; agus Dún na nGall a bhuaigh Corn Mhic 
Guidhir den chéad uair le fiche bliain.

Craoladh níos mó ná 200 uair an chloig d'ábhar 
spóirt beo ar an teilifís i rith na coicíse a raibh na 
Cluichí Oilimpeacha ar siúl i Londain. Bhí aird 
faoi leith ar iomaitheoirí na hÉireann; bhí níos mó 
ná 20 saineolaí a rinne anailís ar a raibh ag tarlú. 
Bhí UEFA EURO 2012TM ar siúl freisin i rith na 
bliana 2012 agus an lucht féachana is mó riamh 
ag faire ar chluichí fhoireann sacair na hÉireann. 

Chomh maith leis na himeachtaí speisialta 
sin, craoladh 31 cluiche craoibhe as séasúr 
Chraobhchomórtas CLG chomh maith le trácht 
ar na sraitheanna náisiúnta, an tarraingt do 
Chraobhchomórtas CLG, Cluiche Ceannais 
Camógaíochta na hÉireann agus fógairt 
ghradaim All Stars CLG. Bhí craoladh rialta 
teilifíse ar feadh na bliana ar fad ar chomórtais 
na Sé Náisiún agus RaboDirect PRO12 sa 
rugbaí, ar an Airtricity League sa sacar agus ar 
rásaíocht capaill, chomh maith le himeachtaí 
lúthchleasaíochta agus dornálaíochta in Éirinn. 
Mar a tharla sa bhliain 2011, ba ar Teilifís RTÉ a 
craoladh an 10 gclár spóirt is mó a raibh tóir orthu 
in Éirinn. Lean Spórt RTÉ d'imeachtaí ardsuntais 
a chur ar fáil do lucht leanúna spóirt i bhformáid 
HD ar ardán Saorview, ionas gur cuireadh ar fáil 
an tairiscint spóirt saor go haer is fearr sa tír.

CRAOLAdh NíOS Mó Ná 200 
UAIR AN ChLOIG d'ábhAr	spóirt	
bEO AR AN TEILIFíS I RITh NA 
COICíSE A RAIbh NA CLUIChí 
oilimpeAchA	2012	Ar	siúl	i	
LONdAIN.
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RTÉ Two
Bhí nuáil i gceist leis an mbliain 2012 ar RTÉ 
Two, le réimse de chineálacha nua clár, de 
láithreoirí nua, agus de bhearta tionscantacha 
nua sa chraoltóireacht. Cuireadh tús i rith na 
bliana 2012 le réimsí éagsúla de chláir formáide 
fíorasacha nó siamsaíochta agus de chláir 
faisnéise dírithe ar dhaoine idir 15-34 bliain d'aois. 

Chuir RTÉ Format Farm ar bun i gcomhar le 
roinnt de na gnólachtaí is mó i gceist maidir 
le dáiliúchán idirnáisiúnta. Tionscnamh é seo 
chun bonn taca a chur faoi léiriú agus chraoladh 
fhormáidí teilifíse nua arna gceapadh amach 
in Éirinn don lucht féachana sa tír seo agus 
thar lear. Craoladh cúig fhormáid teilifíse nua-
cheaptha a tháinig chun cinn faoin scéim ar RTÉ 
Two; The Hit maidir le lucht tallainne a aimsiú; 
The Love Clinic maidir le cúirtéireacht; Baptism of 
Hire, greann le ceamara ceilte; The Takeover, clár 
faoi athchóiriú gnólachta agus Six in the City, faoi 
iomaíocht shóisialta/cultúir. Tá coimisiúnú déanta 
ar The Takeover agus ar Six in the City maidir le 
sraitheanna iomlána i rith na bliana 2013.

Tharraing Don’t Tell the Bride, ICA Bootcamp 
agus Masterchef Ireland lucht féachana mór 
arís. Craoladh seacht gcinn déag de chláir faoi 
chló Reality Bites i rith na bliana 2012, agus 
trácht iontu ar réimse leathan ceisteanna agus 
scéalta, ailse cíche, an ghéarchéim airgeadais, 
ceoltóirí "rap" na hÉireann, caidreamh teaghlaigh, 
tuismitheoirí hómaighnéasacha agus an díol 
iontais a bhaineann le Lá na mBan. 

Bhí formáidí grinn agus cainte go mór chun 
tosaigh freisin maidir le hábhar na bliana 2012, 
le The Republic of Telly agus The Savage Eye in 
athuair agus cláir nua ag cur leis an sceideal: The 
Mario Rosenstock Show, The Fear, The Craig Doyle 
Show agus Katherine Lynch’s Big Fat Breakfast 
Show. Chomh maith leis na cláir sin, bhí an clár 
ceoil Other Voices a mbíonn oiread tóir air ar ais 
don 10ú sraith, agus bonn taca á chur leis sin arís 
faoi shaol an cheoil in Éirinn trí ardán ar an teilifís 
a chur ar fáil do scoth cheoltóirí na tíre. Seoladh 
réimse nua de chláir ceoil, TWO Music.

cláIR eIle
Ar na buaicphointí maidir le cláir Reiligiúin 
RTÉ i rith na bliana 2012, bhí an tuairiscíocht 
leitheadach ilmheán ar an gComhdháil 
Eocairisteach Idirnáisiúnta, nach é amháin gur 
cuireadh na himeachtaí ar fáil leis ag níos mó 
ná 150 milliún duine ar fud an domhain, ach a 

raibh comhthéacs agus anailís ag baint leis freisin 
anseo in Éirinn trí Would You Believe?. Chuir dhá 
shraith nua, Beyond Belief agus The Moment of 
Truth, treise agus doimhne leis an scrúdú eiticiúil 
agus reiligiúnda ar shaol na linne in Éirinn 
agus in The Meaning of Life, mheall Gay Byrne 
smaointe faoi chúrsaí reiligiúin, ábhar iontais go 
minic, ó lucht agallaimh a mba liosta le háireamh 
iad, Mary McAleese, Bob Geldof, Noel Gallagher 
agus Richard Branson ina measc. Sa tsraith The 
Radharc Squad ar bronnadh gradam IFTA uirthi, 
insíodh scéal shagairt na scannánaíochta agus bhí 
díol iontais do dhaoine in Bishop Undercover trínar 
baineadh úsáid as modhanna teilifíse réaltachta 
chun scrúdú a dhéanamh ar ról na hEaglaise. 
Chuir Carols from the Castle deireadh breá leis an 
mbliain le ceiliúradh lenar bhain Sinéad O'Connor, 
Andrea Corr agus daoine nach iad.
 
Treisíodh leis an tóir atá ag teaghlaigh ar The Zoo 
i rith na bliana 2012 agus scrúdaíodh an dúshlán 
a chuirtear gach lá roimh Sheirbhís Dóiteáin 
Bhaile Átha Cliath i sraith nua, Firefighters. 
Tharraing Eco Eye le Duncan Stewart an sciar 
den lucht féachana is dual dó agus, ar RTÉ 
One freisin, dheimhnigh triúr cócairí, Neven 
Maguire, Rachel Allen agus Donal Skehan, leis 
na sraitheanna Home Chef, Cake Diaries agus 
Kitchen Hero faoi seach, an tóir atá i gcónaí, mar a 
bhí riamh, ar chláir i seánra na cócaireachta.

cláIR GAeIlGe
Chraol RTÉ 26 clár nua leathuaire i nGaeilge i 
rith na bliana 2012, deich gcinn acu ar coimisiún 
ó léiritheoirí neamhspleácha le hairgead ó Chiste 
Fuaime agus Físe an BAI. Orthu sin bhí Bernard 
Dunne's Bród Club, sraith feachtasaíochta sé 
chlár a raibh d'aidhm uaillmhianach léi 100,000 
duine a chur ag labhairt cibé Gaeilge atá acu. Bhí 
tionchar mór ag an tsraith ar na meáin shóisialta 
agus ó thaobh aiseolas ón lucht féachana, agus 
ainmníodh í do ghradam IFTA. Le soláthar 
coimisiúnaithe RTÉ a bhain Ar an Oileán freisin, 
sraith ceithre chlár faoi shéasúir na bliana ar dhá 
oileán amach ón gcósta Inis Meáin agus Cléire. 

Go hinmheánach a léiríodh an chuid is mó den 
ábhar Gaeilge, lenar bhain cláir nua sa tsraith 
Scannal, le cuntas ar imeachtaí tábhachtacha i 
stair na tíre de leithéid an scannal faoi Heipitíteas 
C agus Toghchán an Uachtaráin sa bhliain 1990. 
D'éirigh le sraith nua, Aerphort, muid a thabhairt 
isteach i dtrí cinn d'aerfoirt na tíre (Aerfort 
Chorcaí, Aerfort na Sionna agus Aerfort Bhaile 
Átha Cliath). Bhí súil siar ar shaol bheirt de na 

ThE SUNdAy GAME LIVE

 OThER VOICES

FIREFIGhTERS

Teilifís RTé 
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drAgons'	den

FROM hERE TO MATERNITy

UNSETTLEd FROM  
tinker	to	trAVeller	

haisteoirí is iomráití in Éirinn, David Kelly agus 
Joe Lynch, ar Cloch Le Carn agus taispeánadh 
complacht amharclannaíochta as Gaeltacht 
Chonamara agus iad ag tabhairt dráma le Paul 
Mercier chuig an Amharclann Náisiúnta in 
Fibín – Sétanta in the City. Maidir le ceiliúradh 
na bliana, bhí ábhar speisialta i nGaeilge ar RTÉ 
One i ndáil le TV50 le cláir de leithéid Sup as 
an Tobar agus An Tost Fada, a tháinig cothrom 
90 bliain ó tharla eachtraí maraithe in Iarthar 
Chorcaí. 

TAoBh AmuIGh de BhAIle áThA clIATh AGuS 
cláIR FhíoRASAchA eIle 
Bhí dhá shraith faire bunaithe ar chúrsaí sláinte 
i measc bhuaicphointí na bliana 2012 maidir le 
hábhar taobh amuigh de Bhaile Átha Cliath. 
Bhí The Nurse dírithe ar an obair a dhéanann 
altraí pobail ar fud na tíre agus bhíothas ar ais 
arís mar a dtugtar páistí ar an saol in Ospidéal 
Máithreachais Choláiste na hOllscoile i gCorcaigh 
le From Here to Maternity. 

Cuireadh sraith nua a bhí dírithe ar shaol na 
n-imirceach in Éirinn, The New Irish: After the 
Bust ar an ngearrliosta don ghradam Iris ag 
Prix Europa agus ar an ngearrliosta maidir le 
gradaim IFTA freisin. D'éirigh leis na sraitheanna 
athuaire Ear to the Ground, Cracking Crime, 
Dragons’ Den agus Tracks and Trails rátaí maithe 
lucht féachana a ghnóthú arís. 

Ba ar Bullyproof, sraith thráthúil idirghabhálach 
faoi chúrsaí bulaíochta, a bhí an bhéim ba mhó 
maidir leis an réimse clár Back to School sa 
bhliain 2012. Tharraing an tsraith moladh ó 
léirmheastóirí agus cuid mhór díospóireachta 
go poiblí agus is uirthi a bronnadh an Gradam 
IFTA don tSraith Faisnéise is Fearr. Chuir What 
in the World?, sraith ceithre chlár faoi chúrsaí 
domhanda, le líon an lucht féachana agus leis 
an sciar den lucht féachana sa bhliain 2012. 
Tharraing scannán Pheadar King faoi chúrsaí i 
bPoblacht Dhaonlathach an Chongó faoi láthair 
cuid mhór cainte go poiblí agus tháinig dá bharr 
sin uilig go ndearna an comhlacht léiriúcháin 
agus RTÉ cur i láthair os comhair Chomhchoiste 
an Oireachtais maidir le Gnóthaí Eachtracha 
agus Trádáil i mí na Nollag. 

Tugadh cuntas in Unsettled – From Tinker to 
Traveller ar an gcaidreamh fadtéarmach idir 
bheirt antraipeolaithe iomráiteacha, George agus 
Sharon Gmelch, agus an lucht siúil in Éirinn. Bhí 
moladh ag cách air agus é ar cheann de na cláir 
faisnéise ba mhó ar breathnaíodh air ar RTÉ One 
ar feadh na bliana. 

BeARTAíochT TRáchTálA AGuS GnóThAchAn
Tháinig laghdú 10% ar an ioncam ó fhógraíocht ar 
Theilifís RTÉ i rith na bliana 2012. Bhí an teacht 
isteach ag coinneáil le hioncam na bliana 2011 an 
chéad leath den bhliain ach d'fhuaraigh cúrsaí i 
rith an tsamhraidh tar éis UEFA EURO 2012TM, 
agus tháinig laghdú mór ar an teacht isteach i 
rith an fhómhair, rud a d'fhág toradh na bliana ar 
fad ina ábhar díomá. 

Ar na tosca a bhí leis an toradh sin, bhí an 
margadh lag, athrú ar na modhanna trádála i lár 
na bliana agus an córas analógach a mhúchadh 
sa ráithe deiridh. Bhí cúrsaí an mhargaidh 
anróiteach an dara leath den bhliain agus 
fógróirí ilnáisiúnta ag díriú a gcuid infheistíocht 
ar mhargaí a bhfuil forás fúthu agus iad ag 
féachaint leis an infheistíocht san Eoraip a ísliú 
agus an brabúsacht ansin a chosaint. D'fhág an 
t-athrú ar mhodhanna trádála go bhfuil breis 
follasachta ann do chustaiméir RTÉ, ach níl 
oiread solúbthachta maidir le praghsáil dá bharr 
agus chiallaigh sin gur laghdaíodh ar bheartaíocht 
roinnt de na cliaint mhóra. Tharla fairsingiú arís 
i rith na bliana 2012 ar an méid deiseanna atá ar 
fáil d'fhógraíocht teilifíse in Éirinn. Faoi mhí na 
Nollag bhí 32 cainéal ag díol am fógraíochta ar an 
teilifís i bPoblacht na hÉireann.

Tháinig ísliú ar an lucht féachana ar fhógraí ar 
RTÉ ar feadh na bliana freisin de réir mar a bhí 
seirbhísí digiteacha á dtapú ag daoine nuair a 
cuireadh leis an rogha a bhí ar fáil dóibh, agus 
níos lú faire ar Theilifís RTÉ. 

Tháinig feabhas ar an ioncam ó urraíocht ar 
Theilifís RTÉ. Ba mar gheall ar chruthú go maith 
maidir le Cláir le Ciste ó Lucht Fógraíochta é 
sin, go mór mór i gcás Masterchef Ireland agus 
The Gathering. Tháinig forás freisin maidir le 
plandáil táirgí. Bhí teacht aniar maith i ngnó 
na hurraíochta, rud ar chuidigh na Cluichí 
Oilimpeacha leis. Ar na buaicphointí maidir 
le beartaíocht ilmheán bhí na cláir maidir le 
Arthur’s Day agus beartaíocht Lucozade maidir 
leis an Premiership.

MAR A ThARLA SA bhLIAIN 
2011, bA AR ThEILIFíS RTé A 
CRAOLAdh AN 

10 gclár 
spóirt is mó 
A RAIbh TóIR ORThU  
IN éIRINN.
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RTÉ Television
OperatiOnal review
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€349 milliún 
– CION RTé MAIdIR LEIS AN 
táirgeAcht	náisiúntA	sA	
bhLIAIN 2012

(foinse:	pwc	eis	2012)



AThBhReIThnIú oIBRIúcháIn

LEANAdh dEN GhNóThAChAN 
MAITh MAIdIR LE RTé RAdIO 1 
I RITh NA bLIANA 2012, AGUS 
COINNíOdh AN tIONAd ChUN 
tosAigh	Ar	stáisiún	Ar	bith	
EILE AR FUd NA TíRE MAIdIR 
LE LíON éISTEOIRí LE SCIAR 
22.8%	den	lucht	éisteAchtA	
AGUS 18 AS AN 20 CLáR IS 
Mó A néISTíTEAR LE SA TíR.* 
d'éirigh	le	rAidió	rté	–	i	
ndáIL LE RTé RAdIO 1 AGUS 
RTé LyRIC FM – AN GRAdAM 
dO ChRAOLTóIR NA bLIANA 
A FháIL ARíS AG FéILTE NUA-
EAbhRAC.
*Jnlr/ipsos	mrbi	2012/4

raidió	rté	
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RTÉ RAdIo 1 
Ó thaobh cúrsaí eagarthóireachta, is iomaí 
dúshlán a cuireadh roimh dhaoine agus ba mhinic 
a sáraíodh iad, leis na Cluichí Oilimpeacha, 
Craobhchomórtas UEFA EURO 2012TM sa sacar, 
séasúr imeartha an CLG, séasúr rugbaí na Sé 
Náisiún agus cluiche ceannais Chorn Heineken.

Ba ghnóthach an bhliain í maidir le cúrsaí reatha, 
leis an ngéarchéim airgeadais, dhá reifreann, 
tuarascáil Bhinse Fiosrúcháin Mahon agus an 50ú 
Comhdháil Eocairisteach Idirnáisiúnta. Cuireadh 
clár nua le sceideal an deiridh seachtaine sa 
bhfómhar, Saturday with Claire Byrne, chomh 
maith le Audrey Carville dul i mbun an chláir 
cúrsaí reatha, Late Debate, ar oícheanta na 
seachtaine.

Lean an stáisiún den pholasaí maidir le cláir a 
thabhairt amach as an stiúideo le líon níos mó ná 
500 craoladh seachtrach as gach contae in Éirinn.

Lean RTÉ Radio 1 ag déanamh maith den 
gheallúint maidir le ceol beo agus ábhar grinn 
nua. Bhain Green Tea áit amach dó féin i sceideal 
an tSathairn agus cuireadh tús i rith na bliana 
2012 le sraith nua ábhar grinn, Irish Pictorial 
Weekly, arna léiriú i gcomhar le RTÉ One na 
Teilifíse. 

Maidir le cúrsaí ealaíne, bhí an tsraith sé pháirt 
James Joyce and Me, arna chur i láthair ag 
Damien Kiberd, i lár an aonaigh maidir leis 
an gceiliúradh ar Eastát Joyce a bheith saor ó 
chóipcheart. Craoladh léamh nua iomlán ar The 
Dead á léamh ag Stephen Rea ar RTÉ Radio 1 le 
linn thráth rialta Book on One.

Lean RTÉ Radio 1 den dúthracht maidir le 
cúrsaí ealaíne agus cultúir le dhá chomórtas 
tábhachtacha a thugann deis maidir le dhá 
sheánra scríbhneoireachta; Gradaim P.J. 
O’Connor maidir le hábhar drámaíochta nua, agus 
comórtas Gearrscéalaíochta Francis McManus. 
Craoladh cuid mhór drámaí nua ó scríbhneoirí 
Éireannacha ar Drama on One ar RTÉ Radio 1, 
Patrick Mason, Veronica Cockburn agus John 
Boorman ina measc.

Maidir le cláir fhíorasacha, léiríodh líon ba mhó 
ná 40 clár faisnéise nua i rith na bliana 2012 
don tsraith iomráiteach Documentary on One, a 
chraoltar uair sa tseachtain ar feadh na bliana ar 
fad, agus léiríodh líon ba mhó ná 40 clár faisnéise 
i ndáil le The Curious Ear chomh maith. Cuireadh 
sraith nua faisnéise ar fáil i mbliana, One World, 
arna léiriú i gcomhar le Cúnamh Éireann agus ag 
díriú ar cheisteanna forbartha ar fud an domhain. 

I rith na bliana 2012, choimisiúnaigh RTÉ Radio 
1 roinnt sraitheanna gearra de chláir fhíorasacha 
faoi ábhar éagsúil tráthanna éagsúla den bhliain, 
mar shampla, The Media Show, sraith faoi na 
meáin chumarsáide in Éirinn agus thar lear; 
The Law Makers, faoi phearsaí i gcúrsaí dlí a 
raibh baint acu le cásanna suntasacha; Home 
News, faoi nuachtáin Éireannacha ag freastal ar 
an Diaspóra; Picking Up The Pieces, sraith faoi 
athmhuintearas i measc dhaoine den dá phobal 
i dTuaisceart Éireann agus i gcontaetha leis an 
teorainn; agus Death of An Empire, sraith mhór 
faoi scaoileadh an Aontais Shóibhéidigh agus 
ceann de na coimisiúin ba thábhachtaí ón earnáil 
neamhspleách. 

10 gcláR RAIdIó ToSAIGh AR FeAdh nA SeAchTAIne náISIúnTA – dAoIne FáSTA 15+
AN SCIAR MAIdIR LE bLOCANNA AMA I ndáil	le	stáisiúin	tráchtálA	náisiúntA	
EANáIR – NOLLAIG 2012
     daoine	fásta	15+		 líon	na	ndaoine	
ord		 clár	 tráth		 craolta	 tréimhse	 sciar	an	chláir	%		 fásta	15+	(000aidí)

1	 morning	ireland	 rté	radio	1	 07:00-09:00	 luan	-	Aoine	 12%	 441

2	 liveline	with	Joe	duffy	 rté	radio	1	 13:45-15:00	 luan	-	Aoine	 12%	 420

3	 the	marian	finucane	show	 rté	radio	1	 11:00-13:00	 satharn	 10%	 363

4	 news	at	one	 rté	radio	1	 13:00-13:45	 luan	-	Aoine	 10%	 360

5	 the	business	 rté	radio	1	 10:00-11:00	 satharn	 9%	 334

6	 the	John	murray	show	 rté	radio	1	 09:00-10:00	 luan	-	Aoine	 9%	 323

7	 today	with	pat	kenny	 rté	radio	1	 10:00-12:00	 luan	-	Aoine	 9%	 321

8	 playback	 rté	radio	1	 09:00-10:00	 satharn	 9%	 316

9	 the	marian	finucane	show	 rté	radio	1	 11:00-13:00	 domhnach	 8%	 305

10	 miriam	meets	...		 rté	radio	1	 10:00-11:00	 domhnach	 7%	 268

Foinse: Suirbhé Taighde i gcomhar ar an lucht Éisteachta ar Fud na Tíre (JnlR) ean – nol 2012 (Ipsos mRBI)

CLAIRE byRNE

irish	pictoriAl	weekly

AUdREy CARVILLE
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Tá ceol beo ina chuid lárnach de sceideal RTÉ 
Radio 1 agus is é RTÉ Radio 1 a bhí chun tosaigh 
maidir le Seachtain Mhór Ceoil RTÉ, arbh í 
seo an bhliain ab fhearr fós ina leith. Ritheadh 
é ó Dé Luain an 15 Deireadh Fómhair go dtí 
Dé Domhnaigh an 21 Deireadh Fómhair le 
líon ba mhó ná 120 snáithe d'ábhar ceoil ar fud 
RTÉ ar fad. Chuir RTÉ Radio 1 bailchríoch ar 
obair na bliana le foilsiú A Murray Christmas a 
raibh éileamh mór air. Bhí an dlúthdhiosca, ar 
mhaithe le Aware, chomh hard le huimhir 3 sna 
cairteanna. 

RTÉ 2Fm
Tar éis roinnt blianta dúshlánacha, bhí péacáin 
bheaga glasa an téarnaimh ag eascairt i rith na 
bliana 2012 maidir le RTÉ 2fm. Bhí trí cinn as 
a chéile de leabhair JNLR a thug le fios go raibh 
forás ar an sciar iomlán den lucht éisteachta a 
bhí ag éisteacht leis an stáisiún, go rabhthas 
tagtha ar chothromaíocht maidir le cláir am 
bricfeasta agus lár na maidine, agus go raibh 
forás maidir le cláir an tráthnóna agus ag tráth 
tiomána. Cuireadh isteach air sin de bheagán le 

gnóthachan níos laige maidir le JNLR dheireadh 
na bliana, ach tá ábhar dóchais ann i gcónaí.

In athrú nua don stáisiún, is ar RTÉ 2fm a bhí 
UEFA EURO 2012TM ar Raidió RTÉ, le gach 
ceann de chluichí na hÉireann á gcraoladh beo ar 
RTÉ 2fm. Bhí coicís de chraiceáil ag am bricfeasta 
as faichí chathracha Poznan agus Gdansk ar 
Breakfast with Hector. Cé nach raibh údar ríméid 
as imirt fhoireann na hÉireann, bhí an t-ábhar 
spóirt ar RTÉ 2fm ina chomhartha ar dheiseanna 
nua a bheadh ann don stáisiún.

Lean RTÉ 2fm freisin den obair i bpáirtíocht le 
carthanais mhóra. Bhí forás níos mó ná 10% ar ar 
deonaíodh i mbliana i gcomparáid le anuraidh don 
fheachtas Dress Up for Barnardos ar RTÉ 2fm 
agus don Achainí Bréagán do Chumann Naomh 
Uinseann de Pól trínar bailíodh luach níos mó 
ná €1 milliún de bhréagáin do Chumann Naomh 
Uinseann de Pól sa bhliain 2012. 

Chomh maith le seirbhísí FM uile Raidió RTÉ, bhí 
baint lárnach ag RTÉ 2fm le Raidió RTÉ/RAAP 
Music, agus sparánachtaí a raibh gá géar leo á 
mbronnadh ar cheoltóirí atá i mbéal blátha chun 
cuidiú leo dul ar aghaidh go dtí an chéad leibhéal 
eile i saol an cheoil. Bhí seánraí éagsúla i gceist 
leis an gcomórtas, popcheol, ceol rac agus damhsa, 
ceol traidisiúnta, ceol clasaiceach, ceol tíre agus 
"roots". 

Rinne RTÉ 2fm taifeadadh ar sheisiúin beo le 60 
ceoltóir i rith na bliana 2012, Éireannaigh ar fad, 
rud a chuidigh leis na ceoltóirí ó thaobh airgid 
agus deiseanna cruthaitheachta de. Bhí cuid 
mhór ceoltóirí eile a tháinig ar chláir de chuid an 
stáisiúin chun a gcuid singlí nó ceolchoirmeacha 
a chur chun cinn. Bhí 30 ceoltóir nó banna eile 
a craoladh beo ar chláir buaicthráthanna RTÉ 
2fm ó am bricfeasta ar maidin go tráth tiomána 
tráthnóna i rith na bliana 2012, i stiúideónna nó 
as stiúideónna taistil ar fud na tíre. As beagnach 
160 amhrán nua a cuireadh le liosta seinnte 
rothlaithe tús áite RTÉ 2fm i rith na bliana 2012, 
bhí níos mó ná 40, nó 25%, a mba le ceoltóirí 
Éireannacha iad, ardú mór níos mó ná 20% in 
imeacht dhá bhliain.

Tá RTÉ 2fm ag seasamh go fonnmhar le Féile 
Eurosonic an EBU ó cuireadh ar bun é 16 bliain 
ó shin. A bhuíochas go háirithe do RTÉ 2fm, bhí 
seó speisialta de cheol as Éirinn ag Eurosonic i 

Sciar den Lucht Éisteachta Raidió Náisiúnta 2012 
– Lá den tseachtain/Buaicthráthanna

RTÉ Radio 1

RTÉ 2fm

RTÉ lyric fm

RTÉ Raidió na Gaeltachta

Today FM

Newstalk 106 - 108fm

Stáisiúin Áitiúla/Réigiúnacha

Foinse: Suirbhé Taighde i gComhar ar an Lucht Éisteachta ar Fud na Tíre (JNLR) Ean 
– Nol 2012 (Ipsos MRBI)

1.6%

0.5%

4.4%

54.1%

9.4%

22.8%

7.2%

22.8%

7.2%

1.6%

0.5%

9.4%

4.4%

54.1%

wAllAce	bird,	 
A MURRAy ChRISTMAS

RyAN TUbRIdy, RTé 2FM EASON 
SPELLING bEE

JOE dUFFy, AN COMóRTAS 
náisiúntA	treAbhdóireAchtA

AThBhReIThnIú oIBRIúcháIn

raidió	rté	
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ChOMh MAITh LE SEIRbhíSí 
FM UILE RAIdIó RTé, bhí 
bAINT LáRNACh AG  

RTÉ 2fm 
LE RAIdIó RTé/RAAP MUSIC, 
AGUS SPARáNAChTAí A RAIbh 
Gá GéAR LEO á mbRONNAdh 
AR ChEOLTóIRí ATá I MbéAL 
bláthA	chun	cuidiú	leo	
dUL AR AGhAIdh GO dTí AN 
ChéAd LEIbhéAL EILE I SAOL 
AN ChEOIL.
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rith na bliana 2012 agus sheinn 21 ceoltóir nó 
banna de chuid na hÉireann do mhaithe agus do 
mhóruaisle thionscal an cheoil san Eoraip. 

RTÉ lyRIc Fm 
Ainneoin cuíchóiriú breise agus daoine den 
fhoireann a chailleadh, d'éirigh le RTÉ lyric 
fm gradaim óir, airgid agus chré-umha a 
ghnóthachtáil ag Gradaim Raidió PPI chomh 
maith le sé cinn de ghradaim ag Féilte Nua-
Eabhrac. Fuair an clár ealaíne agus cultúir, 
Culture File, a léirítear ar coimisiún ó RTÉ lyric 
fm, ainmniúchán i gcatagóir clár ceoil an Prix 
Europa.

D'fhoilsigh RTÉ lyric fm ceithre cinn de 
dhlúthdhioscaí i rith na bliana 2012, agus 
rinneadh naoi léiriúchán nua sa tsraith do 
ghnéchláir agus cláir ealaíne a fhorbairt i 
gcomhar le léiritheoirí neamhspleácha agus 
scéim Fuaime agus Físe an BAI. Rinneadh 
meantóireacht le léiriúcháin inmheánacha ar 
lucht déanta clár nua neamhspleách agus ar lucht 
ábhair le ceithre cinn de thograí.

Thug foireann caidrimh allamuigh RTÉ lyric 
fm cuairt ar 45 Scoil, ag cur ann togra Making 
Radio i láthair do dhaltaí na hidirbhliana, agus 
tugadh clár píolótach don bhunscoil chun cinn 
mar chuid den chlár maidir le Teastas i Saol na 
Linne i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh (cúrsa 
tríú leibhéal do dhaoine fásta atá faoi mhíchumas 
intleachta). Tá scéim Chumadóir Cónaitheach 
RTÉ lyric fm ina dheis ag cumadóirí gach bliain, 

chomh maith le meantóireacht a chur ar fáil do 
bheirt chumadóirí óga. 

Chruthaigh RTÉ lyric fm tráth nua seachtainiúil 
i sceideal an tsamhraidh chun taithí 
craoltóireachta ar an aer a thabhairt do chúigear 
láithreoirí óga nua. Bhí dlúthdhiosca a sheoladh 
agus ceolchoirm sa Cheoláras Náisiúnta i gceist 
le comórtas Cór don Nollaig RTÉ lyric fm, an 
comórtas is mó in Éirinn do chóir amaitéaracha. 
 
Rinneadh ceolchoirmeacha am lóin gach seachtain 
i rith an tsamhraidh beo ón gCeoláras Náisiúnta 
idir mí Meithimh agus mí Meán Fómhair a 
chraoladh ar fud na tíre, agus rinneadh tríocha 
ceolchoirm ar an oileán seo a chraoladh ar fud na 
hEorpa mar gheall ar cheangal ag RTÉ lyric fm le 
hAontas Craolacháin na hÉireann. 

Chraol RTÉ lyric fm beo arís ó Fhéile Gairdíní 
Bloom. Bhuaigh gardín RTÉ lyric fm, an lárionad 
don chraoladh agus do cheolchoirmeacha beo, an 
Duais Óir ag an ócáid. 

RTÉ RAIdIó nA GAelTAchTA 
‘Cé gur bunaíodh an stáisiún chun freastal ar 
na ceantair Ghaeltachta go príomha, tá sé faoin 
tráth seo ina chraoltóir náisiúnta agus ról lárnach 
domhain aige i ngluaiseacht na Gaeilge ar fud na 
tíre agus mar a bheadh dearbhchloch cultúir ann 
ag gach duine in Éirinn.’ 

Sin í an chaint a bhí ag Michael D. Higgins, 
Uachtarán na hÉireann, san aitheasc a thug sé 
uaidh ar theacht ar cuairt chuig ceannáras an 
stáisiúin i mí Bealtaine 2012 chun ceiliúradh 
a dhéanamh ar 40 bliain den chraoltóireacht 
gan stad. Bhí an iléagsúlacht réigiúnach ina 
phríomhchuspóir arís i rith na bliana 2012. 
Ainneoin brú mór agus níos mó ar acmhainní 
RTÉ Raidió na Gaeltachta i rith na bliana ach 
d'éirigh leis an stáisiún seirbhís nuachta agus 
cúrsaí reatha raidió náisiúnta den chuimsitheacht 
a choinneáil ar bun. Bliain mhór spóirt a bhí 
sa bhliain 2012 agus bhí triúr iriseoirí i mbun 
tráchtaireachta do RTÉ Raidió na Gaeltachta 
ar na Cluichí Oilimpeacha i Londain agus ar 
Chraobhchomórtas UEFA EURO 2012TM sa 
Pholainn agus san Úcráin.

Is iomaí gradam a buadh i rith na bliana 2012, ina 
measc dhá ghradam ag Féile na Meán Ceilteach 
(Stáisiún Raidió na Bliana agus Pearsa Raidió 
na Bliana ag Frances Nic Géadaigh). Ar na 

cArmen	browne,	ceolchoirm	
MhóR RAIdIó RTé / RAAP 

RTé LyRIC FM AG bLOOM 2012

AN tUAChTARáN MIChEáL d. 
hIGGINS AG COMóRAdh FOIRMEáLTA 
Ar	40	bliAin	de	rté	rAidió	nA	
GAELTAChTA

2012 2011

Uaireanta an chloig Raidió RTÉ de réir seánra

Ealaín
 716

 681

Nuacht, Cúrsaí 
Reatha & an Aimsir

 6,446

 6,511

Spórt
 1,535

 1,460

Ceol
 18,090

 17,890

Fíorasach
 1,701

1,569

Siamsaíocht
 5,859

6,192

Eile
 923

 822

Foinse: RTÉ
Nóta: Tugtar Reiligiún, Daoine Óga, Oideachas agus 
Drámaíocht faoi scáth 'Eile'

AThBhReIThnIú oIBRIúcháIn
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buaicphointí eile bhí dhá chlár nua; Cruinneog 
trína dtugtar deis ar na haerthonnta don diaspóra, 
agus Cormac ag a Cúig atá ina chlár tréan cúrsaí 
reatha tráth na tiomána. 

Thug RTÉ Raidió na Gaeltachta deis phoiblí ar an 
ábhar cartlainne freisin. Beidh an chartlann is mó 
ar domhan d'ábhar in urlabhra dúchais in úsáid, 
i gcomhar le Taisclann Dhigiteach na hÉireann, 
do leanaí sna ranganna sinsearacha ar an scoil 
náisiúnta trí iTunes U.

BeARTAíochT TRáchTálA AGuS GnóThAchAn
Ba bhliain dheacair eile an bhliain 2012 i 
margadh na meán cumarsáide le laghdú ar an 
gcaiteachas ar fhógraíocht agus brú leanúnach ar 
phraghsanna. Is sa chomhthéacs sin a lean Raidió 
RTÉ ag cur lucht éisteachta agus fiúntas tráchtála 
ar fáil i rith na bliana, agus tugadh réimse 
seifteanna dírithe ar an gcliant i gcrích i rith na 
bliana 2012. 

Cé go raibh ísliú 13% in imeacht bliana ar 
fhógraíocht raidió, chruthaigh RTÉ Radio 1 níos 
fearr ná an margadh agus na comhlachtaí is 
mó in Éirinn ag teacht i dtír ar lucht éisteachta, 
timpeallacht agus ionad faoi leith an stáisiúin. 
Tháinig ardú ar an teacht isteach maidir le RTÉ 
lyric fm agus forbairt ar an stáisiún ó cheann 
nideoige i ndáil le lucht fógraíochta go dtí stáisiún 
a dtuigtear anois an lucht éisteachta ABC1 ar 
mór an buntáiste é ceangailte leis. Ba chrua ná 
sin an bhliain do RTÉ 2fm, agus leanadh den 
ísliú ar na teacht isteach. Cruthaíodh go maith 
maidir le hurraíocht agus bolscaireacht i rith na 
bliana 2012, le forás 11%, de réir mar a thug na 
príomhfhógróirí suntas don bhuntáiste atá le 
bheith luaite le cláir nó le linn cláir, agus 19 den 
20 clár is mó a raibh tóir orthu á gcraoladh ar 
stáisiúin de chuid Raidió RTÉ (JNLR/Ipsos MRBI 
2012/4). 

Ábhar mórtais ag Raidió RTÉ cuidiú le hoiread 
brandaí nua teacht ar an bhfód agus le gnólachtaí 
seanbhunaithe toradh ar infheistíocht a chruthú 
trí aird réimse níos leithne daoine a tharraingt 
agus sin níos minice. Tá forás ar líon na gcliant a 
dhéanann beartaíocht chomhcheangailte maidir 
le ham ar an aer, urraíocht, bearta bolscaireachta 
agus seifteanna ilmheán. 

RAIdIó dIGITeAch 
Lean stáisiúin dhigiteacha raidió RTÉ de chláir 
spleodracha den nuáil a chur ar fáil don lucht 
éisteachta a raibh borradh i gcónaí faoi i rith 
na bliana 2012. Léirigh Raidió RTÉjr craoladh 
beo mar an le sreabhchraoladh ábhar físe ar 
The Happy Prince le Oscar Wilde i gcomhar le 
Ceolfhoireann Óige Dhún na nGall agus Cór 
Óige Dhún na nGall. Bhí ceardlann léaráidíochta 
beo do leanaí le Niamh Sharkey, Laureate na 
nÓg, ar an gclár Little Pages, agus rinneadh 
sreabhchraoladh ar ábhar físe ina leith sin chomh 
maith. 

Tharraing an stáisiún ceol damhsa RTÉ Pulse 
ábhar isteach ó fhoinsí idirnáisiúnta le punann 
de chláir shindeacáilte ardchlú chomh maith le 
craoladh beo allamuigh as cathracha éagsúla de 
chuid na hEorpa, Zurich, Londain agus Beirlín 
san áireamh. D'fhág breis úsáide as an idirlíon 
mar chonair comharthaí do chraoladh allamuigh 
go raibh RTÉ 2XM agus RTÉ Pulse araon chun 
tosaigh maidir le cúrsaí nuála sa chraoltóireacht. 

Ar an aer, d'oibrigh RTÉ 2XM i gcomhar le Love/
Hate, dráma na ngradam ar RTÉ One maidir le 
sraith de chláir raidió a craoladh díreach tar éis 
an seó. Bhí ceol de chuid na sraithe ar na cláir 
agus plé le fear a cheaptha, Stuart Carolan, leis an 
stiúrthóir David Caffrey agus leis an gcumadóir 
Ray Harman. Lean RTÉ 2XM de thaifeadadh beo 
ar cheolta as áiteanna éagsúla ar fud an domhain 
a chraoladh, ábhar arna léiriú ag RTÉ agus ag 
Aontas Craolacháin na hEorpa san áireamh. 
I rith Sheachtain Mhór Ceoil RTÉ, craoladh 
coirmeacha ceoil iomlána a taifeadadh beo ag 
Electric Picnic 2012 ar RTÉ 2XM chomh maith 
le craoladh beo as an 4 Dame Lane i mBaile Átha 
Cliath i gcomhar leis an gcarthanas GOAL. 

Beart a léiríonn an bonn treise atá ag teacht 
faoin raidió digiteach agus an polasaí go 
mbeadh ceangal níos tréine idir stáisiúin uile 
Raidió RTÉ, d'athraigh The Alternative with 
Dan Hegarty ó chraoladh mall san oíche ar 
RTÉ 2fm go dtí craoladh maidine ar RTÉ 2XM 
agus ba ar raidió digiteach a craoladh an chéad 
chlár maidine laethúil, le ceol neamhspleách/
malartach agus béim faoi leith ar bhannaí nua 
de chuid na hÉireann. Leantar d'athchraoladh 
ar an gclár gach oíche ar RTÉ 2fm.

IAN MCGLyNN, clAssicAl	kids, 
RTéJR RAdIO

dAN hEGARTy, dAb RAdIO

AINMNíOdh AN CLáR 
eAlAíne	Agus	cultúir,	
CULTURE FILE, A LéIRíTEAR 
Ar	coimisiún	ó	rté	lyric	
FM, I gCATAGóIR CLáR 
CEOIL AN PRIx EUROPA
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RTÉ Television
OperatiOnal review
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COIbhéIS 3,160  
POST LáNAIMSEARThA AR 
FUd EACNAMAíOChT NA 
héIREANN A RAIbh bONN 
TACA á gcur	fúthu	Ag	rté	
SA bhLIAIN 2012. 

(foinse:	pwc	eis	2012)

tuArAscáil	bhliAntúil	Agus	ráitis	AirgeAdAis	An	ghrúpA	2012



3737



bhí	dúshlán	Agus	Athrú	i	
gCEIST LEIS AN mbLIAIN 2012 
do	nuAcht	Agus	cúrsAí	
REAThA RTé. 

AThBhReIThnIú oIBRIúcháIn

Nuacht agus  
Cúrsaí Reatha RTé 
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Bhí roinnt beart fiosrúcháin a rinneadh, 
go hinmheánach agus go seachtrach, mar 
gheall ar na cláir chonspóideacha Prime 
Time Investigates: Mission to Prey agus 
díospóireacht The Frontline Presidential 
Election. Mar thoradh air sin rinneadh 
atheagar cuimsitheach a chur ar chúrsaí 
iriseoireachta imscrúdúcháin in RTÉ agus 
rinneadh na treoirlínte don lucht foirne a 
leasú go mór freisin. Anuas air sin cuireadh 
Bord Caighdeán Eagarthóireachta nua ar 
bun. 

Ceapadh Kevin Bakhurst ina Bhainisteoir 
Stiúrtha, Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ 
i mí Iúil 2012. I measc na gceapachán eile, 
bhí Leas-Bhainisteoir Stiúrtha, Nuacht 
agus Cúrsaí Reatha RTÉ; Eagarthóir 
Bainistíochta, Nuacht Theilifís RTÉ; 
Eagarthóir Bainistíochta, Cúrsaí Reatha 
Theilifís RTÉ; Eagarthóir Prime Time; agus 
Eagarthóir le hAonad Imscrúdúcháin nua 
RTÉ. Tháinig na hathruithe sin agus laghdú 
suntasach ar an lucht foirne de thoradh 
phacáistí RTÉ don Luathscor agus don 
Iomarcaíocht Dheonach, a d'fhág cuid mhór 
den fhoireann sinsearach iriseoireachta agus 
eagarthóireachta ag imeacht as RTÉ. 

Ba ghnóthach an bhliain ó thaobh cúrsaí 
eagarthóireachta a bhí sa bhliain 2012. 
Ba é an chéad eachtra mór an cuardach as 
Bréantrá maidir le cúigear iascaire a bhí 
ar iarraidh tar éis don trálaer ar a raibh 
siad, an Tit Bonhomme, imeacht as amharc 
in aice le cuan Ghleann Dor, i gCorcaigh. 
Eagraíodh an 50ú Comhdháil Eocairisteach 
Idirnáisiúnta in Éirinn, an chéad uair ón 
mbliain 1932 an Chomhdháil a eagrú sa tír 
seo, agus tháinig na mílte oilithreach as gach 
cearn den domhan ag freastal air. Rinne 
Nuacht RTÉ trácht go forleathan ar an ócáid 
ar an teilifís, ar an raidió, ar líne agus ar 
dheiseanna so-iompair. 

Bliain ghnóthach a bhí inti maidir le cúrsaí 
polaitíochta chomh maith. Bhí foilsiú na 
tuarascála ó Bhinse Fiosrúcháin Mahon, an 
reifreann faoin gConradh Fioscach, aighneas 
mar gheall ar an táille teaghlaigh, agus 
deireadh a chur le liúntas cúramóra i measc 
na gceisteanna a ndearnadh díospóireacht, 
scagadh agus anailís orthu ar chláir agus ar 
láithreáin gréasáin de chuid RTÉ. Tháinig 

AN TIT bONhOMME

TUARASCáIL bhINSE  
fiosrúcháin	MAhON 

binse	fiosrúcháin	mAhon
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buiséad dian eile ag deireadh na bliana 
chomh maith le díospóireacht teasaí faoi 
ghinmhilleadh. 

Bhí leanaí agus ról na leanaí sa phobal go 
mór i gceist i rith na bliana 2012. Ba í an 
bhuaicphointe ina leith sin an Reifreann 
faoi Chearta an Linbh i mí na Samhna. Ag 
deireadh na bliana roghnaíodh Ospidéal 
San Séamus mar ionad nua d'ospidéal na 
leanaí. Foilsíodh níos luaithe sa bhliain 
athbhreithniú neamhspleách faoi bhás 
leanaí a bhí faoi chúram Fheidhmeannacht 
na Seirbhíse Sláinte nó a raibh eolas ag 
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte ina 
leith. Léiríodh sa tuarascáil, ina ndearnadh 
scrúdú ar 200 cás in imeacht tréimhse deich 
mbliana, go raibh 112 leanbh a fuair bás ar 
chúiseanna mínádúrtha. Is ar RTÉ a bhí 
an pobal ag brath i ndáil leis na scéalta sin 
agus scéalta nach iad.

ScÉAlTA ón IASAchT 
Bhí tuairiscíocht dhomhain á cur ar fáil 
i rith na bliana 2012 ag meitheal RTÉ sa 
Bhruiséil faoi ghéarchéim airgeadra an Euro 
agus an tionchar a bhí aige sin ar Éirinn 
agus ar réimse an Euro ar fad. Bhí tuairiscí 
go háirithe ar an obair a bhí ar bun ag 
Rialtas na hÉireann maidir le caibidlíocht 
faoi athstruchtúrú ar fhiachas bhancanna na 
hÉireann.

Cuireadh tuairiscí ar fáil ón nGréig agus 
ón Spáinn faoin gcúlú leanúnach ar an 
eacnamaíocht sa dá thír sin agus a raibh at 
titim amach i saol na polaitíochta dá bharr. 
I measc na scéalta eile ar thuairiscigh biúró 
RTÉ sa Bhruiséil mar gheall orthu bhí 
toghchán an Uachtaráin sa Fhrainc, breith 
thriail Breivik in Oslo, agus an siompóisiam 
le tacaíocht na Vatacáine leis faoi dhrochíde 
gnéis á imirt ar leanaí san Eaglais 
Chaitliceach. 

I Stáit Aontaithe Mheiriceá, ba é an 
feachtas toghchánaíochta d'uachtaránacht 
na Stát Aontaithe ba mhó a bhí i gceist 
i rith na bliana do Chomhfhreagraí RTÉ 
i Washington. Ba thréimhse gnóthach 
tréimhse an toghcháin; maraíodh níos mó 
ná céad duine i stoirm mhór Hairicín Sandy 
díreach roimh an toghchán. Thug Richard 
Downes tuairiscí ó na ceantair ar tharla 

scrios agus anord iontu. I mí na Nollag, 
thaistil sé go Newtown, Connecticut, ag 
tuairisciú faoin marú le gunna sa scoil ansin 
agus a raibh ag tarlú ina dhiaidh sin. 

Ar Oileán Mhuirís, thuairiscigh RTÉ faoi 
thriail bheirt oibrithe óstáin ar cuireadh 
dúnmharú Michaela McAreavey ina leith. 

Rinne RTÉ tuairisciú ar na Cluichí 
Oilimpeacha díreach sular dúnadh an biúró 
i Londain. Ó shin i leith, cuireadh daoine 
den fhoireann as an mBruiséil nó as Baile 
Átha Cliath chun tuairiscí a thabhairt ar 
scéalta de leithéid an scannail faoi Jimmy 
Savile agus an t-anró a lean sin san BBC, 
nó dhúnmharú an Éireannaigh, Catherine 
Gowing, sa Bhreatain Bheag.

Tugadh tuairiscí i rith na bliana 2012 
freisin faoin ngéarchéim maidir le bia sa 
Nigéir agus i mBuircíne Fasó, chomh maith 
le tuairiscí as Iosrael agus Gaza nuair a 
tosaíodh ar chogaíocht arís.

cúRSAí TeIcneolAíochTA
Bhí roinnt cora nua den tábhacht maidir le 
cúrsaí teicneolaíochta i rith na bliana 2012:

deasc Nuachta Lárnaithe
Ba é a bhain leis seo slánchóiriú maidir le 
trí phríomhchóras léiriúcháin RTÉ: iNews, 
Radioman agus Digiteach/Foilsitheoireacht. 
D'fhág sin gurbh fhéidir deasc ilmheán a 
chur ar bun d'iriseoirí agus Deasc Nuachta 
Lárnaithe a chruthú, a oibríonn ar fud 
raidió agus teilifís RTÉ chomh maith leis 
na hardáin ar líne agus na hardáin do 
dheiseanna so-iompair. 

Nuachóiriú ar Avid	interplay	
Tugadh an obair chun críche maidir le 
cáipéisíocht theicniúil, dearadh an chórais 
agus an próiseas tairisceana don Chóras 
Eagarthóireachta nua sa Seomra Nuachta. 
 
taighde	maidir	le	modhanna	moJo	
Tugadh faoi thogra taighde féachaint cibé an 
bhféadfaí dáiríre leas a bhaint as deiseanna 
so-iompair, leithéid fónanna cliste mar 
shampla, chun ábhar a thaifeadadh agus a 
sheoladh as ionaid iargúlta. Thug meitheal 
Nuacht isteach pacáistí dlúthcheangail 
so-iompair do chriúnna innealtóireachta 

kAtie	tAylor	A	bhuAigh	An	bonn	
óIR AG NA CLUIChí OILIMPEAChA 

AN hAIRICíN SANdy

AThBhReIThnIú oIBRIúcháIn

Nuacht agus  
Cúrsaí Reatha RTé 
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saorfhostaíochta, a lig dóibh craoladh beo 
as áit ar bith a raibh comhartha 3G ar fáil. 
An tráth céanna, cuireadh an freastalaí 
Quicklink is deireanaí d’fhónanna póca 
isteach sa seomra nuachta i mBaile Átha 
Cliath ionas gur féidir le hiriseoirí craoladh 
beo ón bhfón póca.

nuAchT 
Lean Nuacht leis an nuálaíocht i rith 
2012, ag seoladh an chórais Quicklink, 
córas a éascaíonn míreanna beo i gcláir 
teilifíse, ag úsáid cnuasach de chártaí 
SIM leathanbhanda. Beidh mír bheo 
inchraolta as áit ar bith a bhfuil comhartha 
leathanbhanda áirithe ann. Tabharfaidh seo 
Nuacht chuig áit ar bith sa tír, ar chostas 
níos lú ná na córais saitilíte. 

Phléigh Nuacht freisin le tástálacha ar 
MoJo, an iriseoireacht shoghluaiste. 
Seo taifead agus tarchur ábhar físe ar 
fhóin chliste. Craoladh agallaimh agus 
radharcanna ar Nuacht a taifeadadh ar 
fhóin. Buaicphointe na tástála é an chéad 
tuairisc nuachta MoJo in Éirinn, ag an 
iriseoir físe Seán Mac an tSíthigh.

Bhain buaicphointe eile le hiriseoir eile físe, 
Ruairí Mac Con Iomaire,a chlúdaigh Cluichí 
Oilimpeacha Londain 2012 do Nuacht RTÉ 
agus Nuacht TG4.

Bhí ardéileamh ag lucht féachana TG4 ar 
chláir sa tsraith ghearr clár faisnéise a 
léirigh Nuacht do sceideal Nollag TG4, agus 
choinnigh an clár siamsúil An Samhradh 
Linn a áit ag croí sceideal samhraidh TG4. 

Chomh maith leis an bhfócas ar leith 
Gaeltachta agus Gaeilge do Nuacht TG4, 
cuimsíonn Nuacht mórimeachtaí náisiúnta 
agus idirnáisiúnta. Tugann an t-ardú 
suntasach i lion na ngaeilgeoirí sa Rialtas, i 
nDáil Éireann agus i Seanad Éireann próifíl 
ard náisiúnta do Nuacht. Idir Theilifís RTÉ 
agus TG4, agus Raidió RTÉ, léiríonn Nuacht 
uair a chloig de chláir nuachta i nGaeilge.

bhí TUAIRISCíOChT 
dhOMhAIN á CUR AR FáIL 
I RITh NA bLIANA 2012 AG 
MEIThEAL RTé SA bhRUISéIL 
FAOI GhéARChéIM 
AIRGEAdRA AN EURO AGUS 
AN TIONChAR A bhí AIGE SIN 
AR éIRINN AGUS AR RéIMSE 
AN EURO AR FAd.



Tuarascáil BhlianTúil agus ráiTis airgeadais an ghrúpa 201242

RTÉ Television
OperatiOnal review

42 tuArAscáil	bhliAntúil	Agus	ráitis	AirgeAdAis	An	ghrúpA	2012



4343

bhí CAITEAChAS RTé IN éIRINN I 
RITh NA bLIANA 2012 

€97 milliún
SA bhREIS AR AN IONCAM ó 
tháillí	ceAdúnAis.

(foinse:	pwc	eis	2012)



opeRATIonAl RevIew

Líonra RTé 

bA é bUAICPhOINTE NA 
bLIANA, GAN AON AGó, 
AG RTé TRANSMISSION 
network	limited	(rténl)	
AN ObAIR MAIdIR LEIS AN 
Aistriú	ó	theilifís	trAstíre	
ANALóGACh GO dTí CóRAS 
digiteAch	sAorView	A	
ThAbhAIRT ChUN CRíChE 
AGUS SAORSAT A ThAbhAIRT I 
bhfeidhm	go	sásúil.

AThBhReIThnIú oIBRIúcháIn
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Ba é buaicphointe na bliana, gan aon agó, 
ag RTÉ Transmission Network Limited 
(RTÉNL) an obair maidir leis an aistriú 
ó theilifís trastíre analógach go dtí córas 
digiteach Saorview a thabhairt chun críche 
agus Saorsat a thabhairt i bhfeidhm go 
sásúil.

Nuair a múchadh an córas analógach ar an 
24 Deireadh Fómhair, bhí seirbhísí teilifíse 
agus raidió ar fáil san áras cónaithe ag gach 
duine sa tír ar bhonn saor go haer den chéad 
uair riamh. Chinntigh dícheall agus dua na 
ngeallsealbhóirí ar fad i rith na mblianta 
2011 agus 2012 gur tharla an t-aistriú go 
dtí Saorview agus Saorsat, agus an córas 
teilifíse analógach a mhúchadh gan aon 
ródheacracht ná anó.

Chomh maith le seirbhísí físeáin, fuaime 
agus seirbhísí breise don lucht féachana 
ar chaighdeán níos fearr a chur ar fáil, 
d'fhág an t-aistriú go dtí Saorview freisin go 
raibh speictream luachmhar raidió ar fáil 
ag an Stát. I mí na Samhna 2012, díoladh 
an speictream sin mar chuid de cheant 
speictreaim ComReg agus gnóthaíodh €874 
milliún don Stát.

IoncAm TRáchTálA

•  Ghnóthaigh RTÉNL ioncam foriomlán €29.4 
milliún, méadú beag i gcomparáid le leibhéal 
na bliana 2011. Tháinig ardú beag ar an 
leibhéal maidir le óstáil láithreán gréasáin.

•  Níor tháinig aon athrú suntasach ar an 
margadh maidir le 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 ó 
bhliain go bliain 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 2012 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 mbeadh sé ar fáil ag níos 
mó daoine.

•  Bhí, mar a measadh, athrú ar Ioncam 
Teilifíse RTÉNL i rith na bliana 2012 mar 
gheall ar chraoladh Teilifíse Analógaí 
Trastíre (ATT) an tráth céanna le Saorview. 
Meastar go mbeidh an teacht isteach níos 
seasta maidir le teilifís 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 analógacha raidió ar fáil níos 
mó ná 99.9% den am arís i rith na bliana 2012. 
Baineadh amach leibhéal is fearr ná 99.8% 
freisin i rith na bliana maidir le Saorview. Ba 
toradh thar a bheith sásúil sin nuair a thugtar 
san áireamh an méid oibre a bhí á déanamh ar 
infreastruchtúr an chórais tarchuradóireachta 
d'fhonn freastal do Saorview agus don chóras 
analógach a mhúchadh.

TeIlIFíS 
Ba é an deacracht ba mhó ó thaobh oibriúcháin 
i rith na bliana 2012 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, tugadh an obair thógála maidir le dhá 
phríomhchrann mhóra nua i Machaire agus i 
Stua Laighean chun críche chomh maith leis 
na córais aeróige a fheistiú agus a gcur i mbun 
seirbhíse.

RAIdIó 
Bíonn an t-infreastruchtúr céanna (crainn 
agus 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 2012, 
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.

tá	36%	de	theAghlAigh	
NA héIREANN A ThAPAíONN 
seirbhís	sAorView,	

558,000 
CUSTAIMéIR.
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AThBhReIThnIú oIBRIúcháIn

1.		ceAdAíodh	leAthAnAigh	1.6	billiún	
uAir	i	rith	nA	bliAnA	2012,	Ardú	16%

2.  I Mí NA NOLLAG 2012, bA TRí ShEIRbhíSí 
so-iompAir	A	tionscnAíodh	ceAdú	63%	
dE NA LEAThANAIGh UILE A CEAdAíOdh 
AR ShEIRbhíSí RTé dIGITEACh

3.		tá	le	sonrú	ó	obAir	thAighde	le	
gAirid	go	bhfuil	An	t-Aip	rté	news	
now	Ar	An	Aip	is	mó	ráchAirt	mAidir	
le	cúrsAí	nuAchtA	Agus	siAmsAíochtA	
IN éIRINN. TARRAINGíOdh ANUAS 800,000 
CóIP dE ó AM A ShEOLTA.

4.		bAineAnn	1.2	milliún	duine	fástA	
úsáid	As	Aertel	rté	gAch	seAchtAin

tuArAscáil	bhliAntúil	Agus	ráitis	AirgeAdAis	An	ghrúpA	2012
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I mí Bealtaine 2012 a seoladh RTÉ Digiteach atá 
freagrach as straitéis ghinearálta RTÉ maidir le 
réimsí digiteacha chomh maith le sé cinn de na 
seirbhísí digiteacha is mó in Éirinn: RTÉ.ie, an 
seinnteoir RTÉ Player, an seinnteoir raidió RTÉ 
Radio Player, Aertel RTÉ, Cartlanna RTÉ agus 
an t-aip RTÉ News Now. Ní bhaintear úsáid as 
ioncam ar bith ó tháillí ceadúnais mar chiste do 
bheartaíocht tráchtála RTÉ Digiteach.

Cinntíonn an straitéis atá ag RTÉ Digiteach go 
mbíonn ábhar de chuid RTÉ ar fáil ag am ar bith 
agus in áit ar bith is áil leis an lucht airdill – ar 
fhón póca, ar táibléad, ar ríomhaire boird, ar 
theilifís atá ceangailte, ar ríomhaire glúine nó ar 
dheis cluichíochta – an tráth céanna a bhféachtar 
le bheith chun cinn ar riachtanais an lucht úsáide 
san am atá le theacht. Tá ról gníomhach ag RTÉ 
san eacnamaíocht dhigiteach mar gheall ar RTÉ 
Digiteach, comhpháirtíocht á chothú le lucht 
ceannródaíochta an tionscail, le heagraíochtaí 
agus le daoine aonair a bhaineann le réimsí na 
teicneolaíochta, an dearúcháin agus an léiriúcháin 
ábhair.

Chuir RTÉ Digiteach straitéis nua maidir leis an 
tráchtáil leictreonaice agus marsantú i bhfeidhm 
i rith na bliana 2012 d'fhonn borradh a chur faoin 
teacht isteach trí fhorbairt a dhéanamh ar ghnó 
dáiliúcháin digiteach RTÉ, ar ábhar ardráta ar 
a éileamh agus ar sheirbhísí nua ar dheiseanna 
so-iompair.

Le bunú na rannóige nua sa bhliain 
2012, aistríodh an cúram maidir le cúrsaí 
eagarthóireachta agus ceaptha ábhair don réimse 
digiteach isteach leis na feidhmeanna maidir le 
Teilifís, Raidió agus Nuacht agus Cúrsaí Reatha 
ionas go spreagfaí cruthú an ábhair do na hardáin 
dhigiteacha tráth a ndéantar clár a choimisiúnú. 
Tá de thoradh ar an gcur chuige sin go mbíonn 
fónamh níos iomláine agus níos tairbhí á 
dhéanamh ar an lucht éisteachta agus féachana.

RTÉ.Ie 
Tá RTÉ.ie i gcónaí ar an láithreán gréasáin 
Éireannach is mó tóir de réir comScore. Is é 
RTÉ.ie an bunláithreán ag cuid mhór de na 
láithreáin idirlín atá chun tosaigh in Éirinn le 
rannóga a bhaineann le Nuacht RTÉ, RTÉ News 
Now, Siamsaíocht RTÉ/RTÉ Ten, Spórt RTÉ, 
Stíleanna Maireachtála RTÉ, an seinnteoir RTÉ 
Player, Teilifís RTÉ, Raidió RTÉ, Ceolfhoirne 
RTÉ, Cartlann RTÉ, Aertel RTÉ, an seinnteoir 

RTÉ Radio Player, Siopa RTÉ, RTÉjr, Aimsir 
RTÉ, Blaganna de chuid RTÉ Digiteach agus 
Pacáiste Iriseoirí RTÉ.

RTÉ.Ie AGuS deISeAnnA So-IompAIR
Tá athrú mór le roinnt blianta anuas ar a 
shofaisticiúlacht na ndeiseanna meán cumarsáide 
agus ar a chóiriúla atá iad a úsáid. Tá laghdú 
ag teacht ar an úsáid as ríomhairí boird agus 
méadú ar úsáid fón póca agus táibléidí, mar 
is léir ó staitisticí maidir le RTÉ.ie, a bhfuil le 
sonrú orthu gur minice a ceadaíodh leathanaigh 
i rith na bliana 2012 trí sheirbhísí do dheiseanna 
so-iompair ná mar a rinneadh trí RTÉ.ie. I mí 
na Nollag 2012 amháin, ba trí sheirbhísí do 
dheiseanna so-iompair 63% de na leathanaigh 
a ceadaíodh. Is é an t-aip RTÉ News Now an 
tseirbhís is minice úsáid i measc seirbhísí RTÉ 
do dheiseanna so-iompair. Tá borradh tagtha 
faoin úsáid a bhaintear le deiseanna so-iompair 
as seirbhís faisnéise mhór-ráchairte RTÉ, 
Aertel RTÉ, agus cláraíodh níos mó ná 300,000 
leathanach in aghaidh na míosa a cheadú le 
deiseanna so-iompair i rith na bliana 2012. 

BuAIcphoInTí mAIdIR leIS An nGRÉASán
www.rté.ie/drama
Seoladh mol nua drámaíochta RTÉ i rith na bliana 
2012 le mionsonraí cuimsitheacha faoi dhrámaí de 
chuid RTÉ, mar shampla Love/Hate, Raw agus 
Revenge. Baineann sé le drámaíocht Raidió agus 
Teilifíse, ionad amháin ag an té a bhfuil spéis aige 
i nDrámaíocht RTÉ.

www.RTé.ie/lifestyle 
Seoladh láithreán Stíleanna Maireachtála RTÉ 
i rith na bliana 2012. Ceadaíodh 6 mhilliún 
leathanach anuraidh agus tá forás i gcónaí ar an 
tóir atá ar an láithreán lena mbaineann ranna faoi 
Bhia, Faisean, Tithe, Taisteal agus Carranna. 

www.RTé.ie/sport 
Bhí tráchtaireacht fhorleathan ar an 
láithreán nua spóirt ar UEFA EURO 2012TM, 
Craobhchomórtais an CLG, turas fhoireann 
rugbaí na hÉireann go dtí an Nua-Shéalainn, 
an Tour de France, Cluichí Oilimpeacha 2012 i 
Londain. Le linn UEFA EURO 2012TM, cuireadh 
teicneolaíocht maidir le Sruthchraoladh ar Ráta 
Giotán Oiriúnaitheach sa siúl den chéad uair. 
D'fhág sin go raibh de rogha ag an lucht féachana 
ábhar físe ar chaighdeán níos fearr a roghnú trí 
shruth nua 1Mb.

RTé PLAyER AR GhLéAS SO-
IOMPAIR
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AIP dON SEINNTEOIR RTé PLAyER

SeInnTeoIR RTÉ plAyeR 
Is é seinnteoir RTÉ Player an tseirbhís teilifíse 
ar a éileamh agus athuaire is mó in Éirinn agus 
bíonn níos mó ná 500 uair an chloig d'ábhar ar 
fáil air in aisce don lucht féachana gach lá, méadú 
50% ar an ábhar a bhíodh ar fáil i rith na bliana 
2011. Tá borradh i gcónaí faoin seinnteoir agus 
iarradh 45.9 milliún sruth i rith na bliana 2012, 
43% níos mó ná líon na bliana 2011. Deimhníodh 
le hobair thaighde gurb é an seinnteoir RTÉ 
Player an tseirbhís Físeáin ar a Éileamh (VOD) 
is fearr le muintir na hÉireann. Tarraingíodh 
131,000 cóip d'aip an tseinnteora anuas thar lear 
agus is go hidirnáisiúnta a cheanglaítear 15% de 
na sruthanna sreabhchraolta. 

I rith na bliana 2012 sheol RTÉ seinnteoir RTÉ 
Player faoi chulaith nua. Tá sreabhchraoladh 
físe ar chaighdeán níos fearr ar fáil anois agus 
forfheabhsú déanta maidir le comhcheangal 
leis na meáin shóisialta ionas gur fearr an réim 
féachana atá ar fáil anois ar an seinnteoir, más 
beo é nó ar a éileamh in am trátha nó ar fud 
seánraí iomadúla. Drámaíocht a bhíonn in 40% 
ar an meán de na sruthanna sreabhchraolta a 
gceanglaítear leo ar sheinnteoir RTÉ Player, 
réimse de chláir de dhéantús na hÉireann a bhain 
gradaim amach agus chomh maith le sraitheanna 
a ceannaíodh isteach. 
 
Tarraingíonn an réimse leathan de chineálacha 
éagsúla ábhair, drámaíocht, ábhar grinn, nuacht, 
spórt, siamsaíocht, stíleanna maireachtála, ábhar 
fíorasach, ceol, ealaín, cláir do dhaoine óga, cláir 
i nGaeilge agus ábhar reiligiúnda daoine de gach 
aoisghrúpa. Tá 55% de na daoine a úsáideann an 
tseirbhís in Éirinn idir 16-34, agus an t-idirdhealú 
idir fir agus mná gar don 50:50. (Foinse:Behaviour 
& Attitudes [B&A], mí na Nollag 2012). 

Rinneadh nuachóiriú ar na haipeanna don iPhone 
agus don iPad i mí Deireadh Fómhair. Fágann 
deis nua 'faire gan siúnta' a thabhairt isteach gur 
féidir leis an lucht féachana bheith ag faire ar na 
cláir is fearr leo ar dheiseanna iomadúla agus go 
dtosaíonn an chéad deis eile san áit díreach ar 
stopadh ag breathnú ar an gclár ar an deis roimhe 
sin.

Is léir briseadh síos suntasach maidir leis an 
ábhar a bhreathnaítear ar an seinnteoir. I mí 
na Nollag 2011, bhí 89% de na hiarratais ar 
shruthanna ag teacht tríd an gcéad leagan den 
seinnteoir; i mí na Nollag 2012, leis an rogha 

níos leithne atá ar fáil, 60% a bhain leis an 
ardán sin. Ag cloí le polasaí 'gach rud i ngach 
áit', tá seinnteoir RTÉ Player á chur ar fáil anois 
d'ardáin eile agus seacht gcinn i gceist faoi láthair, 
eadhon; ríomhaire boird, PS3, UPC, iPhone, iPod 
Touch, iPad agus teilifíseáin Smart TV de chuid 
Samsung. 

Mar bheartaíocht ar leithligh, tá réimse 
de shraitheanna Teilifís RTÉ ar fáil ag an 
lucht féachana ó mhí Meán Fómhair 2012 trí 
sheinnteoirí de leithéid Netflix, a bhfuil síntiús ina 
leith ag níos mó ná milliún duine in Éirinn agus 
sa Ríocht Aontaithe.

RTÉ newS now 
Tá RTÉ News Now faoi éabhlóid i gcónaí mar 
chainéal craoltóireachta agus mar chainéal 
teilifíse ar líne cé gur mar aip do dheiseanna so-
iompair a bhíothas á cheapadh ar dtús. Seoladh 
an cainéal ar UPC i rith na bliana 2012. Tá RTÉ 
News Now ar fáil freisin ar dheiseanna so-iompair 
agus aip faoi leith do RTÉ News Now ar fáil go 
hidirnáisiúnta. Tá méadú mór tagtha ó aistríodh 
go dtí an córas teilifíse digiteach ar an sciar den 
lucht féachana a bhreathnaíonn cainéal RTÉ 
News Now ar Saorview gach seachtain (Foinse: 
TAM Ireland). Deimhníodh le hobair thaighde 
a rinneadh i rith na bliana 2012 go bhfuil aip 
RTÉ News Now ar an aip is fearr le muintir na 
hÉireann maidir le nuacht agus siamsaíocht 
agus tarraingíodh anuas níos mó ná 800,000 cóip 
de. Thar lear a tarraingíodh anuas 154,000 cóip 
acu sin agus is taobh amuigh d'Éirinn a nasctar 
ceangal le 20% de na leathanaigh a cheadaítear, 
sa Ríocht Aontaithe agus i Stáit Aontaithe 
Mheiriceá den chuid is mó. Seoladh aip faoi leith 
d’fhónanna Windows i rith na bliana 2012.

ShEOL SPóRT RTé LáIThREáN 
GRéASáIN NUA

Meánlíon (milliúin) uaireanta a cheadaítear 
leathanaigh ar RTÉ.ie in aghaidh na míosa 

Foinse: RTÉ
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cARTlAnnA RTÉ 
Tháinig Cartlanna RTÉ isteach faoi scáth RTÉ 
Digiteach i mí Bealtaine 2012. Is iad na Cartlanna 
an taisce lárnach d'ábhar craoltóireachta 
RTÉ ar fad (Teilifís agus Raidió) agus d'ábhar 
grianghrafadóireachta a thiomsaigh agus a 
chaomhnaigh RTÉ le beagnach céad bliain 
anuas. Is ann atá an bailiúchán is mó d'ábhar 
closamhairc in Éirinn.

Is cuid lárnach den chúram a leagtar ar 
Chartlanna RTÉ an réimse forleathan ábhair atá 
ann maidir le cúrsaí staire agus cúrsaí na linne 
a chur ar fáil don phobal ionas go bhféadann 
daoine blas a fháil ar na Cartlanna óna dteach 
féin. Bhí an láithreán gréasáin nua ag Cartlanna 
RTÉ ina chuid shuntasach den díograis maidir 
le deis a thabhairt don phobal ar Chartlanna 
RTÉ. Ó seoladh an láithreán ag deireadh mí 
Iúil 2012, tá 18 taispeántas ar líne foilsithe ag 
Cartlanna RTÉ lenar bhain líon is mó ná 1,200 
mír físeáin, mír fuaime, íomhá nó cáipéise. Tá 
gach ar gealladh faoin gcéim reatha de EUscreen 
curtha i gcrích ag Cartlanna RTÉ agus níos mó 
ná 1,000 mír meán cumarsáide curtha ar fáil tríd 
an tairseach. An tráth céanna, roghnaíodh 120 
clár clasaiceach as seanchatalóg RTÉ, socraíodh 
cearta ina leith, rinneadh iad a dhigitiú agus 
rinneadh sreabhchraoladh orthu ar feadh míosa 
ar sheinnteoir RTÉ Player ar fud réimse ábhar 
arna rangú de réir téamaí. Is féidir teacht ar 
Chartlanna RTÉ ar www.rte.ie/archives.

cAInÉIl oIFIGIúlA RTÉ AR youTuBe 
Tugadh beagnach 22 milliún féachaint ar fhíseáin 
ar chainéal sainchóirithe RTÉ ar YouTube i rith 
na bliana 2012, agus ba é an físeán is minice a 
breathnaíodh an t-amhrán a chan Jedward sa 
chomórtas Eoraifíse, Waterline, ar breathnaíodh 
é 2.8 milliún uair as féin. Tá an cainéal www.
youtube.com/rte anois ar cheann de na cainéil 
is mó ráchairt agus is mó síntiúsóirí de chuid 
chainéil YouTube na hÉireann. Tá 1.8 milliún mír 
físe in aghaidh na míosa á mbreathnú. Míreanna 
grinn is fearr a chruthaigh agus lucht féachana 
thar lear a sheinn iad sin 57% den am.

I rith na bliana 2012, bhí RTÉ YouTube ina 
fhóram ag Diaspóra na hÉireann agus ag daoine a 
bhfuil spéis acu in Éirinn. Seo a leanas an 10 dtír 
is mó inar breathnaíodh ar ábhar de chuid RTÉ 
i rith na bliana 2012: Éire, an Ríocht Aontaithe, 
na Stáit Aontaithe, an Ghearmáin, an tSualainn, 

Ceanada, an Astráil, an Pholainn, an Fhrainc 
agus an Spáinn. 

Cuireadh tús le tóstal The Gathering Ireland 
2013 i mí Lúnasa 2012 le ceolchoirm 90 nóiméad, 
Notre Dame – A Welcome Home. Rinneadh an 
ceolchoirm a chraoladh go comhuaineach ar RTÉ 
One agus ar chainéal YouTube RTÉ chomh maith 
le sreabhchraoladh ar fud an domhain, ionas 
go raibh ar chumas dhuine ar bith le deis a bhí 
ceangailte leis an idirlíon taitneamh a bhaint as 
an ócáid.

Tá roinnt cainéil oifigiúla eile a oibríonn RTÉ 
ar YouTube www.youtube.com/rteradio1; 
www.youtube.com/rte2fm; www.youtube.
com/rtelyricfm; agus www.youtube.com/
raidionagaeltachta. 

RAIdIó RTÉ AR líne 
I rith na bliana 2012, tuairim is dhá mhilliún 
sruth in aghaidh na míosa a ceanglaíodh le 
seinnteoir RTÉ Radio Player agus 250,000 cóip 
den aip atarraingíodh anuas go dtí seo. 

luchT FÉAchAnA AGuS ÉISTeAchTA 
IdIRnáISIúnTA
féile	lá	fhéile	pádraig	2012
Tharla ceadú leathanaigh 4.2 milliún uair maidir 
le ceann de na himeachtaí is mó a raibh cúrsaí 
idirnáisiúnta ina shiocair leis ar RTÉ.ie, Lá Fhéile 
Pádraig 2012, ar an iliomad seirbhís dhigiteach ar 
RTÉ.ie, 21% le cois líon na bliana roimhe sin. 

Bhí láithreán gréasáin faoi leith ag RTÉ do Lá 
Fhéile Pádraig, www.RTÉ.ie/stpatricksday, agus 
sin ina ionad uileghabhálach maidir leis an ábhar 
uile a bhain le téama an lae. Tugadh athdhearadh 
ar bhunleathanach RTÉ.ie go raibh 'cló' faoi leith 
air mar cheiliúradh ar an ócáid ó Dhéardaoin go 
Dé Luain agus tharraing sin leathanach a cheadú 
1.6 milliún uair i rith an ama sin.

Bhí RTÉ News Now ullamh chun sceideal faoi 
leith a chur ar siúl Lá Fhéile Pádraig lenar bhain 
tráchtaireacht ar mhórshiúlta in Éirinn agus 
thar lear, an feachtas Global Greening de chuid 
Thurasóireacht Éireann agus an clár faisnéise de 
chuid RTÉ arna chruthú as lón ábhair ón lucht 
úsáide How to be Irish chomh maith le tuairiscí 
nuachta faoi chúrsaí siamsaíochta le daoine 
iomráiteacha as Éirinn. Bhí teacht ar an sruth 
ar gach uile ardán idirnáisiúnta agus cruthaíodh 

bhí	2	mhilliún	sruth	
SREAbhChRAOLTA AR AN MEáN á 
GCEANGAL LEIS AN SEINNTEOIR 
RTé RAdIO PLAyER 

IS é SEINNTEOIR RTé PLAyER 
AN tSEIRbhíS TEILIFíSE AR A 
éILEAMh AGUS AThUAIRE IS 
Mó IN éIRINN AGUS bíONN 

NíOS Mó Ná 500 UAIR 
An	chloig	d'ábhAr	Ar	fáil	
AIR IN AISCE dON LUChT 
FéAChANA GACh Lá

CARTLANNA RTé 
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beagnach 100,000 sruth don chraoladh, 92% 
níos mó ná mar a tharla sa bhliain 2011. Ba ón 
lucht féachana thar lear níos mó ná leath de na 
sruthanna sin. 

Oíche Chinn bhliana beo: An Tóstal
Eagraíodh Féile Oíche Chinn Bhliana lenar bhain 
The Gathering 2013 agus an comhaireamh don 
bhliain nua á dhéanamh ar Theilifís RTÉ One 
beo as Faiche an Choláiste i mBaile Átha Cliath. 
Rinne RTÉ Digiteach dáileadh ar an ócáid go 
hidirnáisiúnta trí ardáin éagsúla dhigiteacha 
d'fhonn spéis a chothú san ócáid thar lear. 

Bhí cuireadh ag lucht féachana in Éirinn agus 
thar lear páirt a ghlacadh i gceiliúradh Bhaile 
Átha Cliath ar Oíche Chinn Bhliana trí shruth 
beo chlár RTÉ One a bhí á chomhchraoladh ar fud 
an domhain ar mheáin ríomhairí boird, deiseanna 
so-iompair agus ar na meáin shóisialta. 

Cuireadh tráchtaireacht ón Teilifís (RTÉ 
One) agus an Raidió (RTÉ Radio 1) ar fáil ar 
leathanach baile RTÉ.ie, ar an seinnteoir RTÉ 
Player, an seinnteoir RTÉ Radio Player, ar RTÉ 
Player App, ar YouTube, agus trí Facebook agus 
Twitter. Ba ón iasacht beagnach 69% den lucht 
éisteachta agus féachana ar na seirbhísí sin an 
oíche sin. 

RTÉ dIGITeAch TAoBh AmuIGh den BhAIle 
(dooh)
Is seirbhís digiteach "taobh amuigh den bhaile" 
(DOOH) atá in RTÉ DOOH trína gcuirtear 
grianghraif, íomhánna agus ábhar téacs ó 
RTÉ.ie ar taispeáint le húsáid ar ardáin 
DOOH. Tá an tseirbhís ar fáil faoi láthair ar 
scáileáin mhóra i Stáisiún Traenach Shráid an 
Phiarsaigh, i Stáisiún Heuston agus i Stáisiún 
Uí Chonghaile, chomh maith le stáisiún bus 
Bhusáras. Tá an tseirbhís ar fáil freisin ar 
scáileáin i halla bagáiste Chríochfort 1 in 
Aerfort Bhaile Átha Cliath. Bíonn 1.7 milliún 
in aghaidh na coicíse a dhéanann trácht 
coisíochta trí na hionaid DOOH i stáisiúin 
traenach agus busanna. Tá RTÉ News Now ar 
fáil anois freisin ar 18 scáileán i gCríochfort 1 
in Aerfort Bhaile Átha Cliath.

RTÉ AeRTel 
Rinneadh seirbhís ar líne Aertel RTÉ, a mbíonn 
an-tóir ag daoine air, a athsheoladh i rith na 
bliana 2012. 

mARSAnTú 
Bhí laghdú ar an díolachán traidisiúnta i ndáil le 
DVDanna ar fud an mhargaidh. D'fhoilsigh RTÉ 
roinnt DVDanna agus dlúthdhioscaí, ina measc 
Love/Hate 3, Love/Hate Box Set, Best of Republic 
of Telly, The Last Ever Aprés Match, Come West 
Along the Road 4, Waterways, Tommie Potts agus 
A Murray Christmas. Cé go raibh ísliú ar an 
meándíolachán maidir le hábhar marsantaithe i 
gcomparáid leis an mbliain 2011, bhí díolachán 
níos tréine ná mar a ceapadh ar Love/Hate Series 
3 agus ar an mbosca speisialta agus gnóthaíodh 
go han-mhaithe i margadh a bhfuil lagtrá ann. 
Thosaigh RTÉ sa bhliain 2012 ar an dáiliúchán 
ar chláir a dhéanamh go náisiúnta agus go 
hidirnáisiúnta sa réimse digiteach chomh maith 
leis na margaí traidisiúnta, agus rinneadh 
ábhar de leithéid Trivia, The Clinic, Mattie, 
Killinaskully agus eile a dháileadh trí Netflix agus 
UPC. 

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 de chuid Teilifís RTÉ, 
Raidió RTÉ agus RTÉ Digiteach. Cruthaíodh 
beagnach 10.5 milliún beart idirghníomhaíochta i 
rith na bliana 2012.

RTé digiteach 
AThBhReIThnIú oIBRIúcháIn
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cúRSAí TRáchTálA
Bhí forás mór i gceist le teacht isteach RTÉ 
Digiteach i rith na bliana 2012 ainneoin lagtrá i 
gcúrsaí eacnamaíochta agus is leis a bhaineann 
9% d'ioncam tráchtála iomlán RTÉ faoi seo. 
Leanadh den bhorradh tréan faoi fhógraíocht físe 
ar líne trí sheinnteoir RTÉ Player agus aip RTÉ 
News Now i rith na bliana 2012 ar fad. Bhí forás 
níos mó faoin ioncam ó sheirbhísí do dheiseanna 
so-iompair arís ná an meánráta foráis ar an 
margadh. Dá thoradh sin, agus mar gheall ar an 
ardú maidir leis an gcéatadán den lucht úsáide as 
RTÉ Digiteach atá ag ceangal trí dheiseanna so-
iompair, tugadh an cúram maidir le fógraíocht ar 
dheiseanna so-iompair ar ais isteach faoi scáth na 
heagraíochta féin i lár na bliana, agus tá d'aidhm 
leis sin go dtabharfaidh RTÉ féin faoin díolachán 
díreach maidir le fógraíocht ar dheiseanna so-
iompair i rith na bliana 2013. Chuir RTÉ freisin 
leis an mbeartaíocht maidir le formáidí meán 
cumarsáide ard-dlúis ar fud na n-ardán ar fad, 
agus bhí an-ghlaoch air sin ar an margadh. Cé go 
raibh forás ar an ioncam foriomlán ó bheartaíocht 
ar líne, bhí deacrachtaí áirithe ag baint leis an 
tríú ráithe agus leis an gceathrú ráithe sa mhéid 
is nár tháinig aon fhorás ó na cluichí oilimpeacha 
nó ó Chraobhchomórtas UEFA EURO 2012TM 
agus, ag teannadh le deireadh na bliana, 
rinne lucht fógraíochta ciorrú cuid mhór ar an 
gcaiteachas ar bhrandaí. Pátrún sin a bhí ar fud 
an tionscail ar fad. 

20112012

Cineál an teileatéacs i dtithe a bhaineann 
leas as teileatéacs 
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thArlA	ceAdú	leAthAnAigh	
4.2	milliún	uAir	mAidir	le	
CEANN dE NA hIMEAChTAí 
is	mó	A	rAibh	cúrsAí	
idirnáisiúntA	inA	shiocAir	
LEIS AR RTé.IE, Lá FhéILE 
PádRAIG 2012, AR AN ILIOMAd 
SEIRbhíS dhIGITEACh AR 
rté.ie,	21%	le	cois	líon	nA	
bLIANA ROIMhE SIN.
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ChUIR RTé €1.93 
LE hEACNAMAíOChT NA 
héIREANN, CáNAChAS SAN 
áIREAMh, IN AGhAIdh GACh 
€1	A	cAitheAdh	Ar	tháillí	
mAidir	le	ceAdúnAs	teilifíse	
I RITh NA bLIANA 2012.

[FOINSE PwC EIS 2012]
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cúig	ghrúpA	A	bhAineAnn	le	
CEOLFhOIRNE, CEAThAIRéAd 
AGUS CóIR RTé:

ceolFhoIReAnn SIAnSA 
náISIúnTA RTÉ  
(A	bunAíodh	sA	bhliAin	1948)

ceolFhoIReAnn coIRme RTÉ  
(A	bunAíodh	sA	bhliAin	1948)

ceAThAIRÉAd vAnBRuGh RTÉ  
(cuireAdh	socrú	cónAitheAch	
ChEAThAIRéAd RTé AR bUN I 
gcorcAigh	sA	bhliAin	1959)

cóR FIolARmónAch RTÉ  
(A	bunAíodh	sA	bhliAin	1985)

cóR nA nóG RTÉ  
(A	bunAíodh	sA	bhliAin	1985)
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ceolfhoirne,	ceathairéad	
agus Cóir RTé 
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Tá níos mó ná 350 oirfideach ar fad i ngrúpaí 
ceoil RTÉ, 130 acu sin ar ceoltóirí gairmiúla 
lánaimseartha iad. Is é RTÉ an crann taca is 
mó maidir le ceol ceolfhoirne in Éirinn agus an 
eagraíocht is mó a chuireann an ceol sin chun 
cinn, trí sheinm beo agus agus trí shaothair 
nua ceoil a chur ar coimisiún agus á seinm. 
Is léir chomh maith, an tionchar a bhíonn ag 
tacaíocht RTÉ le ceol beo ar an líon suntasach 
ceoltóirí neamhspleácha a fhostaítear gach 
bliain mar cheoltóirí sainiúla, mar lucht 
tionlacain agus mar phríomhcheoltóirí aonair 
agus mar stiúrthóirí a bhfuil iomrá orthu in 
Éirinn agus thar lear.

ToRAdh SAoThAIR AGuS luchT ÉISTeAchTA
I rith na bliana 2012, sheinn ceolfhoirne 
RTÉ do nach mór 60,000 duine sa bhreis ar 
an an lucht éisteachta a bhí acu sa bhliain 
2011. D'éirigh le grúpaí RTÉ réimse iontach 
ceolchoirmeacha ar ardchaighdeán a chur 
ar siúl i rith na bliana 2012 lenar bhain 249 
(231 sa bhliain 2011) imeacht agus ócáid 
taibhréime a chur i láthair beo do 262,750 
duine (202,879 sa bhliain 2011). Bhí cuid mhór 
de na ceolchoirmeacha sin a cuireadh ar fáil le 
craoladh ar RTÉ lyric fm agus leagadh amach 
gach ceann acu chun freastal ar an bpobal 
trí shéasúir chomhordaithe ceolchoirmeacha, 
ceolchoirmeacha den cheol comhaimseartha, 
léiriú ceoldrámaíochta agus bailé, ceol na 
scannán, snagcheol agus popcheol na linne 
seo, ceolchoirmeacha do theaghlaigh, agus 
obair oideachais agus seach-chaidrimh. Sa 
bhreis ar na sceidil ceolchoirmeacha, rinneadh 
taifeadadh don raidió, seinneadh ar an 
teilifís, seinneadh d'eisiúintí tráchtála agus 
d'fhuaimrianta scannán.

Sheinn Ceolfhoirne RTÉ ag 77 imeacht 
oideachais a chuir siad i láthair, ceardlanna 
agus cainteanna/agallaimh le healaíontóirí 
iomráiteacha agus le lucht tráchtaireachta. Bhí 
na Ceolfhoirne le cloisteáil go rialta thar lear trí 
sheirbhísí an EBU. 

ceolFhoIRne RTÉ: cheolFhoIRne ÉAGSúlA, 
luchT ÉISTeAchTA ÉAGSúIl 
Lean Ceolfhoirne RTÉ de chláir imeachtaí a 
bhí suntasach éagsúil a chur i láthair. Dhá 
cheolfhoireann faoi leith atá ag RTÉ ó thaobh 
líon na gceoltóirí, an ceol a sheinntear, na 
healaíontóirí a n-oibrítear leo agus an lucht 
éisteachta a ndéantar freastal air.

Chuir an dá cheolfhoireann de chuid RTÉ 
dlús breise leis an gcaidreamh atá acu leis na 
meithle ealaíne éagsúla agus cuireadh cuid 
mhór ceolchoirmeacha den fhíorscoth ar siúl 
i rith na bliana 2012. Is fiú tagairt faoi leith a 
dhéanamh don cheol a seinneadh le ceoltóirí 
aonair de leithéid James Crabb, Claudia Boyle, 
Celine Byrne, Xavier de Maistre, Baiba Skride, 
Tara Erraught, Mark Padmore, Tasmin Little, 
Finghin Collins, Natalia Gutman, Angela 
Hewill, Gautier Capucon, Augustine Hadelich 
agus Colin Currie le Ceolfhoireann Siansa 
Náisiúnta RTÉ. 

Chomh maith leis an iliomad taibhléiriú den 
scoth ag Alan Buribayev agus Hannu Lintu 
(Príomh-Stiúrthóir agus Príomh-Stiúrthóir 
Cúirte Cheolfhoireann Siansa Náisiúnta RTÉ 
faoi seach) bhí roinnt stiúrthóirí cuairte a 
chruthaigh thar na bearta sa cheol ar ócáidí 
eile, agus ba díol suntais ina measc sin Andrew 
Litton, Matthew Halls, Patrik Ringborg, 
Kenneth Montgomery, Fergus Sheil, Michael 
Francis agus Rafael Payare. 

I measc na gceoltóirí aonair a sheinn thar 
cionn le Ceolfhoireann Coirme RTÉ, bhí Sinéad 
O’Connor, Imelda May, Haley Westenra, 
Lúnasa, Marti Pellow, Karl Jenkins, Danielle 
de Niese, Kim Kriswell, Katherine Jenkins, 
Michel Legrand, Monica Mancini, Artur 
Pizarro, Sharon Shannon agus Bill Whelan.

Lean Príomh-Stiúrthóir Cheolfhoireann Coirme 
RTÉ, David Brophy, de cheol ardfhiúntais a 
sheinn ar fud réimse forleathan seánraí agus 
chuir an Príomh-Stiúrthóir Cuairte, John 
Wilson, sraith ceolchoirmeacha ar siúl a bhí 
ar fheabhas ar fad, go háirithe Hooray for 
Hollywood, Broadway, The Golden Age, A 
Celebration of Rodgers and Hammerstein and 
Rodgers and Hart. Bhí Stiúrthóirí Cuairte 
de leithéid Brian Byrne, Neil Thomson, 
Michael Seal agus Richard Kaufman a bhain 
leas iomlán as an acmhainn neamhghnách 
atá sa cheolfhoireann seo réimse fíorleathan 
cineálacha ceoil a sheinm, ina measc Disney 
in Concert, Pirates of Penzance (leagan 
ceolchoirme), agus The Music of Dimitir 
Tiomkin.

SRAITh AIThEANTAIS 
ChEOLFhOIREANN COIRME RTé: 
dANIELLE dE NIESE

spreAgAdh	ó	shostAkoVich	
–	dAVid	clArk,	VeidhleAdóir	
LE CEOLFhOIREANN SIANSA 
náisiúntA	rté,	le	mAry	conor,	
blow	the	dust	off	your	
TRUMPET ORChESTRA

I RITh NA bLIANA 2012, 
ShEINN CEOLFhOIRNE 
RTé dO NACh MóR 

60,000 dUINE 
SA bhREIS AR AN LUChT 
éISTEAChTA A bhí ACU SA 
bhLIAIN 2011
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I rith na bliana 2012, chothaigh Ceolfhoirne 
RTÉ lucht éisteachta suntasach ag imeachtaí a 
bhain le tograí speisialta agus páirtnéireacht. 
Ina measc sin bhí ceolchoirmeacha mar chuid 
de Bhaile Átha Cliath, Cathair na hEolaíochta, 
Comórtas Idirnáisiúnta Pianó Bhaile Átha 
Cliath, Tristan and Isolde i gcomhar le Wide 
Open Opera (Ceolfhoireann Siansa Náisiúnta 
RTÉ); an Chomhdháil Eocairisteach i bPáirc an 
Chrócaigh, Féile Pianó Ros Mhic Thriúin, Féile 
Scannánaíochta Idirnáisiúnta Jameson Bhaile 
Átha Cliath agus Scoil Samhraidh John Ford i 
gcomhar le IFTA (Ceolfhoireann Coirme RTÉ). 

Eagraíodh ceolchoirm mórshuntais i mBéal 
Feirste ag a raibh Ceolfhoireann Coirme 
RTÉ ag seinm i gcomhar leis an Ulster 
Orchestra mar chuid den Cultural Olympiad. 
Sheinn Ceolfhoireann Coirme RTÉ freisin ag 
ceolchoirm i gcuimhne ar aimsir an drochshaoil 
i gClár Chlainne Mhuiris. 

Chuaigh Ceolfhoireann Coirme RTÉ i bhfeidhm 
go mór ar an bpobal le roinnt taispeántais 
scannán, ina measc The Lord of the Rings: The 
Two Towers in ionad an O2, Psycho, Academy 
Award Winners on Screen agus Casablanca. 
Bhí lucht éisteachta ollmhór ag Ceolfhoireann 
Siansa Náisiúnta RTÉ trína fostú le haghaidh 
léiriúcháin ceoldramaíochta agus ballet in 
Amharclann Bhord Gáis Energy. Leanadh 
den chomhar le lucht craolacháin RTÉ mar 
bhí le feiceáil go háirithe ó Sheachtain Mhór 
Ceoil RTÉ agus caidreamh faoi leith idir 
Ceolfhoireann Siansa Náisiúnta RTÉ agus 
The John Murray Show ar RTÉ Radio 1 (The 
Three Sopranos), agus ceangal Cheolfhoireann 
Coirme RTÉ le The Mooney Show agus Sunday 
Miscellany ar RTÉ Radio 1, agus le Nationwide 
agus Instrumental ar RTÉ One ar an teilifís.

Chomh maith le bliain throm ceolchoirmeacha, 
rinne Ceolfhoireann Siansa Náisiúnta RTÉ 
réimse leathan beartaíochta eile chomh 
maith le himeachtaí oideachais agus pobail, 
ceardlanna san áireamh do dhaltaí ceoil na 
hArdteistiméireachta agus meantóireacht ar 
roinnt de na mic léinn ceoil is fearr ar an tríú 
leibhéal. Tionscadal pobail arna chruthú ag 
Brian Irvine agus John McIlduff a bhí in Rain 
Falling Up lenar bhain míle leanbh scoile 
as Ceatharlach, Contae na Mí, Uíbh Fhailí, 
Baile Átha Cliath, Contae na hIarmhí agus 
Cill Mhantáin; rinne Ceolfhoireann Siansa 

Náisiúnta RTÉ dhá cheolchoirm sa Lárionad 
Náisiúnta Coinbhinsiúin, Baile Átha Cliath. 
Shocraigh Ceolfhoireann Coirme RTÉ seisiúin 
trialacha stiúrthóireachta do maestros óga a 
bhfuil gealladh fúthu.

ChEOLFhOIREANN COIRME RTé: 
the	lord	of	the	rings	–	the	two	
towers, AN O2, bAILE áThA CLIATh

sinéAd	fArrell	(piccolo),	helen	
morgAn	(dord)	Agus	roger	
moffAtt	(cnAguirlisí)	le	hAzel	
wAlsh,	cúig	bhliAnA	d'Aois,	As	
SRáId AN bhIOCáIRE, ROIMh AN 
gcéAd	cheolchoirm	i	séAsúr	
2012-2013 AG CEOLFhOIREANN 
siAnsA	náisiúntA	rté

ChUIR CEOLFhOIREANN SIANSA 
náisiúntA	rté	Agus	wide	open	
MUSIC, RAIN FALLING UP, SEó 
SPLEOdRACh NUA-AIMSEARThA 
LENA mbAINEANN CEOLFhOIREANN, 
CóR AGUS ábhAR SUNTAIS dO 
shúile	leAnAí	le	dAoine	fástA	
NACh bhFUIL GREAMAIThE dO 
dhroim	tAlún,	Ar	siúl	den	chéAd	
UAIR RIAMh I mbAILE áThA CLIATh

2012 2011

Ceolfhoirne RTÉ Beartaíocht maidir le ceol 
comhaimseartha

An chéad cheolchoirm riamh 
maidir le saothair a 
choimisiúnaigh RTÉ

4

4

Ceolchoirmeacha de cheol 
comhaimseartha amháin

4

6

2012 2011

Cóir RTÉ 
Ginearálta

10

2

23

20

33

22

CFC RTÉ 
Oideachas

CV RTÉ 
Oideachas

CV RTÉ 
Ginearálta

11

22

CFC RTÉ 
Ginearálta

87

71

CFC RTÉ Iomlán
98

93

CFSN RTÉ /
Cór Fiol

5

4

CFSN RTÉ 
Oideachas

24

19

CFSN RTÉ 
Ginearálta

77

83

CFSN RTÉ Iomlán
101

102

Móriomlán 
Oideachas

47

44

Móriomlán 
Ginearálta

202

187

Móriomlán Iomlán
249

231

Ceolfhoirne RTÉ- coirmeacha 

Complachtaí 
Cuairte

2

1
Cóir RTÉ 
Oideachas

8

7

2

2

10

8
Cóir RTÉ 
Iomlán 

CV RTÉ
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ChOMh MAITh LE 23 
ChEOLChOIRM ThUG 
CEAThAIRéAd VANbRUGh 

RTé 10 gCINN dE 
ChEOLChOIRMEAChA 
OIdEAChAIS dO dhALTAí 
bUNSCOILE AGUS 
IARbhUNSCOILE I 
bpáirteAnnA	éAgsúlA	
dEN TíR.
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ceAThAIRÉAd RTÉ AGuS nA cóIR
Chomh maith le trí cheolchoirm agus fiche, 
thug Ceathairéad Vanburgh RTÉ deich gcinn 
de cheolchoirmeacha oideachais do dhaltaí 
bunscoile agus iarbhunscoile i bpáirteanna 
éagsúla den tír. Ba bhuaicphointe faoi leith 
turas an Cheathairéid sa bhfómhar i gcomhar 
le Music Network ar éirigh thar cionn leis le 
ceolchoirmeacha i mBeanntraí, i gCaisleán 
an Bharraigh, i Ros Comáin, i Lios Tuathail, 
i gCorcaigh, i nDún Laoghaire, i mBaile Átha 
Cliath, i Leitir Ceanainn, i mBéal Feirste, 
i nDoire agus in Ard Mhacha. Bhí Nobuku 
Imai ina haoicheoltóir ar an vióla. Eagraíodh 
ceardlann do mhic léinn Cheol-Acadamh Ríoga 
na hÉireann mar chuid den turas sin a bhí ar 
siúl san Acadamh féin.

Bhain an dá chór de chuid RTÉ buaicphointí 
suntasacha amach sa bhliain 2012. 
Deimhníodh Mark Hindley i bpost an 
Mháistir Cóir ar Chór Fiolarmónach RTÉ, 
agus ainmníodh Mary Amond O’Brien ina 
Stiúrthóir Cóir ar Chór na nÓg RTÉ. Bhí 
roinnt ceolchoirmeacha ardchaighdeáin a 
thug Cór Fiolarmónach RTÉ, agus ba mhór 
le rá go háirithe an amhránaíocht maidir 
leis an Christmas Oratorio le Bach agus na 
Four Sacred Pieces le Verdi. Tá éirithe le 
Mary Amond O’Brien an cumas atá i mbaill 
Chór na nÓg RTÉ a tharraingt le chéile chun 
amhránaíocht de úire agus den éagsúlacht 
a chur i láthair atá ag mealladh an lucht 
éisteachta go mór. 

Cuireadh tús le scéim Stiúrthóir Cóir faoi 
Oiliúint sa bhliain 2012 mar scéim i gcomhar 
idir Cór Fiolarmónach RTÉ agus Cór Óige na 
hÉireann. Bhí Lindsey Callaghan ar an gcéad 
duine a fuair an gradam. 

BlIAIn dhúShlánAch eIle 
Tá curtha isteach ar na réimsí caiteachais 
uile taobh istigh de Cheolfhoirne, Ceathairéad 
agus Cóir RTÉ le laghdú ar na boinn chostais 
ón mbliain 2009 i leith. Ní léir toradh na 
gciorruithe don phobal ó féachadh le scála, 
réimse agus líon na n-imeachtaí a choinneáil 
mar a bhíodh. 

Mar chuid den dul chun cinn, aontaíodh an 
t-ainm a athrú ó Ghrúpaí Oirfide RTÉ go dtí 
Cheolfhoirne, Ceathairéad agus Cóir RTÉ agus 
cuireadh an t-athrú sin i bhfeidhm. Dá thoradh 

2012 2011

Gníomhaíochtaí oideachasúil Ceolfhoirne RTÉ

Gníomhaíochtaí
Oideachas

Ceardlanna srl.  
1

20

Cainteanna roimh 
cheolchoirmeacha

47

44

Iomlán: 
Gníomhaíochtaí 
Oideachas

77

95

23

28

Cleachtadh oscailte
6

3

2012 2011

1,345

150

2,201

2,398

3,546

2,548

9,848

18,168

148,752

71,790

158,600

89,958

4,479

3,367

17,938

16,098

72,098

79,690

90,036

95,788

30,131

34,666

232,619

168,213

262,750

202,879

Ceolfhoirne RTÉ líon an lucht éisteachta

3,927

10,414

4,927

10,664

1,162

554

1,000

250

1 Chan Cór na nÓg RTÉ le Andre Rieu in ionad an O2 sa bhliain 2011    
  (lucht éisteachta 8,500 duine). Ní raibh ceolchoirm dá leithéid sin  
  ar siúl i rith na bliana 2012.

2 Sheinn Ceolfhoireann Coirme RTÉ ag an gComhdháil     
  Eocairisteach Idirnáisiúnta (Meitheamh 2012) agus lucht  
  éisteachta c. 70,000 duine i láthair - ní raibh ceolchoirm dá leithéid  
  sin ar siúl i rith na bliana 2011.
     
    

Cóir RTÉ 
Ginearálta

CFC RTÉ 
Oideachas

CV RTÉ 
Oideachas

CV RTÉ 
Ginearálta

CV RTÉ

CFC RTÉ 
Ginearálta

CFC RTÉ Iomlán2

CFSN RTÉ /
Cór Fiol

CFSN RTÉ 
Oideachas

CFSN RTÉ 
Ginearálta

CFSN RTÉ Iomlán

Móriomlán 
Oideachas

Móriomlán 
Ginearálta

Móriomlán Iomlán

Complachtaí 
Cuairte

Cóir RTÉ 
Oideachas

Cóir RTÉ 
Iomlán1 

CEAThAIRéAd VANbRUGh RTé

CóR FIOLARMóNACh RTé

CóR NA nóG RTé
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sin tá ainm nua ar an rannóg, lógónna nua cló 
gnó in úsáid, anailís déanta ar bhuntréithe 
an bhranda, ceannlíne nua agus comhaontú 
maidir le creat margaíochta buntábhachtach 
don dá cheolfhoireann. Tá na Ceolfhoirne ar ais 
ar an mbunleathanach ar láithreán gréasáin 
RTÉ mar cheann de na príomhréimsí ar an 
bpríomhroghchlár nascleanúna trasna an 
leathanaigh.

Chuir Ceolfhoireann Siansa Náisiúnta 
RTÉ isteach ar an DeVos Institute of Arts 
Management faoi chomhordú Business to Arts 
thar ceann an Kennedy Centre i Washington 
agus roghnaíodh lena aghaidh í.

BeARTAíochT TRáchTálA
Bhí an t-ioncam tráchtála maidir le 
Ceolfhoirne, Ceathairéad agus Cóir RTÉ a 
bheag nó a mhór mar a bhí sa bhliain 2011. 

coImISIúIn AGuS SAoThAIR nuA
Bhí ceithre cinn de shaothair ar coimisiún 
ó RTÉ le Linda Buckley, Andrew Hamilton, 
Ronan Guilfoyle agus Deirdre Gribbin á seinm 
den chéad uair riamh in aon áit ar domhan 
ag Ceolfhoirne, Ceathairéad agus Cóir RTÉ 
i rith na bliana 2012. Ba iad Karen Power, 
Ronan Guilfoyle, Kevin Volans agus Garrett 
Sholdice, na cumadóirí ar cuireadh a gcuid 
saothar i láthair le linn sraith ceolchoirmeacha 
saor in aisce a thug Ceolfhoireann Siansa 
Náisiúnta RTÉ ag am lóin faoin teideal 
Horizons sa Cheoláras Náisiúnta. Don dara 
bliain, tugadh cuireadh do chumadóirí cur 
isteach ar choimisiún ceoil ó RTÉ trí phróiseas 
poiblí bunaithe ar chritéir; tugadh amach sé 
cinn de choimisiúin faoin scéim sin. Rinne 
Ceolfhoireann Coirme RTÉ Riverdance – A 
Symphonic Suite le Bill Whelan a chur i láthair 
an phobail den chéad uair riamh.

coThú An luchT ÉISTeAchTA AGuS pRóIFíl
Thug seirbhísí craoltóireachta agus seirbhísí ar 
líne RTÉ deiseanna faoi leith do Cheolfhoirne, 
Ceathairéad agus Cóir RTÉ cur leis an méid 
a bhíonn le brath ón taibhréim bheo. Bhí 
tábhacht mhór leis an gcaidreamh dlúth idir 
Ceolfhoirne RTÉ agus RTÉ lyric fm. Tugadh 
chun suntais chomh héifeachtach ó thaobh 
costais agus ó thaobh airde a bhí babhta 
ceannais Chomórtas Pianó Idirnáisiúnta Bhaile 
Átha Cliath a shreabhchraoladh beo agus ba 
léir ón sreabhchraoladh beo a rinne Platform 

Ireland ar Tristan and Isolde ar féidir a bhaint 
amach maidir le lucht éisteachta agus féachana 
dílis nideoige a aimsiú ar fud an domhain.

Rinne Ceolfhoireann Coirme RTÉ taifeadadh 
ar roinnt dlúthdhioscaí, ina measc Flying 
Circus le Sharon Shannon agus Tales from the 
Walled City le Brian Byrne a foilsíodh ar fud an 
domhain ar lipéad Decca. 

D'fhéach Ceolfhoirne, Ceathairéad agus Cóir 
RTÉ, i rith na bliana 2012 le lucht éisteachta a 
aimsiú mar a mbídís de ghnáth agus in ionaid 
neamhghnácha. Bhí cluas ag 27,000 duine 
óg i rith na bliana 2012 le ceolchoirmeacha 
sa tsraith The Irish Times/RTÉ Music in the 
Classroom.

D'fhág comhpháirtíocht thábhachtach le 
heagraíochtaí éagsúla gurbh fhéidir lucht 
éisteachta nua a thapú. Bhí comhar seachtrach 
i gceist le heagraíochtaí tionscantacha Wide 
Open Opera agus Wide Open Music, le 
hInstitiúid Scannánaíochta na hÉireann, 
Féile Scannánaíochta Idirnáisiúnta Jameson 
Bhaile Átha Cliath, an Ceoláras Náisiúnta, 
an Chomhairle Ealaíon agus údaráis áitiúla 
éagsúla. Bhí Ceolfhoireann Shiansach 
Náisiúnta RTÉ agus Cór na nÓg RTÉ 
páirteach chomh maith san Oíche Cultúir 2012.

ALbAM ChEOLFhOIREANN COIRME 
RTé AGUS bRIAN byRNE: TALES 
from	the	wAlled	city

ALbAM ChEOLFhOIREANN COIRME 
RTé AGUS ShARON ShANNON: 
FLyING CIRCUS

SCéIM MEANTóIREAChTA ChE-
olfhoireAnn	siAnsA	náisiúntA	
RTé dO SháRChEOLTóIRí óGA: AN 
stiúrthóir	rAfAel	pAyAre	Agus	
CEOLTóIRí AS bAILE áThA CLIATh, 
CORCAIGh, CONTAE AN ChLáIR, 
FEAR MANACh, CONTAE NA Mí 
AGUS CILL MhANTáIN A ShEINN LE 
ceolfhoireAnn	siAnsA	náisiún-
TA RTé dé hAOINE AN 30 SAMhAIN 
2012	sA	cheolárAs	náisiúntA

bhAIN AN dá ChóR dE ChUId 
RTé bUAICPhOINTí SUNTASAChA 
AMACh SA bhLIAIN 2012. 
deimhníodh	mArk	hindley	
I bPOST AN MháISTIR CóIR AR 
ChóR FIOLARMóNACh RTé, 
AGUS AINMNíOdh MARy AMONd 
o’brien	inA	stiúrthóir	cóir	
AR ChóR NA nóG RTé. 
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OperatiOnal review
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beartaíocht eile

bhí AN RTé GUIdE ARíS AR 
AN IRISEáN LIOSTáLA NACh 
bhFUIL SAOR IN AISCE 
bA Mhó díOL IN éIRINN 
AGUS Tá dUL ChUN CINN 
á dhéANAMh MAIdIR LEIS 
AN gCUSPóIR GUR IRIS 
SIAMSAíOChTA AGUS SLí 
MhAIREAChTáLA ARdRáTA A 
bhEAdh ANN.

62
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RTÉ GuIde
I bhfianaise laghdú ar dhíolachán agus tionscal 
clódóireachta faoi bhrú, rinneadh caomhchóiriú 
breise ar bheartaíocht oibriúcháin an RTÉ Guide 
ionas gur íslíodh an bonn costais arís. Ceapadh 
eagarthóir nua i mí Bealtaine 2012 agus tá an 
iris dírithe i gcónaí ar an ionad sin mar chéad 
rogha ag tomhaltóirí na hÉireann a choinneáil. 

Ba í an bhliain 2012 bliain an leathchéid ag an 
RTÉ Guide agus rinneadh ceiliúradh air sin le 
sraith d'eagráin macasamhla ina raibh ábhar 
ón aimsir atá caite agus an-chaite. Rinneadh 
bearta tionscantacha bolscaireachta eile i 
rith na bliana d'fhonn díolachán breisíoch a 
chruthú chomh maith le hábhar fiúntach a 
chur ar fáil do na léitheoirí. Bhí bronntanais 
de dhlúthdhioscaí agus de DVDanna i gceist 
leis sin chomh maith le hiris WeightWatchers, 
bailiúcháin oideas bia, póstaeir Euro 2012 agus 
Féilire Aimsire bhliantúil RTÉ a chuireann an 
RTÉ Guide ar fáil.

Bhí an RTÉ Guide i láthair ag an gComórtas 
Náisiúnta Treabhdóireachta agus ag ócáid na 
Long Ard leis an seó bóthair Become a Star for 
the Day, trína raibh líon is mó ná 5,000 duine a 
bhí ag na himeachtaí sin ar tógadh pictiúr díobh 
le cur ar chlúdach de chóip speisialta dá gcuid 
féin d'eagrán comórtha den RTÉ Guide. 

Ba bhliain dheacair eile a bhí roimh an RTÉ 
Guide i margadh an-chorraitheach na n-irisí. 
Tháinig ísliú ar an díolachán cúrsaíochta arís i 
rith na bliana 2012 mar gheall ar chúngú breise 
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 2012 agus díolachán 61,881 
cóip (ABC 2012) ar an meán in aghaidh na 
seachtaine, titim i gcomparáid le 74,382 in 2011 
(ABC 2011) ach bhain cuid den laghdú le héirí as 
4,200 cóip a chur ar fáil saor in aisce d'óstáin. Ina 
ainneoin sin, tháinig seasmhacht áirithe maidir 
le figiúirí na léitheoirí agus níor tharla ach ísliú 
beag 2.5% in imeacht bliana ó 517,000 léitheoir 
fásta (TGI 2012) go dtí 504,000 léitheoir fásta 
(TGI 2011).

Tá tionscal na foilsitheoireachta cló go ginearálta 
i gcruachás i gcónaí le hísliú ar an díolachán 
ar fud na bhfud agus iomaíocht níos géire mar 
gheall ar iomaitheoirí ar líne. Ina ainneoin sin, 
tá lucht léitheoireachta dílis á choinneáil ag 
an iris agus í i bhfad chun cinn i gcónaí ar na 
hiomaitheoirí is gaire di.

SAoRvIew
D'athraigh Éire go dtí córas teilifíse digiteach ag 
a 10.00 r.n. an 24 Deireadh Fómhair 2012 tar éis 
do Saorview feachtas a rith ar feadh 18 mí. Bhí 
an t-athrú go dtí an córas digiteach ar an athrú 
ba mhó i gcúrsaí teilifíse in Éirinn ó seoladh 
Teilifís RTÉ sa bhliain 1962 agus bhí sé ar aon 
leibhéal leis an athrú go dtí airgeadra an Euro 
maidir leis an bhfeachtas eolais don phobal a bhí 
de dhíth ina leith. Ba í Stiúrthóir RTÉ maidir 
leis an Athrú go dtí Córas Digiteach, Mary 
Curtis, agus meitheal beag de lucht foirne RTÉ a 
chuir feachtas Saorview i bhfeidhm.

Tar éis feachtas forleitheadach faisnéise, 
margaíochta agus miondíolacháin don phobal, 
tharla an t-athrú go dtí an córas digiteach 
teilifíse gan aon anó in Éirinn. Faoi dheireadh 
an fheachtais bhí eolas ag nach mór gach uile 
dhuine ar an mbranda agus leibhéal aitheantais 
na seirbhíse nua ag 93%. Tamall gairid tar éis 
an córas analógach a mhúchadh, bhí an sciar 
de na hárais chónaithe a roghnaigh Saorview 
mar sheirbhís teilifíse ar an leibhéal céanna 
leis an tseirbhís analógach, deimhniú go raibh 
teachtaireachtaí an fheachtais curtha trasna go 
maith agus tuigthe ag an dream a raibh siad 
dírithe orthu agus go raibh teilifís saor go haer 
inmharthana i gcónaí agus gurb é ba rogha le 
cuid mhór i margadh teilifíse na hÉireann.

Faoi mhí Eanáir 2013, bhí seirbhís Saorview ag 
558,000 teaghlach. Tá an sciar d'árais chónaithe 
na hÉireann a bhfuil córas digiteach teilifíse 
saor in aisce anois iontu tar éis mhúchadh an 
tseanchórais cothrom leis an sciar a raibh córas 
analógach teilifís saor in aisce acu sular aistríodh 
go dtí an córas nua.

Tá comhartha ar chaighdeán níos fearr le fáil leis 
an ardán digiteach saor go haer chomh maith le 
réimse cainéal níos fairsinge ná mar a bhíodh ar 
an gcóras analógach agus tá beartaithe forbairt 
bhreise a dhéanamh ar an tseirbhís sna blianta 
atá romhainn. Fágfaidh an t-aistriú go dtí an 
córas digiteach gur éifeachtaí go mór an úsáid 
is féidir leis an tír a bhaint as an speictream 
cumarsáide maidir le córas leathanbhanda 
náisiúnta agus seirbhísí teicneolaíochta den 
chineál is nua do dheiseanna so-iompair a 
thabhairt chun cinn. Mar gheall ar an aistriú go 
dtí an córas digiteach, bhí ar chumas an Rialtais 
an speictream cumarsáide a chur ar ceant agus 
gnóthaíodh €874 milliún. 

Tithe le teilifís de réir príomhchóras 
glactha 
2011 – Bealtaine: Sular aistríodh go 
dtí an Córas Digiteach

2013 – Eanáir: Tar éis Aistriú go dtí 
an Córas Digiteach

41%

13%

7%

10%

28%

48%

26%

14%

13%

Córas Trastíre na hÉireann
Córas Iltrastíre
Satailít 
Cábla
Satailít Iníoctha

UK DTT/FTA
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An BoRd

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. Bhí baint 
aige, inter alia, 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 ina chomhpháirtí maidir le dlí na 
corparáide, agus ina dhiaidh sin ina chomhpháirtí bainistíochta agus ina 
chathaoirleach. Tagann aighnis maidir le cúrsaí gnó agus institiúidí i gceist 
leis an obair eadrána a dhéanann sé chomh maith le haighnis idir daoine 
aonair. 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 HRM Recruit agus Ablevision Ireland, 
comhlacht léiriúcháin beag neamhspleách. Tá céim MA aici sa Scannánaíocht 
agus sa Teilifís ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

4. noel cuRRAn, An 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 bheo 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. 
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.

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 maidir le Gnóthaí Eaglasta agus Sóisialta ag RTÉ é.

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 ina stiúrthóir cultúrtha ar Temple Bar Properties, mar 
stiúrthóir feidhmiúcháin ar an gComhairle Ealaíon, agus ina comhalta ar 
chomhlachtaí poiblí éagsúla, ina measc Coimisiún na Nuachtán agus an 
Fóram Craolacháin.
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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. Tá sí ina léiritheoir raidió neamhspleách 
agus ina hiriseoir lena comhlacht léiriúcháin féin, Aileen O’Meara Media, atá 
lonnaithe i nGráinseach an Déin, Co. Bhaile Átha Cliath. 

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 2011.

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, san 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 maidir leis na meáin dhigiteacha, le foilsitheoireacht agus 
le himeachtaí. 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 AR chRuInnIThe An BhoIRd
tionóladh	trí	cinn	déag	de	chruinnithe	de	bhord	rté	i	rith	na	bliana	2012.	leagtar	amach	
thíos	freastal	chomhaltaí	an	bhoird	ar	na	cruinnithe:	

 cruinnithe Infhreastail cruinnithe a Freastalaíodh
Tom Savage 13 13
Fergus Armstrong 13 13
orlaith	carmody	 13	 13
Noel Curran 13 13
Alan Gilsenan 13 12
karlin	lillington	 13	 12
Joe Little 13 13
Aileen	o’meara	 13	 12
eunice	o’raw	 13	 11
sean	o’sullivan	 13	 12
Patricia Quinn 13 11
Stuart Switzer 13 13

tionóladh	dhá	chruinniú	nach	raibh	de	réir	ghnáthsceideal	na	gcruinnithe	ar	fhógra	gairid.	

coISTí An BhoIRd 
An Coiste Iniúchta agus Riosca 
tionóladh	aon	chruinniú	déag	i	rith	na	bliana	2012,	a	ndearnadh	freastal	mar	seo	a	leanas	orthu:	

 cruinnithe cruinnithe a  An dáta a ceapadh 
 Infhreastail Freastalaíodh ar an gcoiste
sean	o’sullivan	(cath.)	 11	 11	 10	márta	2009
karlin	lillington	 11	 9	 13	nol.	2010
eunice	o’raw	 11	 9	 25	feabh.	2010
Stuart Switzer 11 10 25 Feabh. 2010

An Coiste Eagarthóireachta agus ábhair Chruthaitheachta
tionóladh	ceithre	chruinniú	den	choiste	eagarthóireachta	agus	ábhair	chruthaitheachta	i	
rith	na	bliana	2012	agus	bhí	na	comhaltaí	ar	fad	i	láthair	ag	gach	ceann	de	na	cruinnithe:	

 cruinnithe cruinnithe a  An dáta a ceapadh 
 Infhreastail Freastalaíodh ar an gcoiste
Alan	gilsenan	(cath.)	 4	 4	 10	márta	2009
fergus	Armstrong	 4	 4	 10	márta	2009
orlaith	carmody	 4	 4	 25	feabh.	2010
Aileen	o’meara	 4	 4	 25	feabh.	2010
patricia	Quinn	 4	 4	 12	eanáir	2010

An Coiste Luach Saothair agus Forbartha bainistíochta 
tionóladh	cúig	cinn	de	chruinnithe	i	rith	na	bliana	2012	a	ndearnadh	freastal	orthu	mar	seo	
a	leanas	(iomlán	na	gcomhaltaí	i	láthair	ag	gach	cruinniú):

 cruinnithe cruinnithe a  An dáta a ceapadh 
 Infhreastail Freastalaíodh ar an gcoiste
tom	savage	(cath.)	 5	 5	 10	márta	2009
fergus	Armstrong	 5	 5	 10	márta	2009
sean	o’sullivan	 5	 5	 10	márta	2009
 

An Coiste Teicneolaíochta agus Nuála
tionóladh	aon	chruinniú	amháin	den	choiste	teicneolaíochta	agus	nuála	i	rith	na	bliana	a	
raibh freastal air mar seo a leanas: 
 cruinnithe cruinnithe a  An dáta a ceapadh 
 Infhreastail Freastalaíodh ar an gcoiste
karlin	lillington	(cath.)	 1	 1	 22	Aibreán	2010
Aileen	o’meara	 1	 1	 20	bealt.	2010
sean	o’sullivan	 1	 1	 22	Aibreán	2010
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1. noel cuRRAn, An pRíomh-STIúRThóIR
Féach an nóta beathaisnéise ar leathanach 66.

2. KevIn BAKhuRST, BAInISTeoIR STIúRThA, nuAchT AGuS 
cúRSAí ReAThA RTÉ
Ceapadh Kevin Bakhurst ina Bhainisteoir Stiúrtha ar Nuacht agus Cúrsaí 
Reatha RTÉ i mí Iúil 2012.

Bhí Kevin roimhe sin i gceannas ar Nuacht an BBC ar an teilifís, ar an 
raidió agus ar an idirlíon. Bhí sé tráth ina Cheannasaí ar chainéal nuachta 
ann BBC agus ina eagarthóir ar an Ten O’Clock News ar theilifís an BBC. 
Bhí sé ar dhuine de mheitheal bainistíochta an BBC i ndáil le Cluichí 
Oilimpeacha na bliana 2012 i Londain agus ar mheitheal ceannaireachta 
Phríomh-Stiúrthóir an BBC. 

Rugadh in Barnet i dTuaisceart Londain é agus rinne sé staidéar ar 
Theangacha Nua-aimseartha i gColáiste St John's, Cambridge.

3. BRIAn dAlTon, BAInISTeoIR STIúRThA, FoRBAIRT 
coRpARáIde 
Thosaigh Brian le RTÉ ina Bhainisteoir Stiúrtha maidir le Forbairt 
Corparáide i mí Márta 2009.

Tá céim Mháistreachta sa Bhainistíocht aige ó Choláiste na Tríonóide, 
Baile Átha Cliath. Sular tháinig sé isteach in RTÉ, bhí Brian i bpostanna 
sinsearacha bainistíochta maidir le cúrsaí Oibriúcháin agus AD. Is i 
gcomhlachtaí ilnáisiúnta de leithéid GE, Intel, Becton Dickinson a d'oibrigh 
sé den chuid is mó agus i réimse Seirbhísí Airgeadais ó shin i ndáil leis an 
mbainistíocht ar athrú i gcomhthéacs cumaisc agus éadála. 

4. clARe duIGnAn, STIúRThóIR BAInISTíochTA, RAIdIó RTÉ
Ceapadh Clare ina Stiúrthóir Bainistíochta Raidió i mí Feabhra 2009. Is í a 
dhéanann maoirseacht chomh maith ar Cheolfhoirne, ar Cheathairéad agus 
ar Chóir 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. 
 
5. Glen KIllAne, STIúRThóIR BAInISTíochTA, TeIlIFíS RTÉ
Thosaigh Glen ar Bhord Feidhmiúcháin RTÉ ina Bhainisteoir Stiúrtha, 
Teilifís i mí na Bealtaine 2010. I mBaile Átha Cliath a rugadh Glen agus 
d’fhreastail sé ar Catholic University School 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 den 
chéad uair 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.

6. múIRne lAFFAn, STIúRThóIR BAInISTíochTA, RTÉ 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 Múirne 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 ar Éirinn sa bhliain 2001 ag obair le RTÉ, ina Bainisteoir Ginearálta 
ar RTÉ Commercial Enterprises Limited agus ina dhiaidh sin ina Stiúrthóir 
Feidhmiúcháin ar Fhoilsitheoireacht RTÉ. 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. 

Is ar Mhúirne anois atá an fhreagracht maidir leis an straitéis dhigiteach a chur 
chun cinn ar fud RTÉ ar fad agus as ábhar ar a éileamh a chur ar fáil do lucht 
féachana agus éisteachta RTÉ.

7. BRedA o’KeeFFe, pRíomh-oIFIGeAch AIRGeAdAIS GníomhAch, 
RTÉ
Ceapadh Breda O’Keeffe ina Príomhoifigeach Airgeadais i mí Meán Fómhair 2012 
ar imeacht do Conor Hayes ar scor. As Cill Chainnigh ó dhúchas di, d'fhreastail 
sí ar Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge agus tá sí ina Comhalta de chuid 
Institiúid na gCuntasóirí Cairte in Éirinn. 

Sular thosaigh sí ag obair le RTÉ sa bhliain 2002, bhí postanna sinsearacha 
i réimsí airgeadais aici le GPA, GE Capital Aviation Services, JetPhone, GE 
Insurance Services agus Halifax Bank of Scotland agus bhí baint mhór aici le GE 
Insurance Services agus Halifax Insurance Ireland a chur ar bun i Sionainn. 

Ceapadh Breda ina Stiúrthóir Airgeadais i ndáil le Teilifís RTÉ sa bhliain 2003 
agus bhí sí ina comhalta den Bhord IBD agus den Ghrúpa Straitéise maidir le 
Cláir Teilifíse.

8. wIllIe o’ReIlly, STIúRThóIR TRáchTálA GhRúpA, RTÉ
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 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 an 
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 go dtí Communicorp Ltd.

Bhí sé ina Uachtarán tráth ar Institiúid na Stiúrthóirí agus cháiligh sé le 
gairid ina Stiúrthóir Cairte. Bhí Willie ina chomhalta boird ar Fheidhmeannas 
na Seirbhíse Sláinte 2009/ 2010 agus ina chomhalta de Choiste Iniúchta na 
heagraíochta. Rinne sé fónamh freisin ina Chathaoirleach ar Chraoltóirí 
Neamhspleácha na hÉireann (IBI).

9. RIchARd wAGhoRn, pRíomh-oIFIGeAch TeIcneolAíochTA, RTÉ
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 léiriúchán 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 coRpaRáide
don Bhliain dar críoch 31 nollaig 2012

Tá comhaltaí Bhord RTÉ dúthrachtach maidir leis na caighdeáin is 
airde a choinneáil ar bun i ndáil leis an rialachas corparáide agus 
leis an iompar i mbun gnó. Ceanglaítear faoin Acht Craolacháin 
2009 go mbeadh taithí nó cumas ag comhaltaí 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 críochnúil 
(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 corparáide 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 corparáide 
agus dualgais eile a leagtar ar RTÉ faoin Acht um Eitic in Oifigí 
Poiblí, 1995 agus faoin Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001. 

Cloíonn RTÉ, chomh mór agus is féidir sin agus ar bhonn deonach, 
leis na forálacha i gCód Rialachas Corparáide an Ríochta Aontaithe 
(‘an Cód’) mhí Meitheamh 2010 agus in Aguisín Rialachas 
Corparáide na hÉireann (‘an Aguisín’).

Tá dlite ar chuideachtaí a liostaítear ar Stocmhalartán na hÉireann, 
mar chuid de na rialacha liostaithe, cuntas a thabhairt ar an dóigh 
ina gcuirtear prionsabail an Chóid agus an Aguisín i bhfeidhm. Is 
corparáid reachtúil RTÉ, arna chur ar bun i dtús báire faoin Acht 
um Údarás Craolacháin, 1960, agus arna choinneáil ar bun faoin 
Acht Craolacháin 2009, agus, dá réir sin, níl dlite go mbeifí ag 
comhlíonadh an Chóid ná an Aguisín. Ina ainneoin sin, seasann 
RTÉ le prionsabail agus forálacha an Chóid agus 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 i gceist. Dá 
réir sin, níl feidhm leis na forálacha a bhaineann le caidreamh 
le scairshealbhóirí agus seoladh na gCruinnithe Ginearálta 
Bliantúla.

•  Bíonn polasaí RTÉ i ndáil le luach saothair an Phríomh-
Stiúrthóra, agus sin a fhoilsiú, ag teacht le treoirlínte de chuid an 
Rialtais a bhaineann le hábhar.

•  Níl suimeanna a híocadh 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 74 faoi mar a bheadh dlite faoi Achtanna na 
gCuideachtaí, ach foilsítear na suimeanna a íocadh leo mar tháillí 
as a gcuid seirbhísí mar chomhaltaí Boird, sna cásanna sin ina 
bhfuil feidhm le táillí.

•  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, a dtagann ceapadh chomhaltaí an 
Bhoird faoina scáth.

•  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 aonair an Bhoird agus 
an Chathaoirligh. Ina ainneoin sin, déanann an Cathaoirleach 
measúnú leanúnach ar éifeachtúlacht an Bhoird agus ar 
rannpháirtíocht chomhaltaí an Bhoird. I ndáil leis sin, agus faoi 
mar a mhínítear níos faide síos sa tuarascáil seo, tá an Coiste 
Iniúchta agus Riosca i mbun an obair féinmheasúnachta ar 
éifeachtúlacht an Choiste a thabhairt chun críche faoi láthair agus 
tá beart féinmheasúnachta ar an mBord agus ar mhodhanna oibre 
an Bhoird tugtha chun críche ag an mBord.

•  Níl téarmaí tagartha an Choiste Luach Saothair agus Forbartha 
Bainistíochta foilsithe ar láithreán gréasáin RTÉ.ie faoi láthair, 
mar a bheadh dlite faoin gCód Rialachais Corparáide sa Ríocht 
Aontaithe. Tá athbhreithniú ar na téarmaí tagartha ar bun faoi 
láthair agus foilseofar an cháipéis leasaithe ar RTÉ.ie nuair a 
bhíonn an próiseas sin críochnaithe.

BoRd RTÉ
na comhaltaí
Ceaptar Comhaltaí Bhord RTÉ faoi Alt 81 d’Acht Craolacháin 2009 
ar feadh tréimhse nach faide ná cúig bhliana. 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 comhaltaí a 
mholadh leis an Aire;

• Is comhalta ex-officio Príomh-Stiúrthóir RTÉ; agus

•  Ceaptar duine amháin d’fhoireann RTÉ tar éis toghcháin.

Ceapann an rialtas duine de na comhaltaí chun gníomhú mar 
Chathaoirleach. Foráiltear faoin Acht Craolacháin 2009 freisin do 
chothromaíocht idir na hinscní maidir le comhaltas 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 2012, ar leathanaigh 66 - 67 agus mionsonraí 
faoi théarmaí oifige san áireamh.

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.
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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 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 – uair sa mhí ach 
amháin i mí Lúnasa – 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.

Bíonn 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 leagtha síos den 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.

Bíonn measúnacht leanúnach ar siúl ag an gCathaoirleach ar 
éifeachtúlacht an Bhoird agus ar an bhfónamh a dhéanann na 
comhaltaí. Mar chúnamh maidir leis an gcuspóir sin, cinntiú 

go n-oibríonn an Bord ar bhealach éifeachtúil i gcónaí, chuir an 
Cathaoirleach tús le próiseas measúnachta ar an mBord agus ar 
oibriú an Bhoird i dtús na bliana 2012. Líon gach comhalta den 
Bhord ceistiúchán féinmheasúnachta agus tionóladh cruinnithe 
oiriúnacha i ndáil leis sin ina dhiaidh sin.

coisTí aN BhoiRd
Tá ceithre cinn d’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. 

Leagtar amach ar leathanach 67 na comhaltaí atá ar gach coiste 
agus sonraí faoin bhfreastal a rinneadh ar na cruinnithe a tionóladh 
i rith na bliana 2012. Feidhmíonn Rúnaí Ghrúpa RTÉ ina Rúnaí ar 
gach Coiste.

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 2012.

Tá ceathrar de chomhaltaí an Bhoird ar an gCoiste Iniúchta 
agus Riosca, agus comhaltaí iad ar fad a mheastar a 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 
Príomhoifigeach Airgeadais agus an Ceannasaí Iniúchta 
Inmheánaigh ar chruinnithe 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.

I mí Eanáir gach bliain, ullmhaítear Plean Oibre an Choiste 
Iniúchta agus Riosca ina leagtar amach na bearta mórthábhachta 
agus na cuspóirí don bhliain. Rinne an Coiste Iniúchta agus Riosca 
athbhreithniú ar na nithe seo a leanas i rith na bliana 2012:

•  Cur chuige RTÉ maidir le bainistiú riosca – d’aontaigh an Coiste 
Iniúchta agus Riosca struchtúr nua maidir le bainistiú riosca agus 
tá an Coiste i mbun maoirseachta faoi láthair ar chreatchóras nua 
maidir le bainistiú riosca a chur i bhfeidhm; 

•  An Plean don Iniúchadh Inmheánach 2012;

•  Tuairiscí maidir le hIniúchadh Inmheánach agus an dul chun cinn 
maidir le bearta a shonraítear sna tuairiscí a chur i bhfeidhm. 
Cuireann an Ceannasaí Iniúchta Inmheánach tuairisc i láthair 
ag gach cruinniú den Choiste Iniúchta agus Riosca, ina dtugtar 
cuntas achomair ar obair a rinneadh ó bhí an cruinniú deireanach 
ann agus ar thorthaí na hoibre sin, chomh maith leis na réimsí a 
lua a mbeifear ag díriú orthu don chéad tréimhse eile; 

•  An Chairt maidir leis an Iniúchadh Inmheánach, d’fhonn cinntiú 
go gcoinnítear bord ar bhord leis an aimsir í; 

•  Téarmaí tagartha an Choiste féin d’fhonn cinntiú go gcoinnítear 
bord ar bhord leis an aimsir iad agus go n-oireann iad don réimse a 
bhaineann le clár oibre an Choiste; 

•  An plean don iniúchadh seachtrach, scóip na hiniúchóireachta, de 
réir mar a leagtar amach sa Litir Fostaíochta, agus éifeachtúlacht 



72

Rialachas coRpaRáide (ar lean)
don Bhliain dar críoch 31 nollaig 2012

na n-iniúchóirí seachtracha agus an phróisis iniúchóireachta; 

•  Ráitis airgeadais bhliantúla an ghrúpa, sular cuireadh faoi bhráid 
an Bhoird go foirmeálta é. Bhí athbhreithniú an Choiste dírithe 
go háirithe ar pholasaithe cuntasaíochta, ar réimsí a dteastaíonn 
breithiúnas ina leith cuid mhór, a shoiléire agus a bhí nochtadh 
á dhéanamh agus cúrsaí comhlíontais maidir leis na caighdeáin 
cuntasaíochta agus dlí is infheidhme; 

•  Tuairisc ón iniúchóir seachtrach tar éis iniúchóireacht a 
dhéanamh ar na ráitis airgeadais agus plé ar na ceisteanna a 
d’eascair uaidh sin; 

•  Cúrsaí comhlíontais maidir le Rialachas Corparáide, comhlíonadh 
an Chód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit san 
áireamh; 

•  Tuarascáil bhliantúil Léiriúchán Teilifíse Neamhspleách, sular 
cuireadh faoi bhráid an Bhoird go foirmeálta í; 

•  Éifeachtúlacht an chórais rialála inmheánach a mheas, 
athbhreithniú san áireamh ar na rioscaí is mó a mbeadh an gnó 
ina mbaol, agus tuairisc ar na torthaí a thabhairt don Bhord; 

•  Buiséad bliantúil an ghrúpa, sular cuireadh faoi bhráid an Bhoird 
go foirmeálta é; agus 

•  An fhormáid agus an t-ábhar maidir leis na tuairiscí airgeadais a 
chuireann an bhainistíocht faoi bhráid an Bhoird gach mí.

Cuireadh oiliúint ar an gCoiste i rith na bliana 2012 i roinnt réimsí 
ábhartha agus cuireadh teagasc ar fáil faoi chora nua i réimsí 
éagsúla, rialachas corparáide, bainistiú riosca agus caighdeáin 
cuntasaíochta.

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, agus na táillí a ghabhann leo, a chuireann na hiniúchóirí 
seachtracha ar fáil agus nach mbaineann le hiniúchóireacht, 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 leis na ráitis airgeadais. 

Tá an Coiste Iniúchta agus Riosca faoi láthair i mbun féinmheasúnú 
ar éifeachtúlacht an Choiste agus a oiread agus atá fiúntas á chur 
leis an eagraíocht aige a thabhairt chun críche. Tá ceistiúchán 
féinmheasúnachta líonta isteach ag gach comhalta den Choiste i 
ndáil le réimí mórthábhachta, mar shampla, próisis agus nósanna 
imeachta an Choiste; maoirseacht maidir le tuairiscíocht airgeadais; 
maoirseacht maidir le próiseas na hiniúchóireachta; bearta 
monatóireachta; cúrsaí eitice agus comhlíontais agus na próisis 
maidir le bainistiú riosca. Tá an Coiste anois i mbun socrú ar na 
gníomhartha a dhéanfar mar gheall ar an measúnacht a shocrú. 
Ba é an cuspóir a bhí leis an measúnacht teacht ar mholtaí agus ar 
bhearta sonracha chun cinntiú go leanann an coiste i mbun feidhme 
ar bhealach éifeachtúil. 

Cúigear de chomhaltaí an Bhoird atá ar an gCoiste Eagarthóireachta 
agus Ábhair Chruthaitheachta agus meastar gur comhaltaí 
neamhspleácha iad ar fad. 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 ndáil le riosca eagarthóireachta, tugann an Coiste 
Eagarthóireachta agus Ábhair Chruthaitheachta agus an Coiste 
Iniúchta agus Riosca a gcuid clár oibre le chéile ionas go gcinntítear 
maoirseacht éifeachtúil agus bainistíocht i ndáil le baol ó chúrsaí 
eagarthóireachta. Tugann an Bord riosca eagarthóireachta i gceist i 
gcomhthéacs riosca go ginearálta, mar a mhínítear níos mine i ndáil 
le rialáil inmheánach agus bainistiú riosca thíos.

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, a bhfuil 
athbhreithniú agus leasú á dhéanamh orthu faoi láthair. Áirítear 
na bearta seo a leanas a bheith ag baint le ról agus freagracht 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), agus

•  Athbhreithniú a dhéanamh ar an bpolasaí i ndáil leis na conarthaí 
do chonraitheoirí ‘sárchumais’.

Is de réir pholasaí an Rialtais a shocraítear luach saothair 
chomhaltaí an Bhoird agus, dá bhrí sin, ní ábhar sin a thagann faoi 
scáth bhreithniú an Choiste seo go sonrach.

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, tá Coiste faoi leith 
ar bun ag an mBord ionas go dtarlaíonn maoirseacht fhoirmiúil 
de réir straitéise ar phleananna agus ar chora nua 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 faoi Chód Rialachas Corparáide an Ríochta 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 2012 de réir chritéir an Chóid.

Mar a luaitear níos mionsonraithe i Nóta 25 (Idirbhearta le Páirtithe 
Gaolmhara), tharla idirbhearta gnó idir RTÉ agus comhaltaí áirithe 

Tuarascáil BhlianTúil agus ráiTis airgeadais an ghrúpa 2012
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den Bhord, nó daoine gar gaoil leo, le linn gnáthchúrsaí gnó i rith 
na bliana dar críoch 31 Nollaig 2012. Ainneoin idirbhearta mar 
sin, tá deimhnithe ag an mBord go bhfuil na comhaltaí Boird sin 
neamhspleách ina dtréithe agus ina mbreithiúnas. 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 bhfoilsítear iad 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 
aon chlár faoi leith le tabhairt faoi mheas agus faoi bhreithniú 
an Bhoird. D’fhonn an fhollasacht a léiriú, déantar athbhreithniú 
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 2012 a raibh luach ábhartha leis an 
gconradh fostaíochta, arna dtógáil ina n-aonar nó ina n-iomlán 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. 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 
an Ghrúpa don rialáil inmheánach agus le hathbhreithniú ar a 
éifeachtúla agus atá siad. Is chun bainistíocht a dhéanamh i ndáil 
le riosca nach mbainfí amach cuspóir gnó seachas chun an baol sin 
a chur ar neamhní ar fad atá na córais sin leagtha amach 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 agus déanann an Coiste 
Iniúchta agus Riosca maoirseacht ina leith.

Glacann an Coiste Iniúchta agus Riosca leis gur cuid lárnach de 
chlár oibre an choiste an bhainistíocht i ndáil le riosca agus táthar 
díograiseach maidir le bainistíocht fhónta a dhéanamh ar an mbaol 
a mbeadh RTÉ ann agus maolú oiread agus is féidir ar an gcur 
isteach a bheadh aige ar na cuspóirí gnó a bhaint amach. Féachann 
an Coiste leis na sárchleachtais is fearr a ghlacadh chuige féin 
maidir le bainistíocht riosca agus cuireadh tús le próiseas ina leith 
sin i ndeireadh na bliana 2012 ionas go ndéanfar athbhreithniú 
ar an gcreat bainistíochta maidir le riosca a shonrú, a mheasúnú, 
a bhainistiú agus a thuairisciú agus go dtreiseofar leis an gcreat 
oibre céanna. Ar an athbhreithniú sin a thabhairt chun críche, 
tá Oifigeach Riosca ceaptha anois chun maoirseacht a dhéanamh 
i ndáil leis an gcreat bainistíochta maidir le riosca agus tá an 
struchtúr eagrúcháin maidir le bainistíocht ar riosca athchóirithe 
ionas gur fearr a chuirtear i bhfeidhm an clár oibre atá ag an 
gCoiste Iniúchta agus Riosca maidir le cúrsaí riosca. Tá Polasaí 

nua de chuid an Ghrúpa maidir le cúrsaí Riosca á dhréachtú faoi 
láthair a chuirfear faoi bhráid an Bhoird go n-aontaítear leis agus 
tá athbhreithniú á dhéanamh ar ghnáis tuairiscíochta. Beidh 
tuairisc ar na tionscnaimh sin i dTuarascáil Bhliantúil na bliana seo 
chugainn agus cuirfear i láthair freisin an chéad tuairisc de chuid 
RTÉ faoin gur chuige ar fud na réimsí fiontraíochta ar fad maidir le 
bainistíocht i ndáil le riosca.

Bhí próiseas bainistíochta maidir le cúrsaí riosca i bhfeidhm ag 
RTÉ i rith na bliana 2012 sular tugadh isteach na hathruithe a 
leagtar amach thuas. Sonraítear tríd an bpróiseas seo 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, Gnóthaí Dlí etc.). Déanann an Coiste Iniúchta agus Riosca 
athbhreithniú ar gach ceann de na cláir riosca.

Déanann an lucht bainistíochta, uair sa bhliain, 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 do chlár 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 gcóras don rialáil inmheánach.

Déanann an Coiste Iniúchta agus Riosca athbhreithniú ar chlár 
riosca an Ghrúpa i lár na bliana 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, iad seo a leanas ina measc:

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

•  Cóid Iompair maidir leis an nGnó do chomhaltaí an Bhoird agus 
d’fhostaithe ina leagtar amach na caighdeáin eitice a bhfuil súil leo 
agus duine i mbun gnó; 

•  Nósanna imeachta atá leagtha síos chun rioscaí mórthábhachta a 
shonrú, a smachtú agus a thuairisciú maidir leis na IBDanna agus 
feidhmeanna mórthábhachta maidir le tacaíocht chorparáide; 

•  Córais chuimsitheacha do bhuiséid le 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;

•  Tá polasaí ar bun maidir le Tuairisc de Mheon Macánta 
(Sceithireacht) ionas go mbíonn bealach ag daoine den fhoireann 
tuairisc a thabhairt ar ní atá ina ábhar buartha agus sin faoi rún 
agus, más gá sin, gan údar ná ainm a lua;

•  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.
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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.

Bhí ag baint leis an bpróiseas ar ghlac an Bord leis chun 
tabhairt faoi athbhreithniú ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe 
inmheánaigh:

•  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;

•  Athbhreithniú a dhéanamh ar an gclár oibre don iniúchadh 
inmheánach agus na príomhthorthaí a bhreithniú; agus

•  Athbhreithniú a dhéanamh ar thuarascáil na n-iniúchóirí 
seachtracha, a dhéanann, mar chuid dá ngnáthnósanna imeachta, 
scrúdú ar ghnéithe de na córais don rialú inmheánach agus 
tuairisc a thabhairt don Choiste Iniúchta agus Riosca ar aon 
easnamh suntasach.

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

Cloíonn RTÉ le polasaí an Rialtais maidir le táillí a íoc le 
Cathaoirligh agus Stiúrthóirí Chomhlachtaí Stáit, faoi mar a 
shocraíonn an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe agus an 
tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.

 2012 2011
 €’000 €’000

Tom Savage 31 31
Fergus Armstrong 16 16
Orlaith Carmody 16 16
Noel Curran - -
Alan Gilsenan 16 16
Karlin Lillington 16 16
Joe Little2 - 13
Aileen O’Meara 16 16
Eunice O’Raw - 13
Sean O’Sullivan 16 16
Patricia Quinn 16 16
Stuart Switzer 16 16

 159 185

1.  Is comhaltaí neamhfheidhmiúcháin comhaltaí uile an Bhoird, seachas an 
Príomh-Stiúrthóir, Noel Curran, a dhéanann fónamh mar chomhalta ex 
officio.

2.  Cé nach bhfuair sé aon táille maidir le fónamh ar an mBord, íocadh Joe 
Little mar fhostaí de chuid RTÉ.

cosTais chomhalTaí aN BhoiRd1

Ag teacht leis an gCód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí 
Stáit, ní mór an foilsiú seo a leanas a dhéanamh i ndáil le costais a 
íocadh le comhaltaí den Bhord: 

 2012 2011
 €’000 €’000

Taisteal – míleáiste 7 6
Taisteal – eile - 1
Liúntas Cothabhála 21 13

 28 20

1.  Baineann costais chomhaltaí an Bhoird thuas leis an bhfónamh ar an 
mBord amháin agus ní thugtar san áireamh costais chomhaltaí ina gcáil 
mar fhostaithe de chuid RTÉ. 

luach saoThaiR aN phRíomh-sTiúRThóRa1

Tá an luach saothair don Phríomh-Stiúrthóir, lena mbaineann 
tuarastal bliantúil agus liúntas gluaisteáin, le polasaí an 
Rialtais faoi luach saothair Phríomhoifigeach Feidhmiúcháin 
na gComhlachtaí Stáit Tráchtála a shocrú, arna eisiúint ag an 
Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, tá an luach saothair 
aontaithe ag an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 
Nádúrtha. 
 
  Noel curran2 cathal goan3

 2012 20114 2012 2011
 arna n-athula
 €’000 €’000 €’000 €’000

- Buntuarastal 250 229 - 12

Sochair Eile    
- Ranníocaíochtaí Pinsin 63 58 - 1
- Sochair eile 25 23 - 35

 338 310 - 48

1.  Ceapadh Noel Curran ina Phríomh-Stiúrthóir nua le héifeacht ón 1 Feabhra 
2011. Chuaigh Cathal Goan ar scor ó phost Phríomh-Stiúrthóir RTÉ, le 
héifeacht ón 19 Eanáir 2011.

2.  Thabhaigh Noel Curran costais dar suim iomlán €7,857 (2011: €1,590) i 
mbun dhualgais an phoist. Tá riaráistí costas a tabhaíodh i rith na bliana 
2011 agus a éilíodh trí chóras na gCostas Taistil i rith na bliana 2012 i 
gceist leis an ardú ar na costais sa bhliain 2012. 

3.  Thabhaigh Cathal Goan costais dar suim iomlán €112 i mbun dhualgais an 
phoist i rith na bliana 2011.

4.  Tá athlua déanta maidir le ‘Sochair eile’ arna n-íoc le Noel Curran ar luadh 
Náid leo sa bhliain roimhe seo ionas go dtugtar san áireamh riaráiste 
€23,000 a íocadh i rith na bliana 2012 ach a bhain le liúntas a saothraíodh i 
rith na bliana airgeadais 2011.  

Níor deonaíodh ná níor íocadh aon phá de réir feidhmíochta i ndáil 
leis an mbliain 2012 ná leis an mbliain 2011.

Leagtar amach sa tábla thuas an tsuim a d’íoc RTÉ isteach i Scéim 
Pinsin Ranníoca Sainithe thar ceann Noel Curran. 

Rialachas coRpaRáide (ar lean)
don Bhliain dar críoch 31 nollaig 2012

Tuarascáil BhlianTúil agus ráiTis airgeadais an ghrúpa 2012
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Cuireann comhaltaí Bhord RTÉ, a dtugtar liosta díobh ó 
leathanach 66 go dtí leathanach 67, an tuarascáil bhliantúil 
maille le ráitis airgeadais iniúchta an Ghrúpa don bhliain dar 
críoch an 31 Nollaig 2012 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 ar 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 2012 san athbhreithniú ar 
chúrsaí Oibriúcháin ó leathanach 20 go dtí leathanach 63 
agus san athbhreithniú ar chúrsaí Airgeadais ó leathanach 
12 go dtí leathanach 17. 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 127 go dtí leathanach 141 
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 2012.

ToRThaí Na BliaNa
Leagtar amach torthaí na bliana don Ghrúpa sa Ráiteas faoin 
Ioncam ar leathanach 78 agus sna nótaí a ghabhann leis an 
Ráiteas sin.

comhalTaí aN BhoiRd
Leagtar amach ó leathanach 66 go dtí leathanach 67 
ainmneacha na ndaoine a bhí ag fónamh ina gcomhaltaí ar an 
mBord ar an 31 Nollaig 2012.

Rialachas coRpaRáide
Leagtar amach socruithe RTÉ maidir le cúrsaí rialachas 
corparáide sa tuarascáil bhliantúil mar seo a leanas:
•  Rialachas corparáide leathanaigh 70 to 74

•  Próifílí Chomhaltaí an Bhoird leathanaigh 66 to 67

•  Ráiteas faoi fhreagrachtaí chomhaltaí an Bhoird  leathanach 76

leaBhaiR agus Taifid
Tá comhaltaí Bhord RTÉ freagrach as 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 cuntasaíochta an Ghrúpa.

cuNTais a íoc
Admhaíonn comhaltaí an Bhoird an fhreagracht a leagtar 
orthu maidir le cinntiú 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 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 11 leis na ráitis airgeadais.

iNiúchóiR
Leanfaidh KPMG, Cuntasóirí Cairte, in oifig de réir Alt 160 (2) 
d’Acht na gCuideachtaí, 1963.

síNTiús polaiTíochTa
Ag tagairt don Acht Toghcháin, 1997, ní thugann RTÉ aon 
síntiús polaitíochta.

TuaRascáil chomhalTaí aN BhoiRd
don Bhliain dar críoch 31 nollaig 2012

ThaR ceaNN aN BhoiRd

Tom Savage Sean O’Sullivan Noel Curran
Cathaoirleach Comhalta Boird  An Príomh-Stiúrthóir 
 agus Cathaoireach an Choiste
 Iniúchta agus Riosca
18 Aibreán 2013
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Tá de fhreagracht ar chomhaltaí Bhord RTÉ an Tuarascáil 
Bhliantúil agus ráitis airgeadais RTÉ agus an Ghrúpa 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 
comhaltaí Bhord 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; 
agus

•  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 as a chinntiú go léiríonn an 
ráiteas faoi rialachas corparáideach ar leathanaigh 70 go dtí 74 
go gcomhlíonann an Grúpa Cód Cleachtais maidir le Rialachas 
Comhlachtaí Stáit na bliana 2009 agus naoi gcinn d’fhorálacha 
i gCód Rialachas Corparáide an Ríochta Aontaithe agus an 
dá fhoráil in Aguisín Rialachas Corparáide na hÉireann a 
shonraítear faoi Rialacha Liostála Stocmhalartán na hÉireann 
agus a chuirtear i bhfeidhm ar bhonn deonach. 

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

Tom Savage Sean O’Sullivan Noel Curran
Cathaoirleach Comhalta Boird  An Príomh-Stiúrthóir 
 agus Cathaoireach an Choiste
 Iniúchta agus Riosca
18 Aibreán 2013

RáiTeas faoi fhReagRachTaí chomhalTaí aN BhoiRd
don Bhliain dar críoch an 31 nollaig 2012

Tuarascáil BhlianTúil agus ráiTis airgeadais an ghrúpa 2012
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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 2012 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 é creatchóras maidir le tuairiscíocht airgeadais a 
cuireadh i bhfeidhm agus iad á n-ullmhú an dlí is infheidhme 
agus na Caighdeáin Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais 
(IFRS) mar atá glactha leo ag an Aontas Eorpach (AE).

Is tuarascáil í seo don Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus 
Acmhainní Nádúrtha (‘an tAire’) amháin agus sin de réir 
reachtaíocht an chraolacháin. 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 niNiúchóiRí 
faoi seach 
Mar a leagtar amach níos cuimsithí sa Ráiteas faoi 
Fhreagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird ar leathanach 76, tá 
de fhreagracht ar chomhaltaí an Bhoird ráitis airgeadais 
a ullmhú lena dtugtar léargas fírinneach cóir. Is é atá de 
fhreagracht orainne 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) agus ár dtuairim ina leith a 
chur in iúl. Ceanglaítear orainn faoi na caighdeáin sin cloí leis 
na Caighdeáin Eitice d’Iniúchóirí arna n-eisiúint ag Bord na 
gCleachtas Iniúchóireachta.

scóip Na hiNiúchóiReachTa maidiR leis Na RáiTis 
aiRgeadais 
Bíonn ag baint le hiniúchóireacht fianaise a fháil maidir leis 
na suimeanna sna ráitis airgeadais agus na nithe a nochtar 
iontu atá leordhóthanach chun dearbhú réasúnach a thabhairt 
go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha, 
cibé acu mar thoradh ar chalaois nó ar earráid. Áirítear leis 
sin measúnú i dtaobh an bhfuil na polasaithe cuntasaíochta 
oiriúnach d’imthosca an chomhlachta agus an bhfuil siad á 
gcur i bhfeidhm go comhleanúnach agus an nochtar iad de 
réir mar is cuí; ar den réasúnacht na meastacháin agus na 
breithiúnais shuntasacha a rinne na stiúrthóirí agus na ráitis 
airgeadais á n-ullmhú, agus ar dhóthanacht fhoriomlán chur 
i láthair na faisnéise sna ráitis airgeadais. Déantar freisin 
an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais ar fad sa 
tuarascáil bhliantúil a léamh d’fhonn aon mhíréir ábhar leis 
na ráitis airgeadais iniúchta a thabhairt chun suntais. Sa 
chás go dtugtar aon mhíráitis nó míréir ábhartha faoi deara, 
tugtar a mbeadh i gceist leis sin do thuairisc na n-iniúchóirí 
faoi mheas.

TuaiRim i Ndáil leis Na RáiTis aiRgeadais
Is é 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 2012 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 2012; 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 a thugtar i dtuarascáil 
chomhaltaí an Bhoird ag teacht leis na ráitis airgeadais.

cúRsaí a gceaNglaíTeaR oRaiNN TuaiRisc a ThaBhaiRT iNa 
leiTh de RÉiR Na dTÉaRmaí fosTaíochTa 
Níl aon tuairisc le tabhairt againn i ndáil leis na cúrsaí seo a 
leanas: 

Faoin gCód Cleachtais maidir le Rialachas Comhlachtaí Stáit 
(‘an Cód’) tá dlite orainn tuairisc a thabhairt duit má tá 
mura léirítear leis an ráiteas faoin gcóras rialachais airgid 
inmheánach a éilítear faoin gCód mar atá mar chuid den 
Ráiteas faoi Rialachas Corparáide ar leathanaigh 70 go dtí 74 
comhlíontas an Ghrúpa le halt 13.1 (iii) den Chód nó sa chás 
nach bhfuil sé ag teacht le faisnéis a bhfuil eolas againn air 
mar gheall ar an obair iniúchóireachta ar na ráitis airgeadais.

Faoi na téarmaí fostaíochta, tá aontaithe againn 
athbhreithniú a dhéanamh ar na páirteanna sin den Ráiteas 
deonach faoi Rialachas Corparáide ar leathanaigh 70 go dtí 
74 a bhaineann naoi gcinn d’fhorálacha i gCód Rialachas 
Corparáide an Ríochta Aontaithe agus dhá fhoráil in Aguisín 
Rialachas Corparáide na hÉireann a shonraítear faoi Rialacha 
Liostála Stocmhalartán na hÉireann maidir le hathbhreithniú 
iniúchóra a bheith á sásamh ag an gcomhlacht. 

RuaidhRí giBBoNs
ar son agus thar ceann

Kpmg 
cuntasóirí cairte, comhlacht iniúchóireachta reachtúil

26 Aibreán 2013

1 Plás Stokes 
Faiche Stiabhna
Baile Átha Cliath 2

TuaRascáil óN iNiúchóiR Neamhspleách doN aiRe 
cumaRsáide, fuiNNimh agus acmhaiNNí NádúRTha 
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RáiTeas ioNcaim aN ghRúpa
don Bhliain dar críoch 31 nollaig 2012

 nótaí 2012 2011
   arna athlua
    €’000 €’000

       
Bearta Oibriúcháin Leanúnacha      
Ioncam 1 337,214 350,880
Costais Oibríochta (roimh dímheas, amúchadh, athstruchtúrú agus muirir eile) 2 (335,002) (353,411)

EBITDA1 roimh athstruchtúrú agus muirir eile  2,212 (2,531)

Dímheas agus amúchadh 4 (17,504) (16,110)
Athstruchtúrú agus muirir eile  6  (46,161) -

Caillteanas ó Bhearta Oibriúcháin i ndiaidh athstruchtúrú agus muirir eile  (61,453) (18,641)

Ioncam Airgeadais Glan (costais) / ioncam 3 (3,737) 2,442

Easnamh Roimh Cháin Ioncaim  4 (65,190) (16,199)
     
Creidmheas / (Costais) ó Cháin Ioncaim  7 43 (561)

Easnamh don Bhliain  (65,147) (16,760)

1 EBITDA: Tuilleamh (Brabús / (Caillteanas) Oibríochta) roimh Ús, Cháin, Dímheas agus Amúchadh

ThaR ceaNN aN BhoiRd

Tom Savage Sean O’Sullivan Noel Curran
Cathaoirleach Comhalta Boird  An Príomh-Stiúrthóir 
 agus Cathaoireach an Choiste
 Iniúchta agus Riosca
18 Aibreán 2013
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RáiTeas faoi ioNcam cuimsiTheach aN ghRúpa 
don Bhliain dar críoch 31 nollaig 2012

 nótaí 2012 2011
    €’000 €’000

       
Easnamh i leith na bliana  (65,147) (16,760)
   
Ioncam Cuimsitheach Eile   
Caillteanas achtúireacha ar an scéim pinsin shochair shainithe 20 (5,311) (49,974)
   
Caillteanas achtúireacha ar an scéim pinsin ‘50/50’ Riosca i bPáirt 20 (497) (127)
   
Cáin iarchurtha maidir le sócmhainní pinsin 21 (10) 400

  (5,818) (49,701)

Sciar éifeachtach athruithe i luach cothrom maidir le fálú airgid   (1,423) (2,897)
Athrú ar luach cothrom maidir le fálú sreabhadh airgid arna aistriú go dtí:    
 Maoin, Innealra agus Trealamh   303 135
 Ráiteas Ioncaim  3 584 90

Caillteanas ar luach cothrom maidir le fálú sreabhadh airgid  23 (536) (2,672)
   
Cáin iarchurtha maidir le fálú sreabhadh airgid  21 67 334

  (469) (2,338)

   
Iomlán an chaillteanais chuimsithigh eile i leith na bliana   (6,287) (52,039)

   
Iomlán an chaillteanais chuimsithigh i leith na bliana   (71,434) (68,799)

ThaR ceaNN aN BhoiRd

Tom Savage Sean O’Sullivan Noel Curran
Cathaoirleach Comhalta Boird  An Príomh-Stiúrthóir 
 agus Cathaoireach an Choiste
 Iniúchta agus Riosca
18 Aibreán 2013
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cláR comhaRdaiThe aN ghRúpa
ar an 31 nollaig 2012

   nótaí 2012 2011
    €’000 €’000

       
SÓCMHAINNÍ      
Sócmhainní Neamhreatha      
Maoin, innealra agus trealamh   8 96,591 100,248
Sócmhainní doláimhsithe   9 4,348 3,681
Airgead tirim srianta  10 3,000 2,000
Nithe infhaighte trádála agus eile   13 87 208
Sócmhainn pinsin  20 746 664
Sócmhainní cánachais iarchurtha   21 400 348
Ionstraimí airgeadais díorthaigh  22 - 239

Iomlán na Sócmhainní Neamhreatha     105,172 107,388
       
Sócmhainní Reatha      
Fardail   12 33,936 37,044
Nithe infhaighte trádála agus eile   13 35,402 37,763
Réamhíocaíochtaí agus fabhraithe eile     15,524 15,779
Infheistíochtaí leachtacha  14 16,211 23,201
Airgead tirim agus coibhéis airgid tirim   15 20,905 37,535
Ionstraimí airgeadais díorthaigh  22 - 1,004

Iomlán na Sócmhainní Reatha     121,978 152,326
       
Iomlán Sócmhainní     227,150 259,714

       
COTHROMAS      
Tuilleamh Coinnithe    (127) 70,838
Cúlchiste maidir le fálú sreabhadh airgid  23 (2,807) (2,338)

   (2,934) 68,500

DLITEANAIS       
Dliteanais Neamhreatha       
Fiachas úsmhar agus iasachtaí  16 51,375 38,250
Sochair d’fhostaithe   19 24,731 9,231
Dliteanas pinsin   20 47,086 47,797
Ionstraimí airgeadais díorthaigh   22 2,088 1,926

Iomlán na nDliteanas Neamhreatha     125,280 97,204
       
Dliteanais Reatha      
Fiachas úsmhar agus iasachtaí   16 1,875 -
Nithe iníoctha trádála agus eile   17 76,246 71,629
Cánachas agus leas sóisialach   18 8,002 10,448
Sochair d’fhostaithe   19 17,432 11,187
Ionstraimí airgeadais díorthaigh   22 1,249 746

Iomlán na nDliteanas Reatha     104,804 94,010
       
Iomlán na nDliteanas     230,084 191,214

Iomlán Cothromais agus Dliteanais     227,150 259,714

ThaR ceaNN aN BhoiRd

Tom Savage Sean O’Sullivan Noel Curran
Cathaoirleach Comhalta Boird  An Príomh-Stiúrthóir 
 agus Cathaoireach an Choiste
 Iniúchta agus Riosca
18 Aibreán 2013
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RáiTeas aN ghRúpa faoi aThRú aR choThRomas
ar an 31 nollaig 202

  coinnithe re. fálú
 Tuilleamh  sreabhadh  iomlán 
 coinnithe airgid  cothromais
 €’000 €’000 €’000
  (Nóta 23) 

   
Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2012 70,838 (2,338) 68,500
Iomlán an chaillteanais chuimsithigh  (70,965) (469) (71,434)

   
Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2012 (127) (2,807) (2,934)

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

   
Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2011 70,838 (2,338) 68,500

   

RáiTeas RTÉ faoi aThRú aR choThRomas 
 ar an 31 nollaig 2012

  2012 2011
    €’000 €’000

Tuilleamh coinnithe   
Iarmhéid ar an 1 Eanáir  (7,191) 69,036
Iomlán an chaillteanais chuimsithigh  (82,705) (76,227)

   
Iarmhéid ar an 31 Nollaig  (89,896) (7,191)

ThaR ceaNN aN BhoiRd

Tom Savage Sean O’Sullivan Noel Curran
Cathaoirleach Comhalta Boird  An Príomh-Stiúrthóir 
 agus Cathaoireach an Choiste
 Iniúchta agus Riosca
18 Aibreán 2013
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RáiTeas faoi shReaBhadh aiRgid aN ghRúpa
don Bhliain dar críoch 31 nollaig 2012

 nótaí 2012 2011
   arna athlua
    €’000 €’000

       
Sreabhadh Airgid ó Bhearta Oibriúcháin 
Easnamh i leith na bliana    (65,147) (16,760)
Coigeartú maidir le:    
Athstruchtúrú agus muirir eile  6 46,161 -
Dímheas maidir le maoin, innealra agus trealamh  8 16,072 14,585
Amúchadh maidir le sócmhainní doláimsithe  9 1,432 1,525
Gnóthachan ar mhaoin, innealra agus trealamh a dhiúscairt   (6) (23)
Difríocht idir muirear pinsin agus ranníocaíochtaí airgid    (4,821) 1,113
Costas /(ioncam) airgeadais glan  3 3,737 (2,442)
(Creidmheas) / costas cháin ioncaim   7 (43) 561

   (2,615) (1,441)
    
Athrú ar fhardail agus nithe iníoctha a bhaineann le fardail    1,909 (1,203)
Athrú ar nithe infhaighte trádála agus eile   2,482 2,135
Athrú ar réamhíocaíochtaí   420 (1,160)
Athrú ar nithe iníoctha trádála agus eile   3,284 (3,639)
Athrú ar chánachas agus leas sóisialach   (2,398) (1,287)
Athrú ar shochair d’fhostaithe   (25,143) (11,070)

Airgead tirim glan in úsáid i mBearta Oibriúcháin   (22,061) (17,665)
    
Sreabhadh Airgid ó Bhearta Infheistíochta    
Ús a fuarthas   1,019 2,033
Fáltas ó mhaoin, innealra agus trealamh a dhíol   15 29
Éadáil ar mhaoin, innealra agus trealamh   (13,163) (21,785)
Éadáil ar shócmhainní doláimhsithe   (1,684) (1,343)

Airgead tirim glan in úsáid i mBearta Infheistíochta    (13,813) (21,066)
    
Sreabhadh Airgid ó Bhearta Airgeadais    
Fáltas ó Iasachtaí  16 15,000 38,250
Ús a híocadh   (1,746) -
Airgead tirim srianta  15 (1,000) (2,000)
Ísliú maidir le hinfheistíochtaí leachtacha  14 6,990 13,981

Airgead Tirim Glan ó Bhearta Airgeadais   19,244 50,231
    
(Laghdú) /ardú glan ar airgead tirim agus coibhéis airgid thirim    (16,630) 11,500
Airgead tirim agus coibhéis airgid thirim an 1 Eanáir   37,535 26,035

    
Airgead Tirim agus Coibhéis Airgid Thirim ar an 31 Nollaig  15 20,905 37,535

ThaR ceaNN aN BhoiRd

Tom Savage Sean O’Sullivan Noel Curran
Cathaoirleach Comhalta Boird  An Príomh-Stiúrthóir 
 agus Cathaoireach an Choiste
 Iniúchta agus Riosca
18 Aibreán 2013



83

cláR comhaRdaiThe RTÉ
ar an 31 nollaig 2012

 nótaí 2012 2011
    €’000 €’000

       
SÓCMHAINNÍ    
Sócmhainní Neamhreatha    
Maoin, innealra agus trealamh  8 29,400 33,040
Sócmhainní doláimhsithe  9 2,325 1,836
Infheistíochtaí i bhfochuideachtaí  11 65,827 65,827
Nithe infhaighte eile  13 87 208
Sócmhainn pinsin  20 746 664
Sócmhainní cánachais iarchurtha   21 1,343 1,483
Ionstraimí airgeadais díorthaigh   22 - 239

Iomlán na Sócmhainní Neamhreatha   99,728 103,297
    
Sócmhainní Reatha    
Fardail  12 31,890 34,965
Nithe infhaighte trádála agus eile  13 29,205 30,876
Réamhíocaíochtaí agus ioncam fabhraithe   11,502 13,400
Infheistíochtaí leachtacha  14 13,110 20,197
Airgead tirim agus coibhéis airgid thirim  15 18,604 31,901
Ionstraimí airgeadais díorthaigh  22 - 1,004

Iomlán na Sócmhainní Reatha   104,311 132,343
     
Iomlán Sócmhainní   204,039 235,640

    
COTHROMAS    
Tuilleamh coinnithe   (89,896) (7,191)

    
DLITEANAIS     
Dliteanais Neamhreatha    
Fiachas agus iasachtaí úsmhara  16 13,125 -
Sochair d’fhostaithe   19 24,731 9,231
Dliteanais pinsin  20 47,086 47,797

Iomlán na nDliteanas Neamhreatha   84,942 57,028
    
Dliteanais Reatha    
Fiachas agus iasachtaí úsmhara  16 1,875 -
Nithe iníoctha trádála agus eile  17 182,711 165,248
Cánachas agus leas sóisialach  18 7,225 9,782
Sochair d’fhostaithe  19 17,053 10,773
Ionstraimí airgeadais díorthaigh  22 129 -

Iomlán na nDliteanas Reatha   208,993 185,803
    
Iomlán Dliteanas   293,935 242,831

    
Iomlán Cothromais agus Dliteanais   204,039 235,640

ThaR ceaNN aN BhoiRd

Tom Savage Sean O’Sullivan Noel Curran
Cathaoirleach Comhalta Boird  An Príomh-Stiúrthóir 
 agus Cathaoireach an Choiste
 Iniúchta agus Riosca
18 Aibreán 2013
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   nótaí 2012 2011
    €’000 €’000

       
Sreabhadh Airgid ó Bhearta Oibriúcháin    
Easnamh i leith na bliana tar éis cánachais   (76,887) (26,526)
Coigeartaithe maidir le:    
Athstruchtúrú agus muirir eile  6 46,161 -
Dímheas ar mhaoin, innealra agus trealamh  8 9,710 9,808
Amúchadh maidir le sócmhainní doláimsithe  9 1,087 1,360
Gnóthachan ar mhaoin, innealra agus trealamh a dhiúscairt   (11) (14)
Difríocht idir muirear pinsin agus ranníocaíochtaí airgid   (4,821) 1,113
Costas / (ioncam) airgeadais glan   2,536 (2,801)
Costas / (creidmheas) cháin ioncaim   130 (326)

   (22,095) (17,386)
    
Athrú ar fhardail agus nithe iníoctha a bhaineann le fardail   1,877 (143)
Athrú ar nithe infhaighte trádála agus eile   1,792 4
Athrú ar réamhíocaíochtaí   2,031 (1,492)
Athrú ar sholáthairtí agus nithe trádála iníoctha eile   15,410 24,131
Athrú ar chánachas agus leas sóisialach   (2,557) 904
Athrú ar shochair fhostaithe   (25,109) (10,451)

Airgead Tirim Glan in úsáid i mBearta Oibriúcháin   (28,651) (4,433)
    
Sreabhadh Airgid ó Bhearta Infheistíochta    
Ús a fuarthas   885 1,812
Fáltas ó mhaoin, innealra agus trealamh a dhíol   11 15
Éadáil ar mhaoin, innealra agus trealamh   (6,316) (7,596)
Éadáil ar shócmhainní doláimhsithe   (936) (323)

Airgead tirim glan in úsáid i mBearta Infheistíochta    (6,356) (6,092)
    
Sreabhadh Airgid ó Bhearta Airgeadais    
Fáltas ó iasachtaí  16 15,000 -
Ús a íocadh   (377) -
Ísliú maidir le hinfheistíochtaí leachtacha  14 7,087 16,985

Airgead tirim glan ó Bhearta Airgeadais    21,710 16,985
    
Glan (ísliú) / ardú ar airgead tirim agus coibhéis airgid thirim    (13,297) 6,460
Airgead tirim agus coibhéis airgid thirim ar an 1 Eanáir   31,901 25,441

    
Airgead tirim agus coibhéis airgid thirim ar an 31 Nollaig  15 18,604 31,901

ThaR ceaNN aN BhoiRd

Tom Savage Sean O’Sullivan Noel Curran
Cathaoirleach Comhalta Boird  An Príomh-Stiúrthóir 
 agus Cathaoireach an Choiste
 Iniúchta agus Riosca
18 Aibreán 2013

RáiTeas faoi shReaBhadh aiRgid RTÉ
don Bhliain dar críoch 31 nollaig 2012 



85

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. Chuir an Grúpa athrú ar 
chur i láthair Ráiteas Ioncaim an Ghrúpa le linn na bliana. 
An t-údar is mó a bhí leis an athrú ná go mbeadh ar chumas 
an Ghrúpa tomhais EBITDA ar thuilleamh (tuilleamh roimh 
ús, cháin, dímheas agus amúchadh) a thuairisciú sa Ráiteas 
Ioncaim. Dá réir sin tá na comparáidí athluaite sa Ráiteas 
Ioncaim chun dímheas agus amúchadh a nochtadh astu féin 
chomh maith le tomhais EBITDA ar thuillimh.
 
(a) eintiteas tuairiscíochta 
Is corparáid reachtúil é RTÉ a bunaíodh faoin Acht um Údarás 
Craolacháin, 1960 agus tá an chorparáid sainlonnaithe in 
Éirinn. Tá ráitis airgeadais chomhdhlúite RTÉ amhail an 31 
Nollaig 2012 agus an bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2012 
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 (IFRSs) mar a ghlac an tAontas Eorpach 
(AE) leo agus atá in éifeacht don bhliain dar críoch 31 
Nollaig 2012 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 2012 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 2012 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 agus 
le hionstraimí airgeadais 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 bhearta. 
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.

(c) comhfhiontair
Is éard iad gnóthais comhfhiontair (comhfhiontair) ná 
gnóthais ag a bhfuil smacht conartha ag RTÉ orthu i 
gcomhar le páirtí eile. Déantar comhfhiontair a chuntas 
ag baint úsáid as modh an chothromais sa chuntasaíocht. 
Níl leasa RTÉ i nglan-sócmhainní ná i nglan-dhliteanais 
comhfhiontar ná a sciar den bhrabús ná caillteanais tar 
éis cánach ábhartha le háireamh sna ráitis airgeadais 
chomhdhlúite.

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 

BeaRTais chuNTasaíochTa 
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BeaRTais chuNTasaíochTa (ar lean)

bailiúcháin, tobhach 7% leis an gCiste Craoltóireachta agus 
suimeanna eile a íoctar le TG4 arna chinneadh ag an Aire 
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.

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 Ceolfhoirne 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.

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, innealra 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%
Innealra & 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 
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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 líne dírigh 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 ar dháta 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
(a) 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 coibhéis airgid 
thirim, airgead tirim srianta, iasachtaí agus iasachtaíochtaí, 
ioncam carnaithe, sochair agus trádáil fostaithe agus nithe 
iníoctha eile.

Aithnítear ar dtús ionstraimí airgeadais neamh-dhíorthaigh 
ag luach cóir. Ina dhiaidh sin tomhaistear ionstraimí 
airgeadais neamh-dhíorthaigh 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.

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. 
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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 
in-tí 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 leis an gcraoltóir. 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 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.

BeaRTais chuNTasaíochTa (ar lean)
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(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 na suimeanna a úsáidtear 
chun críocha cánach. Níl 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 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 aiRgeadais
Tá 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 
athstruchtúrtha gluaiseachtaí luach cóir ar ionstraimí 
airgeadais díorthaigh a aithnítear tríd an Ráiteas Ioncaim.

13. caighdeáiN agus lÉiRmhíNiThe Nua
(a) a glacadh le linn na bliana
Tá na beartais chuntasaíochta a glacadh comhleanúnach leo 
sin ó mbliain airgeadais roimhe. Tháinig roinnt nua ceanglas 
chun éifeachta don chéad uair i rith na bliana 2012. Ní raibh 
tionchar ábhartha ag ceachtar díobh sin ar an nGrúpa.

(b) caighdeáin agus léirmhínithe nua nár glacadh leo fós
Tá roinnt caighdeán nua a bhfuil glactha ag an AE leo 
chomh maith le leasuithe ar chaighdeáin agus léirmhínithe a 
thiocfaidh in éifeacht do thréimhsí bliantúla ag tosú i ndiaidh 
an 1 Eanáir 2013 agus nár feidhmíodh is na ráitis airgeadais 
chomhdhlúite seo á n-ullmhú. Áirítear orthu sin IFRS 10 
Ráitis Airgeadais Chomhdhlúite, IFRS 11 Comhshocruithe, 
IFRS 12 Leasa in Eintitis Eile a Nochtadh agus IAS 19 
Sochair d’Fhostaithe (Leasú) a bheidh éigeantach i dtaobh 
ráitis airgeadais chomhdhlúite an Ghrúpa i 2013. Ní fios fós 
a mhéid is a bheidh tionchar ag na caighdeáin sin ar ráitis 
airgeadais chomhdhlúite an Ghrúpa.
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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. Cuireann RTÉ deiseanna ar fáil rochtain a fháil 
ar ábhar ó na seirbhísí seo via a sheirbhísí ar líne saor in 
aisce. Tá na príomhsheirbhísí ar líne leagtha amach san 
Athbhreithniú Oibríochta Digití. Tá deiseanna eile fós teacht 
ar ábhar seirbhíse poiblí RTÉ ar fáil via bhealaí RTÉ+1 
agus RTÉ Junior atá ar fáil ar leagan DTT agus cábla de 
sheirbhís ar líne RTÉ News Now. Déanann na seirbhísí 
seo freastal ar gach catagóir déimeagrafach de shochaí na 
hÉireann de bharr an réimse leathan aschur agus seánra 
atá ar fáil, beag beann ar an lucht féachana a tharraingítear 
go tráchtála de, agus de bharr béim shonrach ar chláir a 
dhéantar sa mbaile. Áirítear ar bhearta seirbhíse poiblí eile 
RTÉ, Ceolfhoirne RTÉ mar a dhéantar cur síos orthu in 
athbhreithniú oibríochta na gCeolfhoirne. 
 
Bíonn an costas gach bliain ar RTÉ maidir leis na bearta 
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 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 fhoilsiú agus bearta tráchtála gaolmhara eile. 
Oibríonn RTÉ Transmission Network Limited (RTÉNL) 
líonra tarchuradóireachta craolacháin náisiúnta 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.

 
  I rith na bliana 2012, bhí cúrsaí oibriúcháin agus 

bainistíochta RTÉ eagraithe ar fud sé cinn de Rannóga 
Comhtháite Gnó (IBD): Teilifís, Raidió, Nuacht agus Cúrsaí 
Reatha, Digiteach, Ceolfhoirne agus Líonra. Tháinig athrú 
ar an struchtúr in 2012 agus dá bhrí sin athluadh tuairiscí 
idirdhealaithe 2011 chun comparáid leo sin a hullmhaíodh 
faoi struchtúr 2012 a éascú. 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. Leagtar amach i nóta 
11 leis na ráitis airgeadais seo, liosta mionsonraithe de 
bhearta oibre RTÉ, leis an IBD agus leis an eintiteas dlí, ina 
ndéantar tuairiscíocht ina leith.

 
  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(f). Is iad na rannóga IBD, na rannóga 
gnó, na príomhrannóga tuairiscíochta ag RTÉ. Tá anailís 
idirdhealaithe eile mar a éilítear faoin Acht Craolacháin 
2009 leagtha amach i sceideal 1(e).

 
 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 faoi scáth an ioncaim leithdháilte ón Táille 
Ceadúnais. 
 
Déantar costais le IBD agus ar son IBD a lua taobh istigh 
den IBD sin. Baintear leas as bunús cuí ionsúcháin lán-
chostais nó leithdháileadh úsáide chun costas réasúnach 
agus cóir a leagan ar lár-sheirbhísí roinnte agus idir-
rannacha a úsáideann na IBDanna 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 agus 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 chionroinntear na costais 
sin i leith seirbhísí ar líne áit a gcuirtear deiseanna breise 
ar fáil chun rochtain a fháil ar an ábhar a sholáthraítear. 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 sheirbhísí ar líne. 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 
RTÉ Online agus leas á bhaint as bunús cuí ionsúcháin lán-
chostais nó leithdháileadh úsáide. 

 
  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 RTÉ 
Commercial Enterprises Limited maidir le fógraíocht ar an 
aer don RTÉ Guide ar rátaí an mhargaidh oscailte. Is ar 
rátaí an mhargaidh na hidirbhearta idir bearta seirbhíse 
poiblí RTÉ ar líne agus an RTÉ Guide.

  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
  Déantar nóta 1(e), ina dtugtar anailís ar ioncaim, ar chostais 

agus (easnamh)/barrachas gach cainéal, seirbhís agus 
seánra craolacháin agus bearta seirbhíse poiblí le seirbhís 
neamhphoiblí, a thuairisciú ar bhealach atá leanúnach 
leis na prionsabail chéanna a úsáidtear chun ioncaim agus 
costais IBD a thuairisciú. 

  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. 

 
  (d) dáileadh ioncam an cheadúnais Teilifíse 
  Le linn na bliana 2012 thionscain RTÉ athbhreithniú 

cuimsitheach straitéiseach ar a bhearta. Scrúdaíodh san 
athbhreithniú seo, a rinneadh ón mbonn aníos, gach réimse 
aschuir in aghaidh critéar lena chinntiú go raibh na bearta 
feiliúnach i saol na meán a bhíonn ag síorathrú. I ndiaidh 
an athbhreithnithe tá cur síos mionsonraithe seirbhíse anois 
déanta ar gach seirbhís de chuid RTÉ a shainmhíníonn go 
soiléir mar a chuireann an cainéal nó an tseirbhís le cuspóirí 
seirbhíse poiblí RTÉ a bhaint amach.

  Chomh maith le tuairiscí seirbhíse níos mionsonraithe a 
fhorbairt, ghlac RTÉ cur chuige níos follasaí maidir leis 
an modh a ndáiltear maoiniú poiblí i leith seirbhísí aonair 
agus an bealach a gcuireann gach seirbhís le cuspóirí 
seirbhíse poiblí RTÉ a sheachadadh. Ghluais RTÉ chuig 
samhail, de réir an ghnáthchleachtais reatha i measc 
Eagraíochtaí Meán Seirbhíse Poiblí (PSManna) ar fud an AE 
a dháileann maoiniú poiblí ar sheirbhísí aonair ar bhealach 
atá i gcomhréir le costas glan na seirbhíse poiblí. Cinntear 
costas glan seirbhíse poiblí trí ranníoc ó bhearta tráchtála a 
asbhaint as costas comhlán a bhain leis an tseirbhís phoiblí 
a sheachadadh. Dá bhrí sin, ar mhaithe le leanúnachas agus 
cur i láthair na bliana reatha, athluaitear anailís 2011 ar 
ioncaim, ar chostais agus (easnamh)/barrachas gach cainéal, 
seirbhís agus seánra craolacháin agus ar bheartaíocht 
seirbhíse poiblí le seirbhís neamhphoiblí. 

 

  Áirítear ar an gCostas Comhlán Seirbhíse Poiblí a 
bhaineann le gach cainéal agus seirbhís de chuid RTÉ na 
costais a thabhaítear i gcur le chéile agus i seachadadh 
na seirbhíse. Ní áirítear ann aon chostas a thabhaítear is 
deiseanna tráchtála á saothrú a bhainfeadh le soláthar 
na seirbhíse. Leithroinntear na costais sin in aghaidh an 
ioncaim tráchtála lena mbaineann siad d’fhonn an ranníoc 
tráchtála a ríomh. Asbhaintear ranníocaíochtaí tráchtála 
a thagann ó bheartaíocht a bhaineann le cainéal ar leith 
nó seirbhís ar leith as Costas Comhlán Seirbhíse Poiblí na 
seirbhíse chun an Costas Glan Seirbhíse Poiblí a ríomh. 
Cuirtear an barrachas ar ghníomhaíochtaí tráchtála, nach 
bhfuil aon cheangal díreach acu le cainéil ná le seirbhísí, le 
chéile agus dáiltear ar bheartaíocht seirbhíse poiblí a bhfuil 
sé ar a gcumas ioncam suntasach a ghineadh (RTÉ One, 
RTÉ Two, RTÉ Radio 1, RTÉ 2fm, RTÉ Online) i gcomhréir 
le costas comhlán poiblí na seirbhísí. Laghdaíonn na 
suimeanna sin arís costas seirbhíse poiblí na gcainéal.

 
  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 Ceolfhoirne RTÉ, RTÉ Raidió na 
Gaeltachta, RTÉ lyric fm, foráil reachtúil maidir le clár a 
sholáthar do TG4, cainéil bhreise DTT agus DAB (‘cainéil 
eile’), Ceanncheathrú na Corparáide agus costais airgeadais.  
  

  Dáiltear an chuid eile den táille ceadúnais idir seirbhísí 
a d’fhéadfadh ioncam suntasach tráchtála a sholáthar i 
gcomhréir leis an gcostas glan a bhaineann leis na seirbhísí 
poiblí. Áirítear ar na seirbhísí sin: RTÉ One, RTÉ Two, RTÉ 
Radio 1, RTÉ 2fm agus RTÉ Online.

  Ní chuirtear aon ioncam ón Táille Ceadúnais i leith Líonra 
RTÉ ná aon chostais a thabhaítear is deiseanna tráchtála á 
saothrú. 

  Cuirtear an bheartaíocht iarmharach neamh-chainéal agus 
neamhsheirbhíse le chéile faoin gcatagóir ‘Eile’ agus áirítear 
ann IBD Líonra RTÉ, Digiteach, RTÉ Guide agus bearta 
neamh-chainéal eile laistigh de IBDanna Theilifís RTÉ agus 
Raidió RTÉ.

  Mar a tugadh le fios níos túisce sa tuarascáil seo, mar go 
mbíonn an costas a bhíonn ar RTÉ le réimse iomlán bearta 
seirbhíse poiblí a sholáthar go mór níos mó ná an méid 
ioncaim a thagann ón Táille Ceadúnais níl aon dul as ach 
go gcaitear cuid mhór de bhearta seirbhísí poiblí RTÉ a 
mhaoiniú le hioncam tráchtála seachas le maoiniú poiblí.

 
  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 2012

    RaNNa TuaiRiscíochTa    eile 
    iBd 
    Nuacht &     gach Bainteach
  iBd iBd cúrsaí iBd iBd iBd roinn le coigeartuithe iomlán an 
  Teilifís Raidió Reatha ceolfhoirne líonra digiteach eile dTT chomhdhlúite* ghrúpa

  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 ioncam
 Ioncam ó fhógraíocht 84,548  21,052  - - - 4,535 1,112 - (270) 110,977 
 Ioncam ó urraíocht 6,347  2,514  - - - 503 68 - - 9,432 
 Ioncam ó shaoráidí 2,887  141  - 646 - 16 - - (171) 3,519 
 Ioncam ó chiorclaíocht agus imeachtaíe -  -  - 1,932 - - 3,796 - - 5,728 
 Ioncam ó tharchuradóireacht, crainn agus túir -  -  - - 29,411 - - - (15,961) 13,450 
 Ábhar, earraí agus díolachán eile  
 a bhaineann le cláir 2,883  1,727  - 30 - 8,576 27 - (2,245) 10,998 
 Ioncam tráchtála eile 299  -  - - 15 - 1,957 - (55) 2,216 

 Ioncam tráchtála 96,964  25,434  - 2,608 29,426 13,630 6,960  - (18,702) 156,320 
 Dáileadh ioncam an Cheadúnais Teilifíse 79,826  25,505  49,891 11,949 - 4,437 5,920  3,366 - 180,894 

  176,790  50,939  49,891 14,557 29,426 18,067 12,880  3,366 (18,702) 337,214 

 costais de réir chatagóir aschuir**
 Costais cláir - de réir foinse
 Léiriúcháin intí (97,239) (45,645) (49,721) -  -  -  -  -  605  (192,000)
 Coimisiúin reachtúla (37,098) (1,030) -  -  -  -  -  -  -  (38,128)
 Coimisiúin neamh-reachtúla (3,754) -  -  -  -  -  -  -  - (3,754)

 Cláir a dhéantar in Éirinn (138,091) (46,675) (49,721) -  -  -  -  -  605  (233,882)
 Cláir Faighte - Éire (834) -  -  -  -  -  -  -  -  (834)
 Cláir Faighte - Thar lear (25,179) -  -  -  -  -  -  -  -  (25,179)

  (164,104) (46,675) (49,721) -  -  -  -  -  605  (259,895)
 Costais craolacháin & tarchuir ghinearálta (18,375) (1,884) (170) -  (21,259) (3,849) -  (190) 761  (44,966)
 Muirir tharchuir & chumhachta RTÉNL (8,656) (4,695) -  -  -  -  (1,898) (99) 15,348  -
 Costais Díolacháin (5,582) (2,170) -  -  -  (3,541) (200) -  2,509  (8,984)
 Costais eile a bhaineann le haschur (2,763) (459) -  (14,557) -  (10,268) (4,180) (3,077) 152  (35,152)

  (199,480) (55,883) (49,891) (14,557) (21,259) (17,658) (6,278) (3,366) 19,375  (348,997)
           
 ioncam agus costais neamhdháilte          
 Ceannáras na Corparáide -  -  -  -  -  -  (4,796) -  (85)  (4,881)
 Ús iníochta -  -  -  -  (1,365) -  (780) -  -  (2,145)
 Ús infhaighte 1  -  -  -  163  -  984  -  -  1,148 

 (easnamh) / Barrachas iBd (22,689) (4,944) - -  6,965  409  2,010  - 588  (17,661)
 Glanchostas airgeadais a bhaineann  
 le pinsean sochair shainithe  -  -  -  -  -  -  (1,368) -  -  (1,368)
 Athstruchtúrú agus muirir eile -  -  -  -  -  -  (46,161) -  -  (46,161)

 (easnamh) / Barrachas roimh cháin ioncaim (22,689) (4,944) - -  6,965  409  (45,519) - 588  (65,190)

 Cáin ioncaim                 43 

 easnamh don bhliain          (65,147)

 *   Ioncam agus costais i measc chuideachtaí an Ghrúpa a chur as an áireamh.
 **  Áirítear ar chostais de réir catagóir aschuir dímheas, amúchadh agus glan-mhaoiniú (costais)/ioncam agus ní áirítear costais oibriúcháin Cheanncheathrú na 

Corparáide.
 
 nochtuithe Breise ranna          
 Tá ioncam tráchtála comhdhéanta de:          
 Custaiméirí Seachtracha 94,742  25,119  -  2,608  13,450  13,538  6,863  -  -  156,320 
 Ioncam ó ranna oibriúcháin eile 2,222  315  -  -  15,976  92  97  -  (18,702) - 

  96,964  25,434  -  2,608  29,426  13,630  6,960 -  (18,702) 156,320 

  Baineann €35 milliún d’ioncam iomlán an Ghrúpa le haon Chustaiméir amháin i ranna tuairiscíochta na Teilifíse, an Raidió agus Digiteach agus baineann 
€188 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 
 ranníocaíochtaí airgead tirim (2,150) (1,063) (866) (520) (87) (135) -  -  -  (4,821)
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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 (arna athlua)

    RaNNa TuaiRiscíochTa    eile 
    iBd 
    Nuacht &     gach Bainteach
  iBd iBd cúrsaí iBd iBd iBd roinn le coigeartuithe iomlán an 
  Teilifís Raidió Reatha ceolfhoirne líonra digiteach eile dTT chomhdhlúite* ghrúpa

  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 ioncam          
 Ioncam ó fhógraíocht 94,233  24,268  -  2  -  4,552  1,673  -  (908) 123,820 
 Ioncam ó urraíocht 5,450  2,211  -  30  -  401  63  -  -  8,155 
 Ioncam ó shaoráidí 2,115  140  -  454  -  39  -  -  (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 agus díolachán eile  
 a bhaineann le cláir 3,000  1,755  -  38  -  8,069  31  -  (2,204) 10,689 
 Ioncam tráchtála eile 253  -  -  -  25  6  835  -  (65) 1,054 

 Ioncam tráchtála 105,051  28,374  -  2,687  28,364  13,067  6,715  -  (17,001) 167,257 
 Dáileadh ioncam an Cheadúnais Teilifíse 78,681  25,858  57,125  12,784  -  4,136  3,140  1,899  -  183,623 

  183,732  54,232  57,125  15,471  28,364  17,203  9,855  1,899  (17,001) 350,880 

           
 costais de réir chatagóir aschuir**          
 Costais cláir - de réir foinse          
 Léiriúcháin intí (97,189) (47,549) (56,580) -  -  -  -  -  999  (200,319)
 Coimisiúin reachtúla (38,146) (1,406) -  -  -  -  -  -  -  (39,552)
 Coimisiúin neamh-reachtúla (10,590) -  -  -  -  -  -  -  1  (10,589)

 Cláir a dhéantar in Éirinn (145,925) (48,955) (56,580) -  -  -  -  -  1,000  (250,460)
 Cláir Faighte - Éire (902) -  -  -  -  -  -  -  -  (902)
 Cláir Faighte - Thar lear (24,184) -  -  -  -  -  -  -  -  (24,184)

  (171,011) (48,955) (56,580) -  -  -  -  -  1,000  (275,546)
 Costais craolacháin & tarchuir ghinearálta (18,831) (2,739) (545) -  (19,257) (3,743) -  (166) 772  (44,509)
 Muirir tharchuir & chumhachta RTÉNL (7,376) (4,468) -  -  -  -  (795) -  12,639  - 
 Costais Díolacháin (5,867) (2,044) -  -  -  (3,535) (421) -  2,604  (9,263)
 Costais eile a bhaineann le haschur (2,418) (699) -  (15,471) -  (9,090) (5,440) (1,733) 662  (34,189)

  (205,503) (58,905) (57,125) (15,471) (19,257) (16,368) (6,656) (1,899) 17,677  (363,507)
           
 ioncam agus costais neamhdháilte          
 Ceannáras na Corparáide -  -  -  -  -  -  (4,468) -  (35) (4,503)
 Ús iníochta -  -  -  -  (584) -  (550) -  -  (1,134)
 Ús infhaighte 1  -  -  -  226  -  1,618  -  -  1,845 

 (easnamh) / Barrachas iBd (21,770) (4,673) -  - 8,749  835  (201) -  641  (16,419)

 Glanchostas airgeadais a bhaineann  
 le pinsean sochair shainithe -  -  -  -  -  -  220  -  -  220 
 Athstruchtúrú agus muirir eile -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 

 (easnamh) / Barrachas roimh cháin ioncaim (21,770) (4,673) - - 8,749  835  19  -  641  (16,199)

 Cáin ioncaim          (561)

 easnamh don bhliain          (16,760)

 *   Ioncam agus costais i measc chuideachtaí an Ghrúpa a chur as an áireamh.
 **  Áirítear ar chostais de réir catagóir aschuir dímheas, amúchadh agus glan-mhaoiniú (costais)/ioncam agus ní áirítear costais oibriúcháin Cheanncheathrú  

na Corparáide.

 nochtuithe Breise ranna
 Tá ioncam tráchtála comhdhéanta de:
 Custaiméirí Seachtracha  102,802   27,966   -   2,687   14,701   12,598   6,503   -   -  167,257 
 Ioncam ó ranna oibriúcháin eile 2,249  408  -  -  13,663  469  212  -  (17,001) - 

  105,051  28,374  -  2,687  28,364  13,067  6,715  -  (17,001) 167,257 
 
  Baineann €37 milliún d’ioncam iomlán an Ghrúpa le haon Chustaiméir amháin i ranna tuairiscíochta na Teilifíse, an Raidió agus Digiteach 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  
 ranníocaíochtaí airgead tirim  502   259   221   87   25   9   -  -   -  1,103
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NóTaí (ar lean) 
is cuid de ráiTis airgeadais an ghrúpa
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Tuarascáil BhlianTúil agus ráiTis airgeadais an ghrúpa 201296

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 cúrsaí iBd iBd iBd  iomlán an 
   Teilifís Raidió Reatha líonra digiteach ceolfhoirne Neamhdháilte1 ghrúpa
   €’000 €’000  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 don bhliain dar críoch 31 nollaig 2012
 
 Sócmhainní ranna 84,556 9,675 5,938 86,672 8,909 830 - 196,580
 Sócmhainní neamhdháilte - - - - - - 30,570 30,570

 Sócmhainní Iomlána 84,556 9,675 5,938 86,672 8,909 830 30,570 227,150

 Dliteanais ranna (44,554) (2,277) (1,970) (52,256) (5,799) (474) - (107,330) 
 Dliteanais neamhdháilte - - - - - - (122,754) (122,754)

 Dliteanais Iomlána (44,554) (2,277) (1,970) (52,256) (5,799) (474) (122,754) (230,084)

 Caiteachas caipitil 5,067 447 2,018 6,180 786 18 7 14,523

 Dímheas maoine, innealra  
 agus trealamh 5,164 2,414 1,946 6,611 325 171 (559) 16,072

 Amúchadh sócmhainní do-láimhsithe 757 219 78 84 260 10 24 1,432
 

 don bhliain dar críoch 31 nollaig 2011 (arna athlua)
 
 Sócmhainní ranna 94,540 11,046 6,277 90,211 6,492 1,189 - 209,755
 Sócmhainní neamhdháilte - - - - - - 49,959 49,959

 Sócmhainní Iomlána 94,540 11,046 6,277 90,211 6,492 1,189 49,959 259,714

 Dliteanais ranna (45,709) (3,464) (730) (52,341) (3,459) (824) - (106,527)
 Dliteanais neamhdháilte - - - - - - (84,687) (84,687)

 Dliteanais Iomlána (45,709) (3,464) (730) (52,341) (3,459) (824) (84,687) (191,214)

 Caiteachas caipitil 6,940 1,304 1,169 13,266 1,603 250 68 24,600

 Dímheas maoine, innealra  
 agus trealamh 5,823 1,873 1,888 5,098 318 178 (593) 14,585

 Amúchadh sócmhainní do-láimhsithe 1,010 216 96 19 146 8 30 1,525

 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 €0.2 milliún atá lonnaithe lasmuigh de Phoblacht na hÉireann san áireamh sna sócmhainní iomlána in 2012 (2011: 
€1.0 milliún). 

 (g) anailís ar tháillí líonra maidir le seirbhísí uile rTÉ 
    2012 2011
    €’000 €’000

 RTÉ One       3,323 3,764
 RTÉ Two       4,117 3,650
 RTÉ Radio 1       1,899 1,906
 RTÉ 2fm       904 891
 RTÉ lyric fm       903 888
 RTÉ Raidió na Gaeltachta       1,017 978
 Eile        1,752 667

         13,915 12,744
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2. cosTais oiBRiúcháiN (Roimh dhímheas, amúchadh, aThsTRuchTúRú agus muiRiR eile)
   2012 2011
    €’000 €’000

 Costais maidir le Fostaithe (nóta 5)  141,017 152,926
 Costais eile a bhaineann le cúrsaí foirne (conraitheoirí san áireamh)  32,878 35,559

 Costais Oibriúcháin a bhaineann le Cúrsaí Foirne  173,895 188,485

     
 Costais na gclár coimisiúnaithe go díreach  38,727 45,220
 Costais na gclár ceannaithe go díreach  24,637 26,116
 Cóipcheart maidir le spóirt agus cúrsaí eile  25,276 20,579
 Conarthaí maidir le craoladh seachtrach  6,001 7,056
 Ciorcaid chumarsáide  4,083 3,316
 Priontáil an RTÉ Guide agus costais a bhaineann leis sin  1,666 1,977
 Leictreachas don líonra  2,848 2,895
 Ceadúnais cheoil  7,223 6,925
 Polasaithe árachais  1,460 1,203
 Costais tríú páirtí eile  49,186 49,639

 Costais Oibriúcháin nach mbaineann le pearsanra roimh dhímheas,  
 amúchadh, athstruchtúrú agus muirir eile   161,107 164,926

 Iomlán na gCostas Oibriúcháin (roimh dhímheas, amúchadh, athstruchtúrú agus muirir eile)  335,002 353,411

3. glaN ioNcam agus caiTeachas gNóThaí aiRgeadais
   2012 2011
    €’000 €’000

 Ioncam ó ús ar shuimeanna taisce sa bhanc  1,149 1,844
 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  1,149 3,356
     
 Ús agus costais airgeadúcháin maidir le hiasachtaí  (1,186) (494)
 Caillteanas, arna lua ar an luach cothrom, maidir le babhtáil rátaí úis athrangaithe ó ghnáthscaireanna (584) (90)
 Díscaoileadh na lascaine ar chostais athstruchtúraithe (nóta 19)  (375) (550)
 Caillteanas, arna lua ar an luach cothrom, ar ionstraimí airgeadais  
 díorthaigh nach sonraítear mar fhálúchán maidir le sreabhadh airgid   (1,373) -

 Costas gnóthaí airgeadais   (3,518) (1,134)
 
 Gnóthachan measta maidir le sócmhainní scéime (nóta 20)  37,896 40,501
 Costas úis maidir le dliteanais scéime (nóta 20)  (39,264) (40,281)

 An t-ioncam glan ó ghnóthaí airgeadais a bhaineann le pinsean sochair shainithe  (1,368) 220

 An (costas) / tioncam glan ó ghnóthaí airgeadais a shonraítear sa ráiteas faoi ioncam   (3,737) 2,442

4. easNamh Roimh cháiN ioNcaim

 (a) áirítear na suimeanna seo a leanas san easnamh roimh cháin ioncaim: 
  2012 2011
    €’000 €’000

 Dímheas agus amúchadh   
 
 - Dímheas maidir le maoin, innealra agus trealamh  16,072 14,585
 - Amúchadh maidir le sócmhainní do-láimhsithe   1,432 1,525
 Gnóthachan ar mhaoin, innealra, trealamh agus sócmhainní do-láimhsithe a dhiúscairt  (6) (23)
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NÓTAÍ (ar lean) 
is cuid de ráitis airgeadais an ghrúpa

4. easNamh Roimh cháiN ioNcaim (ar lean)

  (b) luach saothair na niniúchóirí: 
    2012 2011
    €’000 €’000

 An Grúpa   
 Iniúchóireacht  114 114
 Seirbhísí dearbhúcháin eile   96 108
 Seirbhísí comhairleoireachta maidir le cánachas  138 56
 Seirbhísí eile nach iniúchóireacht  300 64

  648 342

    2012 2011
    €’000 €’000

 RTÉ   
 Iniúchóireacht  90 90
 Seirbhísí dearbhúcháin eile  96 97
 Seirbhísí comhairleoireachta maidir le cánachas  124 55
 Seirbhísí eile nach iniúchóireacht  274 64

   584 306

 

  2012 2011
   arna athlua

 (c) luach saothair na stiúrthóirí:  €’000 €’000

   
 Táillí1  159 185
 Luach saothair eile, ranníocaíochtaí pinsin san áireamh   338 358

   497 543

 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:   
    2012 2011
     €’000 €’000
 

 Pá agus tuarastail  123,531 129,773
 Costais leasa shóisialaigh  10,258 9,716
 Costais phinsin agus árachais saoil   7,228 13,437

   141,017 152,926

  Seo a leanas líon iomlán na bhfostaithe lánaimseartha, páirtaimseartha, agus ócáideacha an Ghrúpa amhail an 31 Nollaig 
agus a gcomhionann lán-aimseartha: 

  líon na bhfostaithe comhionann 
   lán-aimseartha

  2012 2011 2012 2011

 Grúpa RTÉ 1,858 2,093 1,718 1,934

    
 Seo a leanas meánlíon bliantúil na bhfostaithe lánaimseartha, páirtaimseartha, agus ócáideacha an Ghrúpa:
    
    2012 2011

 Grúpa RTÉ  1,991 2,150
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6. aThsTRuchTúRú agus muiRiR eile (aN gRúpa agus RTÉ)
    2012 2011
     €’000 €’000

 Athstruchtúrú agus muirir eile  46,161 -

  Tá muirear athstruchtúraithe 2012 de €46.2 milliún comhdhéanta de €46.0 milliún i ndáil le costais athstruchtúraithe 
fostaithe (Nóta 19(b)) a bhain le Saoráidí Téarfa Deonaigh/ Luath-Scoir agus Iomarcaíochta 2011/2012 (ERRF/ VSF), 
gnóthachan ar phinsin a chiorrú de €3.1 milliún (Nóta 20) agus costais eile de €3.3 milliún a bhain le hatheagrú atá san 
áireamh i bhfabhruithe (nóta 17).  

7. cáiN ioNcaim 
    2012 2011
    €’000 €’000

 (Creidmheas) / Costas Cánach Reatha   
 An bhliain reatha  - 203
 Rósholáthar ar an tréimhse roimhe seo  (48) (502)

   (48) (299)

 Costas / (Creidmheas) Cánach Iarchurtha
 Bunús agus aischeartú maidir le difríochtaí sealadacha (nóta 21)  5 860 

 
 Iomlán (Chreidmheas) / Chostas na Cánach Ioncaim   (43) 561

 Imréiteach maidir leis an Ráta Cánach Éifeachtach 
   2012 2011
    €’000 €’000

 Easnamh roimh an gcáin ioncaim méadaithe faoin 12.5%, an gnáthráta   (8,149) (2,025)
 cánach corparáide in Éirinn (2011: 12.5%)

 Tionchar:
 Ioncam inchánachais ar ráta is airde  - 253
 Cáin iarchurtha ar chaillteanais na bliana reatha gan aithint  8,969 -
 Caillteanais arna n-úsáid  217 -
 Gnóthachan neamh-inchánach mar thoradh ar chiorruithe  (394) -
 Aithint ar chaillteanais tugtha chun cinn  - 1,346
 Difríochtaí eile  (723) 1,039
 Costais neamhcheadaithe  37 -
 Difríochtaí buana  - 40
 Caillteanais a thugtar siar go dtí an bhliain roimhe seo  - (92)

 Iomlán (an Chreidmheasa) / an Chostais maidir le Cáin Ioncaim  (43) 561

 Cáin Iarchurtha a Aithnítear go díreach sa Chothromas

 Ag baint le sócmhainn pinsin (nóta 21)  10 (400)
 Ag baint le fálú maidir le sreabhadh airgid (nóta 21)  (67) (334)

   (57) (734)

  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 
€610 milliún ag an nGrúpa ar an 31 Nollaig 2012. 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 €5.9 milliún i ndáil le Scéim Aoisliúntais RTÉ i 
bhfianaise na héiginnteachta faoin tráth a mbainfí leas as an tsócmhainn (nóta 21).
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NÓTAÍ (ar lean) 
is cuid de ráitis airgeadais an ghrúpa

8.  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 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

 
 Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2012  68,938 174,536 1,684 22,029 267,187
 Suimeanna breise  - - - 12,424 12,424
 Suimeanna arna n-athrangú  274 24,052 - (24,326) -
 Diúscairt agus scor  (333) (25,279) (10) - (25,622)

 
 Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2012  68,879 173,309 1,674 10,127 253,989

 
 Dímheas
 Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2011  48,303 104,926 1,159 - 154,388
 Dímheas don bhliain  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

 
 Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2012  51,396 114,252 1,291 - 166,939
 Dímheas don bhliain  2,963 12,982 127 - 16,072
 Diúscairt agus scor  (332) (25,271) (10) - (25,613)

 
 Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2012  54,027 101,963 1,408 - 157,398

 
 Leabharluach Glan
 Ar an 31 Nollaig 2011  17,542 60,284 393 22,029 100,248

 Ar an 31 Nollaig 2012  14,852 71,346 266 10,127 96,591

  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 
€60 milliún. Tharla an ASO an 24 Deireadh Fómhair 2012. 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 2012 agus €0.8 milliún (2011: €0.6 milliún).
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8.  maoiN, iNNealRa agus TRealamh (ar lean)

 rTÉ     
    Talamh agus  innealra agus  fearais  Tograí caipitil
    foirgnimh Trealamh agus feistis  atá ar bun iomlánl
    €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 Costas
 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

     
 Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2012  60,100 69,943 1,656 7,023 138,722
 Suimeanna breise  - - - 6,070 6,070
 Suimeanna arna n-athrangú  81 5,849 - (5,930) -
 Diúscairt agus scor  (71) (2,164) - - (2,235)

       
 Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2012  60,110 73,628 1,656 7,163 142,557

      
 Dímheas      
 Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2011  44,832 51,164 1,135 - 97,131
 Dímheas don bhliain  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

      
 Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2012  47,649 56,768 1,265 - 105,682
 Dímheas don bhliain  2,617 6,967 126 - 9,710
 Diúscairt agus scor  (71) (2,164) - - (2,235)

        
 Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2012  50,195 61,571 1,391 - 113,157

     
 Leabharluach Glan     
 Ar an 31 Nollaig 2011  12,451 13,175 391 7,023 33,040

     
 Ar an 31 Nollaig 2012  9,915 12,057 265 7,163 29,400

  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

9. sócmhaiNNí do-láimsiThe

 an grúpa
       Bogearraí 
       atá á 
  Bogearraí gceapadh iomlán
  €’000 €’000 €’000
    

 Costas   
 Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2011 9,340 255 9,595
 Suimeanna breise - 1,877 1,877
 Suimeanna arna n-athrangú 390 (390) -
 Diúscairt agus scor (22) - (22)

 Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2011 9,708 1,742 11,450

 Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2012 9,708 1,742 11,450
 Suimeanna breise - 2,099 2,099
 Suimeanna arna n-athrangú 2,411 (2,411) -
 Diúscairt agus scor - - -

 Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2012 12,119 1,430 13,549

 
 Amúchadh agus caillteanas bearnúcháin  
 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

 
 Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2012 7,769 - 7,769
 Amúchadh i leith na bliana 1,432 - 1,432
 Diúscairt agus scor - - -

 
 Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2012 9,201 - 9,201

 
 Leabharluach Glan
 Ar an 31 Nollaig 2011 1,939 1,742 3,681

   
 Ar an 31 Nollaig 2012 2,918 1,430 4,348

  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. sócmhaiNNí do-láimhsiThe (ar lean)

 rTÉ
   Bogearraí 
       atá á 
  Bogearraí gceapadh iomlán
  €’000 €’000 €’000
    

 Costas   
 Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2011 8,443 128 8,571
 Suimeanna breise - 471 471
 Suimeanna arna n-athrangú 68 (68) -
 Diúscairt agus scor (22) - (22)

 
 Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2011 8,489 531 9,020

 
 Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2012 8,489 531 9,020
 Suimeanna breise - 1,576 1,576
 Suimeanna arna n-athrangú 1,097 (1,097) -
 Diúscairt agus scor - - -

 
 Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2012 9,586 1,010 10,596

 
 Amúchadh agus caillteanas bearnúcháin   
 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

 
 Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2012 7,184 - 7,184
 Amúchadh i leith na bliana 1,087 - 1,087
 Diúscairt agus scor - - -

 
 Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2012 8,271 - 8,271

 
 Leabharluach Glan
 Ar an 31 Nollaig 2011 1,305 531 1,836

    
 Ar an 31 Nollaig 2012 1,315 1,010 2,325

  Tá athbhreithniú déanta ag Bord RTÉ ar an luach ar a dtugtar anonn na sócmhainní do-láimhsithe agus táthar sásta go 
bhfuil luach leo is fiú an tsuim a luaitear thuas ar a laghad.

10.  aiRgead TiRim sRiaNTa

  an grúpa an grúpa RTÉ rTÉ
  2012 2011 2012 2011
  €’000 €’000 €’000 €’000

        
 Airgid tirim srianta 3,000 2,000 - -

  Mar gheall ar an áis iasachta a socraíodh ar an 22 Nollaig 2010 (nóta 16), bhí de cheangal ar an nGrúpa €3 milliún a íoc 
isteach i gcuntas airgid thirim srianta ar an 31 Nollaig 2012.
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11. iNfheisTíochT i BhfochuideachTaí

 rTÉ
    iomlán
    €’000

 Iarmhéid ar an 1Eanáir 2012   65,827
 Suimeanna breise   -

 Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2012   65,827

 Bhí na fochuideachtaí seo a leanas ag RTÉ ar an 31 Nollaig 2012: 

 fochuideachtaí sciar den chaipiteal cineál 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.

 Bhí an comhfhiontar seo i leanas ag RTÉ ar an 31 Nollaig 2012:

 an chuideachta comhfhiontair sciar den chaipiteal cineál gnó

 Multiplex Broadcasting Services NI Limited 66.6%  Seirbhísí teilifíse digití saor go 
haer a chraoladh i dTuaisceart 
Éireann agus seirbhísí ilphléacs 
gaolmhara eile. 

 I dTeach Murray, Sráid Murray, Béal Feirste atá oifig chláraithe Multiplex Broadcasting Services NI Limited. 
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11. iNfheisTíochTaí 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-go-haer    •   
 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  •   
 Ábhar a sholáthar do sheirbhísí saor-rochtana ar líne RTÉ   •   
 Fógraíocht agus urraíocht i ndáil leis an teilifís a dhíol   •   
 Saoráidí léiriúcháin teilifíse a ligean ar cíos le tríú páirtí   •   
 Córais chraoltóireachta agus saoráidí teicneolaíochta a chur ar fáil don tríú páirtí   •   
 An riarachán maidir le IBD Teilifís RTÉ   •   
 Díolachán ar earraí a bhaineann le clár    •  
 Tráthliostaí clár a dhíol    •  
 Cláir theilfíse a dhíol    •  
 Sciar den ioncam ó chórais teileachumarsáide IVR/SMS    •  
 Fógraí teilifíse don tríú páirtí a léiriú sa stiúdeo    •  
 Sciar den ioncam ó fhógraíocht nach mbaineann le craolachán    •  

 iBd Raidió RTÉ       
 Sceidil/Cainéil raidió seirbhíse poiblí a chraoladh saor-go-haer    •   
 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    •   
 Ábhar a sholáthar do sheirbhísí saor-rochtana ar líne RTÉ   •   
 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    •  
 Tráthlíostaí na gclár a dhíol    •  
 Sciar den ioncam ó chórais teilechumarsáide IVR/SMS     •  
 Stiúideo soghluaiste an Roadcaster agus díolacháin bolscaireachta    •  
 Fógraí raidió a léiriú sa stiúideo     •  
 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 le tráchtaireacht 
 ar mhórimeachtaí agus cláir eile   •  
 Ábhar clár cúrsaí reatha 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   •   
 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 digiTeach RTÉ      
 Cóipcheart ceoil a dhíol     • 
 Cartlanna an chainéil teilifíse agus na leabharlainne nuachta a chothabháil   •   
 Ábhar leabharlainne agus cartlainne a dhíol    •  
 Cartlann agus leabharlann an chainéil Raidió a chothabháil   •   
 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    •  
 Cothú agus Forbairt i ndáil le teicneolaíocht nua de chuid na meánchumarsáide   •  
 An riarachán ar IBD Digiteach RTÉ    •  
 Deiseanna breise a chur ar fáil chun teacht ar ábhar nuachta seirbhísí poiblí RTÉ trí RTÉ News Now ar líne  •

 iBd ceolfhoiRNe agus cóiR RTÉ       
 Taibhréimeanna ceolfhoirne agus cóir   •   
 Ceol ceolfhoirne agus cóir a choimisiúnú, a léiriú a sheinm agus a thaifeadadh   •   
 Ceolfhoireann Náisiúnta RTÉ agus Ceolfhoireann Ceolchoirme RTÉ a ligeann amach ar cíos  •   
 An riarachán madir le IBD Ceolfhoirne agus Cóir 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 •
 Iris an RTÉ Guide a chur ar fáil agus a fhoilsiú    •  
 Fógraíochta san RTÉ Guide a dhíol    •  

 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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12. faRdail

    an grúpa RTÉ
   2012 2011 2012 2011
   €’000 €’000 €’000 €’000
         

 Obair atá idir lámha        
 Cláir de chuid na heagraíochta féin 844 1,030 807 980
 Cláir choimisiúnaithe 11,012 11,622 11,012 11,622
     
 Cláir chríochnaithe    
 Cláir agus scannáin cheannaithe 16,226 18,810 16,226 18,810
 Cláir de chuid na heagraíochta féin 312 826 312 826
 Cláir choimisiúnaithe 3,533 2,727 3,533 2,727
     
 Fardail eile 2,009 2,029 - -

     
   33,936 37,044 31,890 34,965

  Bhí luach iomlán leis na fardail a ídíodh i rith na bliana dar críoch an 31 Nollaig 2012 ab ionann is €81.2 milliún (2011: 
€81.6 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.

13. suimeaNNa iNfhaighTe TRádála agus eile
    an grúpa RTÉ
   2012 2011 2012 2011
   €’000 €’000 €’000 €’000
         

 Sócmhainní Reatha        
 Suimeanna infhaighte trádála 34,714 37,137 28,517 30,257
 Suimeanna infhaighte eile 688 626 688 619

     
   35,402 37,763 29,205 30,876
     
 Sócmhainní Neamhreatha    
 Suimeanna infhaighte eile 87 208 87 208

      
   35,489 37,971 29,292 31,084

  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 22.

14. iNfheisTíochT leachTach
    an grúpa RTÉ
   2012 2011 2012 2011
   €’000 €’000 €’000 €’000
         

 Infheistíocht Leachtach – Taiscí Téarma 16,211 23,201 13,110 20,197

    
 Meánráta ualaithe úis maidir le taiscí téarma 2.11% 3.28% 2.15% 3.14%

  Foilsítear an baol atá ann don Ghrúpa ó riosca rátaí úis agus anailís ar leochaileacht sócmhainní agus dliteanais airgeadais i 
nóta 22.
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15. aiRgead TiRim agus coiBhÉis aiRgid
    an grúpa RTÉ
   2012 2011 2012 2011
   €’000 €’000 €’000 €’000
         

 Sócmhainní Reatha    
 Iarmhéideanna sa Bhanc 1,568 2,686 1,135 2,053
 Taiscí inéilithe 19,337 34,849 17,469 29,848

     
 Airgead tirim agus coibhéis airgid 20,905 37,535 18,604 31,901

    
 Sócmhainní Neamhreatha    
 Airgead tirim srianta (nóta 10) 3,000 2,000 - -

     
 Iomlán an airgid thirim agus coibhéis airgid 23,905 39,535 18,604 31,901

    
 Meánráta ualaithe úis  0.77% 4.10% 0.76% 4.00%
 
  Tugtar san áireamh le hiarmhéideanna sa bhanc €1.93 milliún (2011: €1.17 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 22. 

16. iasachTaí agus fiachas úsmhaR

      an grúpa  RTÉ
   Ráta úis  dáta aibíochta 2012 2011 2012 2011
   %  €’000 €’000 €’000 €’000

 Áis Iasachta Téarma Amúchta Costas an  28 
   iasachtóra  Bealtaine  
   móide corrlach 2017 15,000 - 15,000 -

 Áis iasachta bainc EURIBOR 22 
   móide  Nollaig  
   corrlach 2015 38,250 38,250 - -

     
     53,250 38,250 15,000 -

 Arna anailísíú mar seo a leanas:
 Neamhreatha   51,375 38,250 13,125 -
 
 Reatha   1,875 - 1,875 -

     53,250 38,250 15,000 -

  Ar an 28 Bealtaine 2012, cheangail RTÉ comhaontú maidir le háis iasachta téarma amúchta 5 bliana le Banc na hÉireann 
dar luach €15 milliún chun críocha caipitil oibre. Bhí an iasacht téarma tarraingthe anuas go hiomlán an 31 Iúil 2012. Bhí 
RTÉ ag comhlíonadh go hiomlán le cúnaint airgeadais ar dháta an chláir chomhardaithe. 

  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. Bhí RTÉNL ag comhlíonadh go 
hiomlán le cúnaint airgeadais 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.
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16. iasachTaí agus fiachas úsmhaR (ar lean)

 Urrús an Iasachtóra – Áis Iasachta Bainc
  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. 

17. suimeaNNa TRádála agus iNíocTha eile

   an grúpa RTÉ
   2012 2011 2012 2011
   €’000 €’000 €’000 €’000
         

 Suimeanna Trádála is Iníoctha 5,420 4,238 4,230 3,413
 Suimeanna atá dlite d’eintitis choimhdeacha - - 120,990 108,480
 Fabhrú 63,492 60,693 54,239 51,387
 Ioncam Iarchurtha 7,334 6,698 3,252 1,968

  76,246 71,629 182,711 165,248

 Foilsítear i nóta 22 an baol atá ann don Ghrúpa ó riosca airgeadra a bhaineann le suimeanna trádála agus eile is iníoctha. 

18. cáNachas agus leas sóisialach

   an grúpa RTÉ
   2012 2011 2012 2011
   €’000 €’000 €’000 €’000
         

 CBL 4,132 4,095 3,415 3,760
 Párolla 3,870 6,559 3,810 6,432
 Cáin chorparáide - (206) - (410)

     
   8,002 10,448 7,225 9,782

19. sochaiR d’fhosTaiThe

 (a) sochair iomlána d’Fhostaithe    
   an grúpa RTÉ
   2012 2011 2012 2011
   €’000 €’000 €’000 €’000
         

    
 Costais athstruchtúraithe (b) 34,610 12,505 34,610 12,505
 Fabhrú eile a bhaineann le párolla (c) 7,553 7,913 7,174 7,499

    
 Iomlán na sochar d’fhostaithe  42,163 20,418 41,784 20,004

    
 Arna anailísiú mar seo a leanas:    
 Dliteanais Neamh-Reatha 24,731 9,231 24,731 9,231
     
 Dliteanais Reatha 17,432 11,187 17,053 10,773

    
  42,163 20,418 41,784 20,004
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19. sochaiR d’fhosTaiThe (ar lean)

 (b) costais athstruchtúraithe  
   2012 2011

  an grúpa agus rTÉ   €’000 €’000
  
 Iarmhéid ag tús na bliana  12,505 19,708
 A muirearaíodh le linn na bliana (nóta 6)  45,964 -
 Athrangú maidir le fabhrú de chineálacha eile a bhaineann le cúrsaí pá-rolla  - 1,768
 Cuireadh in úsáid i rith na bliana  (24,234) (9,521)
 Muirear úis (nóta 3)  375 550
   
 Iarmhéid ag deireadh na bliana  34,610 12,505
   
 Arna anailísiú mar seo a leanas:  
 Neamhreatha  24,731 9,231
  
 Reatha  9,879 3,274

  Is é a léirítear leis na costais athstruchtúraithe ar an 31 Nollaig 2012 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.

  Tugadh faoi athbhreithniú straitéiseach leathan amach i ndeireadh 2011/tús 2012 bhain le gach gné de bhearta RTÉ. Ar 
phríomhgné de chlár athstruchtúraithe RTÉ bhí ERRF agus VSF 2011 agus 2012 faoinar imigh 350 duine go deonach as 
RTÉ le linn 2011 agus 2012, 269 in 2012 ann féin.

 (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.

20. socRuiThe piNsiN (aN 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:
   nótaí 2012 2011
    €’000 €’000

 Scéim Aoisliúntais RTÉ    
 
 - costas seirbhíse reatha  3,375 4,242
 - (creidmheas) / costas iarsheirbhíse (a)  (5,493) 39
 - gnóthachain de bharr ciorruithe 6 (3,148) -
   
 Scéim ‘50/50’ Riosca i bPáirt RTÉ (Sciar DB)  
 - costas seirbhíse reatha  456 413

   (4,810) 4,694
  
 Scéim ‘50/50’ Riosca i bPáirt RTÉ (Sciar DC)  221 198
 RTÉ Scéim Pinsin Ranníoca Sainithe RTÉ   8,179 8,107
 Scéimeanna eile   21 23

 (a)  I gcás Scéim Aoisliúntais RTÉ, tagann creidmheas ó sheirbhís roimhe seo chun cinn in 2012 mar thoradh ar chinneadh 
na nIontaobhaithe in 2012 sochair fhabhraithe na gcomhaltaí a laghdú amhail an 30 Meitheamh 2011 ag teacht leis an 
Tobhach Pinsin 2011.

 Is mar seo a leanas atá (an t-easnamh) / an barrachas i ndáil leis na socruithe do shochar sainithe ar dháta an chláir chomhardaithe:
   2012 2011

  an grúpa agus rTÉ   €’000 €’000

 Dliteanas pinsin glan i Scéim Aoisliúntais RTÉ  (47,086) (47,797)
 Sócmhainn pinsin glan i Scéim Pinsin ‘50/50’ Riosca i bPáirt RTÉ   746 664

   (46,340) (47,133)
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 Seo a leanas an ghluaiseacht maidir leis an dliteanas pinsin i rith na bliana: 

    scéim   scéim
   scéim pinsin ‘50/50’  scéim pinsin ‘50/50’
   aoisliúntais  Riosca i bpáirt  2012 aoisliúntais Riosca i bpáirt  2011
   RTÉ  RTÉ iomlán RTÉ RTÉ iomlán
   €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 Ar an 1 Eanáir (47,797) 664 (47,133) 3,633 228 3,861
 Costais seirbhíse reatha (3,375) (456)  (3,831) (4,242) (413) (4,655)
 Creidmheas / (costais) seirbhíse roimhe seo 5,493 - 5,493 (39) - (39)
 Ranníoca RTÉ 2,169 990 3,159 2,613 968 3,581
 Ioncam airgeadais glan a bhaineann le pinsean DB (1,413) 45 (1,368) 212 8 220
 Caillteanas achtúireach glan ar an Scéim DB  (5,311) (497) (5,808) (49,974) (127) (50,101)
 Gnóthachan de bharr ciorruithe (nóta 6) 3,148 - 3,148 - - -

      
 Ar an 31 Nollaig (47,086) 746 (46,340) (47,797) 664 (47,133)

 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 achtúireacha a chur ar fáil go rialta 
i ndáil le Scéim Aoisliúntais RTÉ. Is é an 1 Eanáir 2013 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 barrachas is ionann is €47.3 milliún ar an scéim (1 Eanáir 2012: easnamh de €25.22 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.

  Thug na hachtúirí freisin faoi luacháil a dhéanamh de réir na bhforálacha maidir le Íoschaighdeán Maoiniúcháin (MFS) in 
Acht na bPinsean, 1990 amhail an 15ú Márta 2012 tráth a raibh an Scéim ag comhlíonadh an Íoschaighdeáin Maoinithe. 
Cuireadh Deimhniú ar Mhaoiniú Achtúireacha ar aghaidh ar an mbonn sin. Tá luacháil déanta ag achtúirí freisin de réir 
an Íoschaighdeáin Maoinithe amhail an 31 Nollaig 2012 agus tuairiscítear easnamh ar an mbonn sin is ionann is €55.4 
milliún (31 Nollaig 2011: easnamh €71.8 milliún). 

  Mar a éilítear de réir caighdeán cuntasaíochta IAS 19, ullmhaíonn Mercer, na hachtúirí, tuairisc ina leagtar amach staid 
Scéim Aoisliúntais RTÉ. Baintear leas as an modh luachála cuntasaíochta a shonraítear in IAS 19 chuige sin. Is é cur 
chuige a bhaineann le IAS 19 maidir le luacháil agus tuairiscíocht chuntasaíochta 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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  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.

   2012 2011 2010
 Modh luachála  aonad aonad aonad
    Réamh-mheasta Réamh-mheasta Réamh-mheasta

 Meánráta réamh-mheasta maidir le hardú tuarastail:
  As seo go ceann dhá bhliain  0% 0% 1.0%
  Sa dá bhliain ina dhiaidh sin  0.5% 2.25%  2.5%
  As sin amach  2.0% 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%
  Sa cheithre bliana ina dhiaidh sin  0.25% 1.7% 2.4%
  As sin amach  2.0% 2.5% 2.5%
   
 Ráta lascaine  3.5% 4.85% 5.05%
   
 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  24.8 24.8 23.6
 Bean 65 bliain d’aois  25.9 25.9 24.7
   
 Ionchas Saoil Daoine atá ar Pinsean   
 Fear 65 bliain d’aois  23.3 23.3 22.0
 Bean 65 bliain d’aois  24.8 24.8 23.5

 Mar seo a leanas a bhí an dáileadh ar shócmhainní maidir leis an bplean ar bhonn meán ualaithe ag deireadh na bliana:

    2012 2011

 Aicme sócmhainní     
 Cothromas   40.6% 39.6%
 Bannaí   44.9% 41.7%
 Maoin   5.5% 5.9%
 Eile   9.0% 12.8%
    
    100%  100% 
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  Bhí luach cóir shócmhainní na scéime agus luach reatha dhliteanais na scéime ar dháta an chláir chomhardaithe mar seo 
a leanas:

   2012 2011 ráta fáltais 
   luach cothrom  luach cothrom  fad-téarmach
    €’000 €’000 measta

 Cothromais  338,391 306,963 6.55%

 Bannaí  374,010 323,368 3.35%

 Maoin  46,138 45,543 4.20%

 Eile  74,774 99,816 5.90%

   
 Luach cothrom iomlán na sócmhainní   833,313 775,690
 Luach achtúireach an dliteanais   (880,399) (823,487)

   
 Easnamh maidir le Scéim Aoisliúntais RTÉ   (47,086) (47,797)

 Dliteanas Pinsin Glan Aitheanta  (47,086) (47,797)

 
  Mar thoradh ar an iarratas IAS 19 Sochair d’Fhostaithe (Leasú) is ag an ráta lascaine atá an ráta fáltais fadtéarmach 

measta do 2013. I mblianta roimhe seo bhí an ráta fáltais fadtéarmach seasta bunaithe ar na sócmhainní a bhí i seilbh.

 Gluaiseacht maidir le Luach Reatha na nOibleagáidí i ndáil le Sochair Shainithe      
     2012 2011
       €’000 €’000
         

 Oibleagáidí i ndáil le Sochair Shainithe ar an 1 Eanáir     823,487 809,064
 Costas seirbhíse reatha     3,375 4,242
 (Creidmheas) / costas seirbhíse roimhe seo      (5,493) 39
 Ranníocaíochtaí na gcomhaltaí     1,784 2,448
 Sochair a híocadh as an bplean     (42,623) (38,615)
 Costas úis     39,155 40,221
 Caillteanas achtúireacha aitheanta maidir le cothromas (féach thíos)    63,862 6,088
 Gnóthachan mar thoradh ar chiorruithe (nóta 6)   (3,148) -

 
 Oibleagáidí maidir le Sochair Shainithe ar an 31 Nollaig     880,399 823,487

 Gluaiseacht maidir le Luach Reatha Shócmhainní an Phlean
      2012 2011
       €’000 €’000
         

 Luach Cothrom Shócmhainní an Phlean ar an 1 Eanáir   775,690 812,697
 Ranníocaíochtaí RTÉ   2,169 2,613
 Ranníocaíochtaí na gComhaltaí   1,784 2,448
 Sochair a híocadh as an bplean   (42,623) (38,615)
 Gnóthachan measta ar shócmhainní an phlean   37,742 40,433
 Gnóthachan / (caillteanas) achtúireach a aithnítear sa chothromas    58,551 (43,886)

    
 Luach Cothrom Shócmhainní an Phlean ar an 31 Nollaig   833,313  775,690
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 Costas Aitheanta i Ráiteas Ioncaim an Ghrúpa   
      2012 2011
       €’000 €’000
 

 Curtha i leith Chostais Oibriúcháin    
 Costais seirbhíse reatha   3,375 4,242
 (Creidmheas) / Costais seirbhíse roimhe seo    (5,493) 39
 Gnóthachan mar thoradh ar chiorruithe   (3,148) -

    (5,266) 4,281

 Curtha chun sochair Ioncam Airgeadais Glan    
 Gnóthachan measta ar shócmhainní na scéime pinsin   37,742 40,433
 Ús maidir le dliteanais na scéime pinsin    (39,155) (40,221)

    
    (1,413) 212

 Toradh Iarbhír maidir le Sócmhainní an Phlean   96,293 (3,453)

 Caillteanas Achtúireach arna Aithint go díreach in Ioncam Cuimsitheach Eile    
      2012 2011
       €’000 €’000
 

 Suim charnach ar an 1 Eanáir   (63,465) (13,491)
 An toradh iarbhír lúide an toradh measta ar shócmhainní na scéime pinsin   58,551 (43,886)
 Gnóthachan dáiríre ag eascairt ó dhliteanais na scéime    (3,312) (1,018)
 Athruithe maidir le bonn tuisceana is bonn faoi luach reatha dhliteanais na scéime   (60,550) (5,070)

 Suim charnach ar an 31 Nollaig   (68,776) (63,465)

 Tobhach pinsin:
  Tháinig laghdú de 0.6% ar an toradh ionchais ar shócmhainní in 2012 ag teacht leis an tionchar a bhí ag an Tobhach 

Pinsin. B’ionann an tobhach agus 0.6% de shócmhainní na Scéime amhail an 30 Meitheamh 2012. 

  B’ionann ráta ranníoca an fhostóra le Scéim Aoisliúntais RTÉ don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2012 agus 8.0% de 
thuilleamh inphinsin na bhfostaithe atá ina gcomhaltaí (2011: 8.0%). 

 
 Faisnéis Stairiúil    
   2012 2011 2010 2009 2008
  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 Luach reatha na hoibleagáide maidir le sochar sainithe  (880,399) (823,487) (809,064) (769,924) (820,051)
 Luach cothrom shócmhainní an Phlean 833,313 775,690 812,697 779,132 733,434

 (Easnamh) / barrachas sa phlean (47,086) (47,797) 3,633 9,208 (86,617)
     
 An difríocht idir an toradh measta 
 ar shócmhainní agus an toradh iarbhír 58,551 (43,886) 24,262 33,971 (295,890)
 Arna lua mar chéatadán de      
 shócmhainní na scéime 7.0% (5.7%) 3.0% 4.4% (40.3%)
 (Caillteanas) / gnóthachan dáiríre a     
 eascraíonn ó dhliteanais na scéime (3,312) (1,018) 1,792 48,910 (3,917)
 Arna lua mar chéatadán de      
 dhliteanais na scéime (0.4%) (0.1%) 0.2% 6.4% (0.5%)
 Toradh athruithe maidir le bonn     
 tuisceana achtúireacha (60,550) (5,070) (30,205) 17,243 194,543
 Arna lua mar chéatadán de      
 dhliteanais na scéime (6.9%) (0.6%) (3.7%) 2.2% 23.7%
 Iomlán (caillteanas) agus gnóthachan achtúireacha (5,311) (49,974) (4,151) 100,124 (105,264)
 Arna lua mar chéatadán de      
 dhliteanais na scéime (0.6%) (6.1%) (0.5%) 13.0% (12.9%)

 Meastar go n-íocfaidh an Grúpa €1.4 milliún mar ranníocaíochtaí le Scéim Aoisliúntais RTÉ i rith na bliana 2013.
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 scéim pinsin ‘50/50’ riosca i bpáirt rTÉ:
  Is é an 1 Eanáir 2013 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 barrachas is ionann le €1.4 milliún ar an 
scéim (1 Eanáir 2012: barrachas de €0.7 milliún). 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: 

   2012 2011
 Modh luachála aonad  aonad 
   réamh-mheasta réamh-mheasta

 Meánráta réamh-mheasta maidir le hardú tuarastail:  
   As seo go ceann dhá bhliain 0% 0%
   Sa dá bhliain ina dhiaidh sin 0.5% 2.25%
  As sin amach 2.0% 2.5%
  
 Meánráta réamh-mheasta maidir le hardú ar phinsin atá á n-íoc  2.0% 2.0%
  
 Ráta lascaine 3.5% 4.85%
  
 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 24.8 24.8
 Bean 65 bliain d’aois 25.9 25.9
  
 Ionchas Saoil Daoine atá ar Pinsean  
 Fear 65 bliain d’aois 23.3 N/A
 Bean 65 bliain d’aois 24.8 N/A
  
  Tá sócmhainní sciar an tSochair Shainithe de Scéim Pinsin ‘50/50’ Riosca i bPáirt RTÉ infheistithe san Irish Life 

Consensus Managed Fund. 

 Bhí luach cóir shócmhainní na scéime agus luach reatha dhliteanais na scéime mar seo a leanas:
       2012 2011
       €’000 €’000
         

 Luach cothrom iomlán na sócmhainní   3,796 1,955
 Luach achtúireach an dliteanais   (3,050) (1,291)

   
 Barrachas i Scéim Pinsin ‘50/50’ Riosca i bPáirt RTÉ    746 664

   
 Sócmhainn Pinsin Glan Aitheanta    746 664
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 Gluaiseacht maidir le Luach Reatha na nOibleagáidí i ndáil le Sochair Shainithe      
       2012 2011
       €’000 €’000
         

 Oibleagáidí i ndáil le Sochair Shainithe ar an 1 Eanáir     1,291 280
 Costas seirbhíse reatha     456 413
 Ranníocaíochtaí na gcomhaltaí     540 523
 Sochair a íocadh   (5) -
 Préimh árachais a íocadh     (30) (35)
 Costas úis     109 60
 Caillteanais achtúireacha aitheanta in ioncam cuimsitheach eile (féach thíos)     689 50

       
 Oibleagáidí i ndáil le Sochair Shainithe ar an 31 Nollaig     3,050 1,291

 Gluaiseacht maidir le Luach Reatha Shócmhainní an Phlean    
       2012 2011
       €’000 €’000
         

 Luach Cothrom Shócmhainní an Phlean ar an 1 Eanáir   1,955 508
 Ranníocaíochtaí RTÉ   990 968
 Ranníocaíochtaí na gComhaltaí   540 523
 Sochair a híocadh   (5) -
 Préimh árachais a híocadh   (30) (35)
 Gnóthachan measta ar shócmhainní an phlean   154 68
 Gnóchtachan / (caillteanais) achtúireacha aitheanta in ioncam cuimsitheach eile (féach thíos)   192 (77)

 Luach Cothrom Shócmhainní an Phlean ar an 31 Nollaig   3,796 1,955

 Costas Aitheanta i Ráiteas Ioncaim an Ghrúpa   
       2012 2011
       €’000 €’000
         

 Curtha i leith Costais Oibriúcháin    
 Costais seirbhíse reatha   456 413

    
    456 413

 Curtha chun sochair Ioncam Airgeadais Glan    
 Gnóthachan measta ar shócmhainní na scéime pinsin   154 68
 Ús maidir le dliteanais na scéime pinsin    (109)  (60)

    
    45 8

    
 Toradh Iarbhír maidir le Sócmhainní an Phlean   346 (9)

 Gnóthachan agus Caillteanas Achtúireachta arna nAithint go díreach in Ioncam Cuimsitheach Eile   
      2012 2011
       €’000 €’000
         

 Suim charnach ar an 1 Eanáir   (118) 9
 An toradh iarbhír lúide an toradh measta ar shócmhainní na scéime pinsin   192 (77)
 Caillteanas dáiríre ag eascairt ó dhliteanais na scéime    (78) (48)
 Athruithe maidir le bonn tuisceana atá mar bhonn faoi luach reatha dhliteanais na scéime   (611) (2)

 Suim charnach ar an 31 Nollaig   (615) (118)
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 Tobhach pinsin:
  Tháinig laghdú de 0.6% ar an toradh ionchais ar shócmhainní in 2012 ag teacht leis an tionchar a bhí ag an Tobhach 

Pinsin. B’ionann an tobhach agus 0.6% de shócmhainní na Scéime amhail an 30 Meitheamh 2012. 

  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 2012 agus 8.75% de luach saothair comhaltaí ar fostaithe iad (ar a dtugtar de shainmhíniú 
tuarastal inphinsin móide liúntais suas go dtí uasteorainn is €48,000 p.a. faoi láthair). Tá luacháil achtúireach 
fadtéarmach maidir leis an gcistíocht déanta ag achtúirí na scéime ar tháinig de thoradh air barrachas €1.4 milliún ar an 
1 Eanáir 2013 (1 Eanáir 2012: barrachas €0.7 milliún). Tá luacháil déanta ag na hachtúirí freisin de réir na bhforálacha 
maidir le Íoschaighdeán Maoiniúcháin in Acht na bPinsean, 1990 agus tuairiscítear barrachas ar an mbonn sin is ionann 
le €2.4 milliún (1 Eanáir 2012: barrachas €1.2 milliún).

  Meastar go n-íocfaidh an Grúpa €0.99 milliún mar ranníocaíochtaí le Scéim Pinsin ‘50/50’ Riosca i bPáirt RTÉ i rith na 
bliana 2013.

 Faisnéis stairiúil  2012 2011 2010
   €’000 €’000 €’000

    
 Luach reatha na hoibleagáide maidir le sochar sainithe  (3,050) (1,291) (280)
 Luach cothrom shócmhainní an Phlean  3,796 1,955 508

 Barrachas sa Phlean  746 664 228
   
 An difríocht idir an toradh measta ar shócmhainní agus an toradh iarbhír  192 (77) 9
    
 Arna lua mar chéatadán de shócmhainní na scéime  5.1% (3.9%) 1.8%
    
 Caillteanas dáiríre a eascraíonn ó dhliteanais na scéime  (78) (48) -
    
 Arna lua mar chéatadán de dhliteanais na scéime  (2.6%) (3.7%) -
    
 Toradh athruithe maidir le bonn tuisceana achtúireacha  (611) (2) -
    
 Arna lua mar chéatadán de dhliteanais na scéime  (20.0%) (0.1%) -
    
 Iomlán caillteanas achtúireach  (497) (127) 9
    
 Arna lua mar chéatadán de dhliteanais na scéime  (16.3%) (9.8%) 3.2%
 

21. cáNachas iaRchuRTha
 an grúpa
 Sócmhainní agus Dliteanais Aitheanta Iarchurtha
  sócmhainní (dliteanais)
  glan glan
  2012 2011 2012 2011
  €’000 €’000 €’000 €’000

    
 Maoin, Innealra agus Trealamh 92 97 - -
 Sócmhainn Pinsin - - (93) (83)
 Díorthaigh – fálú maidir le sreabhadh airgid 401 334 - -

 Sócmhainní / (Dliteanais) Cánach Glan 493 431 (93) (83)

 Gluaiseacht maidir le Difríochtaí Sealadacha i rith na bliana 2012   
  iarmhéid aitheanta  aitheanta faoi  iarmhéid 
  Tosaigh faoi ioncam ioncam  deiridh 
    cuimsitheach 
    eile
    

 Maoin, Innealra agus Trealamh 97 (5) - 92
 Sócmhainn Pinsin (83) - (10) (93)
 Fardail 75 (75) - -
 Díorthaigh – fálú maidir le sreabhadh airgid 334 - 67 401
 Eile (75) 75 - -

  348 (5) 57 400
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21. cáNachas iaRchuRTha (ar lean)

 Gluaiseacht maidir le Difríochtaí Sealadacha i rith na bliana 2011   
  iarmhéid aitheanta  aitheanta faoi  iarmhéid
  Tosaigh faoi ioncam ioncam  deiridh 
    cuimsitheach 
    eile
    

 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

 rTÉ    
 Sócmhainní agus Dliteanais Aitheanta Iarchurtha    
  sócmhainní (dliteanais)
  glan glan
  2012 2011 2012 2011
  €’000 €’000 €’000 €’000

    
 Maoin, Innealra agus Trealamh 1,436 1,566 - -
 Sócmhainn Pinsin - - (93) (83)

 Sócmhainní / (Dliteanais) Cánach Glan 1,436 1,566 (93) (83)

 Gluaiseacht maidir le Difríochtaí Sealadacha i rith na bliana 2012   
  iarmhéid aitheanta  aitheanta faoi  iarmhéid
  Tosaigh faoi ioncam ioncam  deiridh 
    cuimsitheach 
    eile
    

 Maoin, Innealra agus Trealamh 1,566 (130) - 1,436
 Sócmhainn Pinsin (83) - (10) (93)

  1,483 (130) (10) 1,343

 Gluaiseacht maidir le Difríochtaí Sealadacha i rith na bliana 2011   
  iarmhéid aitheanta  aitheanta faoi  iarmhéid
  Tosaigh faoi ioncam ioncam  deiridh 
    cuimsitheach 
    eile
    

 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

 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 
€610 milliún ag an nGrúpa ar an 31 Nollaig 2012. 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 €5.9 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

22.  ioNsTRaimí aiRgeadais agus BaiNisTíochT i ndáil le Riosca aiRgeadais (gRúpa agus RTÉ)

 (a) Forléargas ar chúrsaí Bainistíochta maidir le riosca airgeadais 
 (i) Timpeallacht 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/(dliteanais díorthaigh) a rangaítear mar seo a leanas: 
  ionstraimí airgeadais 
  díorthaigh arna lua ar ionstraimí airgeadais sócmhainní / (dliteanais)
  an luach cothrom trí díorthaigh a ndéantar arna lua ar an
  Ráiteas ioncaim fálú ina leith  gcostas amúchta iomlán

 an grúpa 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 Sócmhainní Airgeadais Neamhreatha                
 Airgead tirim srianta - -  -   -  3,000 2,000  3,000  2,000 
 Ionstraimí airgeadais díorthaigh -  239  -  -  -  -  - 239
 Suimeanna infhaighte eile -  -  -  -  87 208  87 208 

 Iomlán Sócmhainní  
 Airgeadais Neamhreatha - 239  -  -  3,087 2,208  3,087 2,447 

 Sócmhainní Airgeadais Reatha                
 Suimeanna infhaighte trádála & eile -  -  -  -  35,402 37,763  35,402 37,763 
 Ioncam carntha -  -  -  -  4,282 2,437  4,282 2,437 
 Ionstraimí airgeadais díorthaigh - 1,004  -  -  -  -  - 1,004 
 Infheistíocht leachtach -  -  -  -  16,211 23,201  16,211 23,201 
 Airgead tirim agus coibhéis airgid -  -  -  -  20,905 37,535  20,905 37,535 

 Iomlán Sócmhainní Airgeadais Reatha - 1,004  -  -  76,800 100,936  76,800 101,940 

 Iomlán Sócmhainní Airgeadais  - 1,243  -  -  79,887 103,144  79,887 104,387 

 Dliteanais Airgeadais Neamhreatha                
 Fiachas & Iasachtaí úsmhara -  -  -  -  (51,375) (38,250)  (51,375) (38,250) 
 Sochair fostaithe -  -  -  -  (24,731) (9,231)  (24,731)  (9,231) 
 Ionstraimí airgeadais díorthaigh -  -  (2,088) (1,926)  -  -  (2,088) (1,926) 

 Iomlán Dliteanas  
 Airgeadais Neamhreatha -  -  (2,088) (1,926)  (76,106) (47,481)  (78,194) (49,407) 

 Dliteanais Airgeadais Reatha             
 Suimeanna iníoctha trádála agus eile -  -  -  -  (76,246) (71,629)  (76,246) (71,629) 
 Fiachas & Iasachtaí úsmhara - - - - (1,875) - (1,875) -
 Sochair fostaithe -  -  -  -  (17,432) (11,187)  (17,432) (11,187) 
 Ionstraimí airgeadais díorthaigh (129) -  (1,120) (746)  -  -  (1,249) (746) 

 Iomlán Dliteanas Airgeadais Reatha (129)  -  (1,120) (746)  (95,553) (82,816)  (96,802) (83,562) 

 Sócmhainní Airgeadais Neamhreatha  (129)  -  (3,208) (2,672)  (171,659) (130,297)  (174,996) (132,969) 
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22.  ioNsTRaimí aiRgeadais agus BaiNisTíochT i ndáil le Riosca aiRgeadais (gRúpa agus RTÉ) (ar lean)

  ionstraimí airgeadais 
  díorthaigh arna lua ar ionstraimí airgeadais sócmhainní / (dliteanais)
  an luach cothrom trí díorthaigh a ndéantar arna lua ar an
  Ráiteas ioncaim fálú ina leith  gcostas amúchta iomlán 

 rTÉ 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011
  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 Sócmhainní Airgeadais Neamhreatha         
 Ionstraimí Airgeadais Díorthaigh - 239 - - - - - 239
 Suimeanna Infhaighte eile - - - - 87 208 87 208

 Iomlán Sócmhainní  
 Airgeadais Neamhreatha - 239 - - 87 208 87 447

 Sócmhainní Airgeadais Reatha        
 Suimeanna infhaighte trádála agus eile - - - - 29,205 30,876 29,205 30,876
 Ioncam fabhraithe - - - - 721 508 721 508
 Ionstraimí airgeadais díorthaigh - 1,004 - - - - - 1,004
 Infheistíocht leachtach - - - - 13,110 20,197 13,110 20,197
 Airgead tirim agus coibhéis airgid - - - - 18,604 31,901 18,604 31,901

 Iomlán na Sócmhainní Airgeadais Reatha - 1,004 - - 61,640 83,482 61,640 84,486

 Iomlán na Sócmhainní Airgeadais - 1,243 - - 61,727 83,690 61,727 84,933

 Dliteanais Airgeadais Neamhreatha        
 Fiachas & Iasachtaí úsmhara - - - - (13,125) - (13,125) -
 Sochair fhostaithe - - - - (24,731) (9,231) (24,731) (9,231)

 Iomlán Dliteanas Airgeadais 
 Neamh Reatha - - - - (37,856) (9,231) (37,856) (9,231)

 Dliteanais Airgeadais Reatha        
 Suimeanna iníoctha trádála agus eile - - - - (182,711) (165,248) (182,711) (165,248)
 Fiachas & Iasachtaí úsmhara - - - - (1,875) - (1,875) -
 Sochair fhostaithe - - - - (17,053) (10,773) (17,053) (10,773)
 Ionstraimí airgeadais díorthaigh (129) - - - - - (129) -

 Iomlán Dliteanas 
 Airgeadais Reatha (129) - - - (201,639) (176,021) (201,768) (176,021)

 Iomlán Dliteanas Airgeadais (129) - - - (239,495) (185,252) (239,624) (185,252)

   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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NÓTAÍ (ar lean) 
is cuid de ráitis airgeadais an ghrúpa

22.  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
  Nótaí 2012 2011 2012 2011
   €’000 €’000  €’000  €’000

 Airgead tirim srianta 10 3,000 2,000 - -
 Nithe infhaighte trádála 13 34,714 37,137 28,517 30,257
 Infheistíochtaí leachtacha 14 16,211 23,201 13,110 20,197
 Airgead tirim agus coibhéis airgid thirim 15 20,905 37,535 18,604 31,901
 Ioncam fabhraithe agus nithe infhaighte eile  5,058 3,271 1,497 1,335
 Ionstraimí airgeadais díorthaigh 22 - 1,243 - 1,243

   79,888 104,387 61,728 84,933

 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. Tá airgead tirim srianta, de réir na háise iasachta togra an 22 Nollaig 2010, á choinneáil i Barclays Bank PLC. 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. 

 B’ionann an nochtadh uasta do riosca creidmheasa maidir le nithe infhaighte trádála ar an dáta tuairiscíochta de réir réigiúin tíreolaíochta:

   an grúpa RTÉ
   suim anonn suim anonn
   2012 2011 2012 2011
   €’000 €’000  €’000  €’000

 Éire 33,450 35,994 27,434 29,388
 An Ríocht Aontaithe  1,246 1,090 1,062 853
 Réigiúin eile 18 53 21 16
   
  B’ionann an nochtadh uasta do riosca creidmheasa maidir le nithe infhaighte trádála ar an dáta tuairiscíochta de réir 

chineál an chustaiméara:
   an grúpa RTÉ
   suim anonn suim anonn
   2012 2011 2012 2011
   €’000 €’000  €’000  €’000

 Féichiúnaithe neamhghníomhaireachta 9,821 6,713 5,359 1,644
 Féichiúnaithe eile - gníomhaireachta 24,893 30,424 23,158 28,613

 Nithe infhaighte trádála 34,714 37,137 28,517 30,257

  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 €3.5 milliún (10%) de luach na suime a thugtar anonn maidir 
le nithe infhaighte trádála ar an 31 Nollaig 2012 (2011: €4.9 milliún).
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22.  ioNsTRaimí aiRgeadais agus BaiNisTíochT i ndáil le Riosca aiRgeadais (gRúpa agus RTÉ) (ar lean)

 Seo a leanas an ré a bhain le nithe infhaighte trádála ar an dáta tuairiscíochta:
 
   an grúpa   RTÉ
  comlán lagú glan comlán lagú glan
  2012 2012 2012 2012 2012 2012
  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

      
 Níl dlite thar théarma 17,453 (634) 16,819 13,713 - 13,713
 Dlite thar théarma 0-30 lá 16,510 (512) 15,998 14,099 (379) 13,720
 Dlite thar théarma 31-120 lá 2,209 (539) 1,670 1,419 (439) 980
 Níos mó ná 120 lá 615 (388) 227 310 (206) 104

  36,787 (2,073) 34,714 29,541 (1,024) 28,517

   an grúpa   RTÉ
  comlán lagú glan comlán 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

 Mar seo a leanas a bhí an ghluaiseacht maidir le soláthar do lagú i ndáil le Nithe Infhaighte Trádála i rith na bliana:

   an grúpa RTÉ
    2012 2011 2012 2011
    €’000 €’000 €’000 €’000
     

 Iarmhéid ar an 1 Eanáir   2,142 2,167 1,082 1,107
 Díscríobh ar dhrochfhiacha i rith na bliain   (69) (25) (58) (25)
 Soláthraíodh i rith na bliana   - - - -

 
 Iarmhéid ar an 31 Nollaig   2,073 2,142 1,024 1,082

  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. 

 (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. 
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22.  ioNsTRaimí aiRgeadais agus BaiNisTíochT i ndáil le Riosca aiRgeadais (gRúpa agus RTÉ) (ar lean)

 Seo a leanas tréimhsí aibíochta na gconarthaí maidir le dliteanais airgeadais:

 31-nol-12  suim  sreabhadh  Níos lú   
    anonn airgid chonarthaí ná 1bl. 1-2 bl. 2-5 bl.
    €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 an grúpa 
 Fiachas úsmhar agus iasachtaí  53,250 61,727 4,801 6,494 50,432
 Ionstraimí airgeadais díorthaigh  3,337 3,337 1,249 1,063 1,025
 Nithe iníoctha trádála agus eile  76,246 76,246 76,246 - -
 Sochair d’fhostaithe  42,163 43,503 17,590 5,881 13,264

    174,996 184,813 99,886 13,438 64,721

 31-nol-11  suim  sreabhadh  Níos lú   
    anonn airgid chonarthaí ná 1bl. 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
 Nithe 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

 Seo a leanas tréimhsí aibíochta na gconarthaí maidir le dliteanais airgeadais (gan dliteanais idirchuideachtaí a áireamh):

 31-nol-12  suim  sreabhadh  Níos lú   
    anonn airgid chonarthaí ná 1bl. 1-2 bl. 2-5 bl.
    €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 rTÉ 
 Fiachas úsmhar agus iasachtaí  15,000 17,114 2,680 4,373 10,061
 Suimeanna iníoctha trádála agus eile  61,721 61,721 61,721 - -
 Sochair d’fhostaithe  41,784 43,124 17,211 5,881 13,264

    118,505 121,959 81,612 10,254 23,325

 31-nol-11  suim  sreabhadh  Níos lú   
    anonn airgid chonarthaí ná 1bl. 1-2 bl. 2-5 bl.
    €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 rTÉ 
 Suimeanna iníochta trádala 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

 Bhí áis rótharraingte nach raibh tarraingthe anuas de luach €10 milliún i bhfeidhm ag RTÉ ar an 31 Nollaig 2012.

 (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 2012 b’ionann luach cothrom an dliteanais díorthaigh a bhaineann leis sin agus 
€129,000 (2011: sócmhainn de €1,243,000). 

  Ní raibh aon sócmhainní ábhartha ag an nGrúpa ná ag an gCuideachta ainmnithe in airgeadra eachtrach ar an 31 Nollaig 
2012 ná an 31 Nollaig 2011.
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22.  ioNsTRaimí aiRgeadais agus BaiNisTíochT i ndáil le Riosca aiRgeadais (gRúpa agus RTÉ) (ar lean)

  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   
      2012 2011
      €’000 €’000

 an grúpa     
   
 Euro  5,280 3,943
 GBP   110 163
 USD   1 59
 Eile   29 73

      5,420  4,238

 Briseadh síos ar shuimeanna iníoctha trádála de réir airgeadra  
 
      2012 2011
      €’000 €’000

 rTÉ      
   
 Euro 4,110 3,125
 GBP 91 159
 USD 1 56
 Eile 28 73

      4,230 3,413

 Bhí na rátaí malartaithe suntasacha seo i bhfeidhm i rith na bliana:  
     meánráta spot-ráta an dáta 
      Tuairiscíochta
     2012 2011 2012 2011
     euro euro euro euro
    

 USD 1   1.2848 1.3920 1.3194 1.2939
 GBP 1   0.8109 0.8679 0.8161 0.8353

  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 2012.

 (e) riosca ráta úis
 B’ionann iomlán iasachtaí an Ghrúpa ar an 31 Nollaig 2012 agus €53.25 milliún (2011: €38.25 milliún). 

  Ar an 28 Bealtaine 2012, cheangail RTÉ comhaontú maidir le háis iasachta téarma amúchta 5 bliana le Banc na hÉireann 
dar luach €15 milliún chun críocha caipitil oibre. Bhí an iasacht téarma tarraingthe anuas go hiomlán an 31 Iúil 2012. Is 
iasacht tionscadail ar ráta athraitheach an fiachas a thiocfaidh in aibíocht sa bhliain 2017. 

  Ar an 22 Nollaig 2010, cheangail RTÉNL comhaontú maidir le háis iasachta cúig bliana do thionscadail dar luach iomlán €38.25 
milliún. 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 € 0.4 milliún 
agus €0.1 milliún ar an Ráiteas Ioncaim.

 Ar an dáta tuairiscíochta, bhí próifíl rátaí úis na sócmhainní airgeadais úsmhara ag RTÉ mar seo a leanas:
       suim anonn
     2012 2011
      €’000 €’000

 an grúpa     
 Ionstraimí Ráta Seasta  
 Sócmhainní Airgeadais     35,548 58,050
  
 Ionstraimí Ráta Inathraithe  
 Sócmhainní Airgeadais     1,568 2,686
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22.  ioNsTRaimí aiRgeadais agus BaiNisTíochT i ndáil le Riosca aiRgeadais (gRúpa agus RTÉ) (ar lean)

       suim anonn
     2012 2011
      €’000 €’000

 rTÉ    
 Ionstraimí Ráta Seasta  
 Sócmhainní Airgeadais     30,579 50,045
  
 Ionstraimí Ráta Inathraithe  
 Sócmhainní Airgeadais     1,135 2,053

  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 € 0.4 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 
2012 agus 2011 ag teacht go hábhartha leis an luach ar a raibh siad á dtabhairt anonn.

 (g) ionstraimí airgeadais díorthaigh
 Leagtar amach thíos an sreabhadh airgid de réir conarthaí a bhaineann leis na hionstraimí airgeadais díorthaigh: 

 31-nol-12  suim  sreabhadh  Níos lú   
    aonn airgid chonarthaí ná 1bl. 1-2 bl. 2-5 bl.
  €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 an grúpa  
 Dliteanais díorthaigh 

 Babhtáil rátaí úis (3,208) (3,208) (1,120) (1,063) (1,025)
 Réamhchonarthaí i malairt eachtrach (129) (129) (129) - -

  (3,337) (3,337) (1,249) (1,063) (1,025)

 31-nol-12  suim  sreabhadh  Níos lú   
    aonn airgid chonarthaí ná 1bl.  1-2 bl. 2-5 bl.
    €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

 rTÉ 
 Dliteanais díorthaigh
 Réamhchonarthaí i malairt eachtrach (129) (129) (129) - -

  (129) (129) (129) - -

 31-nol-11  suim  sreabhadh  Níos lú   
    aonn airgid chonarthaí ná 1bl.  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)
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22.  ioNsTRaimí aiRgeadais agus BaiNisTíochT i ndáil le Riosca aiRgeadais (gRúpa agus RTÉ) (ar lean)

 31-nol-11  suim  sreabhadh  Níos lú   
    aonn airgid chonarthaí ná 1bl. 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 -

  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 2012 bhí iasachtaí iomlána €53.25 milliún ag an nGrúpa (2011: €38.25 milliún). Rinne an Grúpa babhtáil 
ar ráta úis arb ionann é is €38.25 milliún d’fhonn ráta seasta a dhéanamh den ráta athraitheach ar iasachtaí 2011 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.

23.  cúlchisTe fálúcháiN sReaBhaidh aiRgid  nóta 2012 2011
    €’000 €’000

       
 Iarmhéid an 1 Eanáir    (2,338) -
 Sciar éifeachtúil den chiste fálúcháin sreabhaidh airgid   (536) (2,672)
 Cánachas iarchurtha i ndáil leis an bhfálú maidir le sreabhadh airgid  21 67 334

 Iarmhéid ar an 31 Nollaig   (2,807) (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. 

24. ceaNgalTais, Teagmhais agus BaRáNTais aiRgeadais

 (a) ceangaltais chaipitil 
   an grúpa RTÉ
    2012 2011 2012 2011
    €’000 €’000 €’000 €’000
     

 Faoi chonradh ach gan soláthar déanta ina leith 1,742 2,581 784 115
 Údaraithe ach gan conradh socraithe ina leith 3,832 7,422 881 290

  5,574 10,003 1,665 405

 (b) ceangaltais maidir le ceannachán clár/ceart
   an grúpa RTÉ
    2012 2011 2012 2011
     arna athlua  arna athlua
    €’000 €’000 €’000 €’000
     

 Faoi chonradh ach gan soláthar déanta ina leith 72,306 89,699 72,306 89,699

 (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.

 (d) Barántais 
 An 31 Nollaig 2012 cheangail RTÉ le háis barántais dar luach €6.3 milliún a rachaidh in éag ar an 30 Meitheamh 2015. 
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25. 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 2012, an t-iomlán a bhí iníoctha le gnóthais fhochuideachtaí de chuid RTÉ agus €120.9 milliún 
(2011: €108.5 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, 
Feidhmeannas RTÉ agus na feidhmeanna corparáide príomhthábhachtacha 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: €5.0 milliún an tsuim iomlán i gcúiteamh a híocadh le pearsanra bainistíochta in 2012 (2011: €3.8 milliún). 
Bhí an tsuim sin comhdhéanta de thuarastail agus de shochair ghearrtéarmacha d’fhostaithe de €3.4 milliún (2011: €3.3 
milliún), sochair pinsin iar-fhostaíochta de €0.7 milliún (2011: €0.5 milliún) agus sochair fhoirceanta de €0.9 milliún 
(2011: náid) a bhí de réir théarmaí chláir ERRF/VSF 2011/2012.

 (b)  idirbhearta le daoine den lucht bainistíochta príomhthábhachta1

  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 2012 agus €3.3 milliún (2011: €3.4 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 2012 agus €0.01 milliún (2011: €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 2012 agus €1.3 
milliún (2011: €1.7 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 2012 agus €18,309 (2011: 
€5,186).

 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. 

26. ceadú aN BhoiRd
  Cheadaigh Bord RTÉ na ráitis airgeadais atá ó leathanach 78 go dtí leathanach 126 maidir leis an mbliain dár críoch  

31 Nollaig 2012 ar an 18 Aibreán 2013.
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ceaNglais eile TuaiRiscíochTa

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 2012. Áirítear orthu sin comhchruinniú le Bord RTÉ mar a fhoráiltear faoin Acht. 

Roghnaíonn comhaltaí Bhord RTÉ na 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 http://www.rte.ie/about/ie/how-rte-is-
run/2012/0330/315638-comhairle-lucht-feachana-agus-esteachta/

RáiTeas BliaNTúil RTÉ aR gheallTaNais feidhmíochTa 2012
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 agus tá siad ar fáil go poiblí ar RTÉ.ie. 

Rinneadh Ráiteas Bliantúil ar Ghealltanais Feidhmíochta RTÉ 2012 (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 agus i Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ. 
Sonraíodh táscairí feidhmíochta ríthábhachtacha in ASPC RTÉ 2012, 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 2012 a chur faoi bhráid Údarás Craolacháin na hÉireann 
agus an Aire ar an 29 Feabhra 2012. Cuireadh ASPC 2012 athleasaithe ina dhiaidh sin an 27 Lúnasa 2012. Tá an cháipéis sin 
anois 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 
Údarás Craolacháin na hÉireann agus an Aire ar an 28 Márta 2013. 

soNRaí faoi gheallTaNais 2012 agus Na pRíomhTháscaiRí feidhmíochTa
réimse Beartaíochta

gealltanais feidhmíochta príomhbhearta sprioc / slat Tomhais Toradh na bliana 2012

Raon seirbhísí meán 
náisiúnta a oibriú ar 
mhaithe le leas an phobail

Dhá sheirbhís teilifíse, ceithre sheirbhís raidió FM 
agus seirbhís ar líne ar fáil

7 gcinn de 
sheirbhísí

Rinneadh maith den 
ghealltanas

A bheith lánpháirteach 
san aistriú chuig craoladh 
digiteach

Leanúint den fheachtas eolais phoiblí faoi Saorview 
a chur i gcrích ionas go gcuirtear an pobal ar an 
eolas faoi ASO agus a dtagann i gceist leis agus faoin 
mbealach le hathrú go dtí Saorview

Tuiscint ar 
ASO ag 90% de 
dhaoine fásta

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Seirbhísí sainiúla a choinneáil ar bun maidir leis 
an raidió digiteach agus seirbhís T-DAB ar fáil ag 
52% de mhuintir na tíre

52% Rinneadh maith den 
ghealltanas

Seachadadh/dáileadh 
ábhair a chinntiú ar gach 
ardán agus gléasra, trastíre 
digiteach, cábla, satailít, 
chomh maith le hidirlíon 
(soghluaiste) agus ar fud 
líonraí IP 

An teacht ar tháirgí atá ceadaithe le haghaidh 
Saorview a chur chun cinn ionas go gcinntítear 
go gceannaíonn an tomhaltóir trealamh a dtugtar 
ráthaíocht go n-oibreoidh sé le seirbhís Saorview

50% de na 
teilifíseáin agus 
de na STB a 
dhíoltar i siopaí 
miondíola 
ceadaithe 
le haghaidh 
Saorview

Rinneadh maith den 
ghealltanas

An teacht ar chraolachán digiteach a leathnú 
go mbíonn ar fáil ag 98% i réimsí a bhfuil athrú 
ó thaobh déimeagrafaíochta nó clóghrafaíochta 
orthu tríd an tseirbhís is fearr as suíomhanna 
tábhachtacha a chinntiú

98% Rinneadh maith den 
ghealltanas
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ábhar a chur ar fáil

Seachadadh/dáileadh 
ábhair a chinntiú ar gach 
ardán agus gléasra, trastíre 
digiteach, cábla, satailít, 
chomh maith le hidirlíon 
(soghluaiste) agus ar fud 
líonraí IP (ar lean)

Leagan 5 de Radioman - bogearra maidir le léiriú 
raidió, seinm agus cartlannaíocht - a thabhairt 
isteach i ndáil leis na seirbhísí Raidió ar fad

R4 Rinneadh maith cuid mhór 
den ghealltanas. Athraíodh na 
seirbhísí ar fad go dtí leagan 
5 de Radioman, ach amháin 
RTÉ lyric fm agus RTÉ Raidió 
na Gaeltachta, ar cuireadh 
an t-athrú orthu ar athló go 
dtí tús na bliana 2013 d’fhonn 
titim isteach le sceidil agus 
leis an éileamh ar acmhainní 
taobh amuigh de Dhomhnach 
Broc

gealltanais feidhmíochta príomhbhearta sprioc / slat Tomhais Toradh na bliana 2012

Raon leathan clár a 
chraoladh, lena n-áirítear 
cláir a bheidh siamsúil, 
eolasach, oideachasúil agus 
cuimsitheach 

Íosmhéid uaireanta a chloig d'ábhar craolta dúchasach 
le linn buaicthráthanna maidir le seánraí teilifíse: 
Siamsaíocht & Ceol agus Fíorasach

Siam. & Ceol = 
389 Fíorasach 
= 362

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Sprioc uaireanta a chloig d’ábhar craolta maidir le 
seánraí Raidió: Siamsaíocht, Fíorasach & Ceol

Siam.= 6,000
Fíorasach = 
1,500 Ceol = 
17,500

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Ábhar cláir teilifíse a chur ar fáil i dtaca le Bliain 
Eolaíochta Bhaile Átha Cliath 2012

2 shraith Rinneadh maith den 
ghealltanas

Sraith clár raidió a chraoladh ar a mbeadh 
díospóireacht phoiblí le heolaithe iomráiteacha 
mar cheiliúradh ar Bhaile Átha Cliath, Cathair na 
hEolaíochta 2012 

Tuairisc R3 Rinneadh maith den 
ghealltanas

Réimse ócáidí ceoil a 
chur ar bun ar mhaithe 
le siamsaíocht agus le 
hoideachas 

180 Ócáid Cheoil Poiblí ag Ceolfhoirne RTÉ >180 ócáid Rinneadh maith den 
ghealltanas

Níos mó ná 75 coirm cheoil, caint nó ceardlann 
á dtabhairt ag Ceolfhoirne RTÉ i ndáil le cúrsaí 
oideachais

>75 beart 
oideachais

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Leas a bhaint as na hacmhainní atá ar fáil cheana 
féin chun coirmeacha ceoil do ghrúpaí níos lú a 
thabhairt chun cinn d’fhonn lucht éisteachta nua 
a chruthú do Cheolfhoirne RTÉ

5 Thionscnamh 
RTÉ NSO & 
2 Thionscnamh 
RTÉ CO 

Ní dhearnadh maith den 
ghealltanas, mar gheall ar 
chúrsaí acmhainní agus 
athrú foirne ar leibhéal 
sinsearach. Ina ainneoin 
sin thug ceoltóirí ón 
gCeolfhoireann Náisiúnta 
Shiansach RTÉ faoi dhá 
bheart agus ceoltóirí ón 
gCeolfhoireann Coirme faoi 
cheann amháin. 

Trácht ar Raidió RTÉ ar fhéilte móra agus 
meánmhéide ceoil agus ar fhéilte sainréimsí ceoil

10 gcinn 
d’fhéilte

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Réimse clár a chraoladh ar fud an sceidil mar 
cheiliúradh ar Sheachtain Mhór Ceoil RTÉ 2012

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Ceolfhoirne RTÉ a bheith 
chun tosaigh maidir le ceol 
beo den iléagsúlacht ar 
ardchaighdeán a chur ar 
fáil ina réimse féin

Lucht éisteachta Cheolfhoirne RTÉ a choinneáil 
nó cur leis

>170,000 Rinneadh maith den 
ghealltanas

Cláir agus seirbhísí a 
chur ar fáil atá dírithe ar 
riachtanais shóisialta agus 
chultúir na ndaoine óga a 
chónaíonn in Éirinn 

Íosmhéid uaireanta an chloig d’ábhar craolta 
dúchasach i rith an lae ar fad de Chláir do 
Dhaoine Óga ar Theilifís RTÉ 

650 uair an 
chloig

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Sprioc uaireanta an chloig d’ábhar craolta maidir 
le seánraí Raidió RTÉjr d’fhonn freastal do 
riachtanais óige na hÉireann 

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Sraith raidió do dhaltaí na hArdteistiméireachta: 
Countdown ar RTÉ 2fm agus A-Rá ar RTÉ Raidió 
na Gaeltachta

2 shraith Rinneadh maith den 
ghealltanas
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Seirbhís chuimsitheach 
nuachta agus cúrsaí reatha 
a sheachadadh

Sprioc uaireanta an chloig d’ábhar craolta maidir le 
Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ ar Theilifís RTÉ 
(Uaireanta an chloig Nuachta agus CR) agus ar 
Raidió RTÉ (Uaireanta an chloig Nuachta)

1,074 uair an 
chloig teilifíse 
& 1,653 uair an 
chloig Raidió

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Lucht féachana suntasach 
a chothabháil do chláir 
ceannródaíochta maidir le 
nuacht agus cúrsaí reatha 

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%

35% Rinneadh maith cuid mhór 
den ghealltanas. 33.1% an 
sciar comhthiomsaithe, 1.9 
pointe níos ísle ná an sprioc.

Sciar na ndaoine a mbíonn a n-aird ar Prime Time 
acu a choinneáil (maidir le faire beo) 

27% Ní dhearnadh maith den 
ghealltanas. 25.2% an sciar, 
1.8 pointe níos ísle ná an 
sprioc.

Sciar na ndaoine a mbíonn a n-aird ar acu 
Morning Ireland a choinneáil

12% Rinneadh maith den 
ghealltanas

Taitneamh an lucht 
éisteachta agus féachana do 
chláir Nuachta agus Cúrsaí 
Reatha RTÉ a chothú agus 
cur lena dtábhacht 

An tInnéacs Taitneamhachta (AI) maidir le 
Nuacht Teilifís RTÉ a choinneáil os cionn 80

>80 Rinneadh maith cuid mhór 
den ghealltanas. Bhí scór AI 
79.4 beagán beag níos ísle ná 
an sprioc. 

An tInnéacs Taitneamhachta (AI) maidir le 
Nuacht Raidió RTÉ a choinneáil os cionn 80 

>80 Rinneadh maith den 
ghealltanas

Trácht ar ghnóthaí eachtracha 
a choinneáil agus a fheabhsú 
nuair is féidir chun dearcadh 
na hÉireann ar imeachtaí 
idirnáisiúnta a chur i láthair

Trácht ardchaighdeáin ar imeachtaí mór 
idirnáisiúnta de réir mar is acmhainn sin 

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Spás a chinntiú inar féidir 
le plé, machnamh agus 
díospóireacht náisiúnta 
tarlú, agus trácht ar 
ghnóthaí pobail, luachanna 
daonlathacha, cultúr agus 
creideamh agus cleachtais 
reiligiúin

Raon clár faisnéise aonair agus cláir fhaisnéise 
dépháirteacha don Teilifís lena ndéantar cíoradh 
ar Éirinn na linne seo agus na haimsire atá caite 

10 gclár aonair/
dépháirteacha 
agus sraith 
amháin

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Sciar na ndaoine a mbíonn a n-aird ar The 
Frontline (maidir le faire beo) a choinneáil 

30% Ní dhearnadh maith den 
ghealltanas. Sciar 28%, dhá 
phointe níos ísle ná an sprioc.

Ábhar imscrúdúcháin a choinneáil i gceist mar 
chuid de sceideal na gClár Cúrsaí Reatha 

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

An sciar iomlán a mbíonn a n-aird ar RTÉ Radio 
1 ar laethanta na seachtaine idir 7am – 7pm a 
choinneáil mar a bhí sa bhliain 2011

25% Rinneadh maith cuid mhór 
den ghealltanas. Sciar 24%, 
aon phointe amháin níos ísle 
ná an sprioc.

Sraith nua a chraoladh ar RTÉ Radio 1 chun aird 
thuisceanach ar na meáin chumarsáide a chothú, 
agus díospóireacht ina leith 

Sraith amháin Rinneadh maith den 
ghealltanas

Trácht mar is cuí ar 
phríomhimeachtaí 
idirnáisiúnta agus 
náisiúnta a chinntiú 

Trácht a dhéanamh ar ócáidí comórtha ar díol 
suntais go náisiúnta iad, ina measc Céad Bliain 
ó bunaíodh Páirtí an Lucht Oibre, 50 bliain den 
Teilifís in Éirinn, agus deireadh a theacht leis an 
Aontas Sóibhéideach 

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Trácht ilardáin ar imeachtaí móra spóirt Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Tionscnaimh tras-ardáin 
agus trasmheáin a 
sheachadadh

Ceiliúradh RTÉ ar TV50 an ócáid ilmheáin is mó 
i rith na bliana 2012. Eagrófar feachtais ilmheáin 
freisin i dtaca le Seachtain Mhór Ceoil RTÉ 
agus mar cheiliúradh ar Bhaile Átha Cliath mar 
Chathair Eolaíochta na hEorpa 2012.

3 ócáid Rinneadh maith den 
ghealltanas
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An dúthracht i ndáil le cláir 
Gaeilge a choinneáil ar bun

Sraitheanna teilifíse athuaire, Scannal agus 
Cloch le Carn ina meas, agus sraith nua Aerphort. 
Beidh Bród Club le Bernard Dunne chun tosaigh 
i bhfeachtas náisiúnta chun mórtas sa Ghaeilge 
a chothú. Sraith nua dar teideal Voices from a 
Hidden People, athchóiriú ar fhilíocht i nGaeilge 
mar chomóradh ar TV50 agus cláir eile le cúnamh 
taca ó ILBF.

6 shraith Rinneadh maith den 
ghealltanas

Réimse clár agus míreanna cláir a chraoladh ar 
fud seirbhísí uile Raidió RTÉ mar chomóradh ar 
Sheachtain na Gaeilge

C1 Rinneadh maith den 
ghealltanas

Ceiliúradh ar 40 bliain de RTÉ Raidió na Gaeltachta ar 
RTÉ Raidió na Gaeltachta agus ar RTÉ Radio 1

C4 Rinneadh maith den 
ghealltanas

An dúthracht i ndáil le cláir 
faoi chultúr na hÉireann a 
choinneáil ar bun

Drámaí nua a chraoladh ar RTÉ Radio 1 20 dráma Rinneadh maith den 
ghealltanas

Sraith Drámaíochta Gaeilge a chraoladh ar RTÉ 
Raidió na Gaeltachta - Baile an Droichid

1 sraith Rinneadh maith den 
ghealltanas

Comóradh ar dheireadh le cóipcheart ar shaothair 
James Joyce i rith na bliana 2012

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Clár irise seachtainiúil nua The Works in ionad 
The View agus 8 gcinn de chláir faisnéise faoi 
réimse na healaíne

1 sraith & 8 
gclár faisnéise

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Tabhairt faoi thionscnaimh 
oideachais agus 
fhorchaidrimh 

Gnóthaí Oideachais & Forchaidrimh RTÉ lyric 
fm a choinneáil ar bun maidir le scoileanna agus 
forais 3ú leibhéal 

45 cuairt Rinneadh maith den 
ghealltanas

Sraith athuaire 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 

1 sraith Rinneadh maith den 
ghealltanas

Sraith ceardlann de chuid Raidió RTÉ do 
Chumadóirí Ceoil Óga

4 cheardlann Rinneadh maith den 
ghealltanas

An iléagsúlacht a chur chun 
tosaigh, an saol ó lá go lá, 
údair imní agus éagsúlacht 
cultúir agus réigiúnach 
mhuintir na hÉireann a 
léiriú

Sraith nua ina scrúdaítear tionchar an lagtrá 
eacnamaíochta orthu siúd a tháinig ina gcónaí in 
Éirinn le linn bhlianta an rachmais. 21st Century 
Child in athuair agus roinnt clár faisnéise den stíl 
bhreathnadóireachta maidir le Teen Mums agus 
cúrsaí Bulaíochta.

4 shraith Rinneadh maith cuid mhór den 
ghealltanas. Cuireadh trí shraith 
ar fáil ach tá Teen Mums curtha 
ar athló sa sceideal go dtí R1 2013, 
mar gheall ar mhoill maidir le 
daoine den chliar a bheith ar fáil 

Rogha de chláir Teilifíse mar chomóradh ar 50 bliain 
den teilifís agus cláir faisnéise eile mar léiriú ar réimsí 
uile an tsaoil in Éirinn.

4 shraith Rinneadh maith den 
ghealltanas

Leanúint le sraitheanna faoi chúrsaí faoin tuath 
(Countrywide) agus faoi chúrsaí mara (Seascapes) 

2 shraith Rinneadh maith den 
ghealltanas

Parlaimint na mBan - Agallaimh Aonair le mná de 
chuid na hÉireann 

1 shraith Rinneadh maith den 
ghealltanas

Uilechuimsitheacht 
shóisialta a chur chun 
tosaigh agus trácht a 
dhéanamh ar chúrsaí 
creidimh, pobail agus 
cultúir, gnéithe cultúir 
mionlaigh san áireamh. 

Would You Believe? agus The Meaning of Life 
in athuair, chomh maith le sraith nua The 
Choice. Trácht ar an gComhdháil Eocairisteach 
Idirnáisiúnta

3 shraith & 1 
imeacht

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Sraith trína gcraoltar scéalta a bhfuil blas 
Éireannach orthu faoi ghnáthshaol an duine ó lá 
go lá in áiteanna éagsúla ar fud an domhain. Clár 
faisnéise nua faoi chúinsí sóisialta, eacnamaíochta 
agus cultúir mar atá tagtha chun cinn don lucht 
siúil in Éirinn. 

1 sraith & 1 
chlár faisnéise

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Craoladh beo ar chluichí craoibhe de chuid CLG 31 cluiche beo Rinneadh maith den 
ghealltanas

Aifreann, Seirbhís nó deasghnáth deabhóideach 
seachtainiúla eile ar RTÉ Radio 1 agus RTÉ 
Raidió na Gaeltachta

52 seachtain Rinneadh maith den 
ghealltanas
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Uilechuimsitheacht 
shóisialta a chur chun 
tosaigh agus trácht a 
dhéanamh ar chúrsaí 
creidimh, pobail agus 
cultúir, gnéithe cultúir 
mionlaigh san áireamh.  
(ar lean)

The God Slot - Sraith trína ndéantar iniúchadh 
agus tuairiscíocht le dearcadh na hÉireann ar 
chúrsaí creidimh ar fud an domhain 

1 sraith Rinneadh maith den 
ghealltanas

Craoladh maidir leis an 50ú Comhdháil 
Eocairisteach Idirnáisiúnta 

R2 Rinneadh maith den 
ghealltanas

Lucht féachana atá ann 
cheana a choinneáil agus 
lucht féachana nua a 
mhealladh trí na seirbhísí 
oiriúnacha a chur ar fáil

Figiúirí na bliana 2011 maidir le haird dhaoine 
fásta 15+ in aghaidh na seachtaine ar sheirbhísí 
uile RTÉ a choinneáil

>90% Rinneadh maith den 
ghealltanas

Figiúirí na bliana 2011 maidir le meánsciar 
(den Fhaire Chomhthiomsaithe) in aghaidh na 
seachtaine na ndaoine aonair 4+ a raibh aird acu 
ar sheirbhísí Teilifís RTÉ a choinneáil

>80% Rinneadh maith den 
ghealltanas

Cur le figiúirí na bliana 2011 maidir leis an sciar 
de dhaoine fásta 15+ a raibh aird ar sheirbhísí 
uile Raidió RTÉ acu ar feadh na seacht lá 

>53% Rinneadh maith cuid mhór 
den ghealltanas. 52% an 
sciar, pointe amháin níos ísle 
ná an sprioc. 

Méadú ar an sciar in aghaidh na seachtaine a 
baineadh amach i ndáil le RTÉ.ie sa bhliain 2011 
trí bhreis úsáide ar an idirlíon agus le gléasra 
póca 

sciar 24% de 
dhaoine fásta 
15+ in aghaidh 
na seachtaine

Ní dhearnadh maith den 
ghealltanas. 20% an sciar, 
ceithre phointe níos ísle 
ná an sprioc. Ainneoin na 
mbeart tionscantach i ndáil le 
RTÉ.ie, tá athrú ar nósanna 
an lucht airdill ó mhodhanna 
bunaithe ar bhrabhsálaithe 
(RTÉ.ie) i bhfabhar Apps, e.g. 
RTÉ News Now app.

An Sciar (ar an meán, in aghaidh na seachtaine) de 
dhaoine 15-34 a mbíonn aird cu ar Sheirbhísí Uile 
RTÉ a choinneáil ar leibhéal 2011 

>90% Rinneadh maith den 
ghealltanas

An Sciar (ar an meán, in aghaidh na seachtaine) de 
dhaoine 35+ a mbíonn aird acu ar Sheirbhísí Uile 
RTÉ a choinneáil ar leibhéal 2011

>90% Rinneadh maith den 
ghealltanas

An Sciar (ar an meán, in aghaidh na seachtaine) de 
dhaoine 25-44 a mbíonn aird acu ar Sheirbhísí Uile 
RTÉ a choinneáil ar leibhéal 2011

>90% Rinneadh maith den 
ghealltanas

Ceangal an lucht féachana a choinneáil os cionn 
80 i ndáil leis an Teilifís 

>80 Rinneadh maith den 
ghealltanas

Ceangal an lucht féachana a choinneáil os cionn 
80 i ndáil leis an Teilifís 

>80 Rinneadh maith den 
ghealltanas

An sciar is fearr is féidir 
den mhargadh a ghnóthú, 
féachaint leis an sciar den 
lucht féachana teilifíse 
a choinneáil in ainneoin 
iomaíocht shuntasach 
go náisiúnta agus go 
hidirnáisiúnta agus an sciar 
is fearr den lucht féachana 
a tharraingt maidir leis na 
príomhsheirbhísí raidió 

Bainistíocht a dhéanamh i ndáil le sciar náisiúnta 
Teilifís RTÉ (den fhaire chomhthiomsaithe) ag 
buaicthráthanna maidir le gach duine aonair 4+ 
i rith ASO agus i ndáil le timpeallacht dhigiteach 
ghéariomaíochta

36% Rinneadh maith den 
ghealltanas

Sciar RTÉ ag buaicthráthanna laethanta na 
seachtaine i ndáil le RTÉ Radio 1, RTÉ 2fm agus 
RTÉ lyric fm a choinneáil 

>30% Rinneadh maith den 
ghealltanas
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Seirbhís a sholáthar do 
dhiaspóra na hÉireann

Cur leis an lucht éisteachta thar lear leis na 
seirbhísí raidió uile tríd an seinnteoir RTÉ Radio 
Player ar líne nó ar dheiseanna so-iompair

5% breise in 
aghaidh na 
míosa maidir 
le sruthanna 
beo agus ar a 
n-éileamh 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Cur le líon na mbrabhsálaithe aonair (BA) faoi 
leith in aghaidh na seachtaine sa bhliain 2011 ar 
RTÉ, trí dhaoine thar lear a mhealladh maidir le 
himeachtaí móra náisiúnta, e.g. nuacht, spóirt agus 
Lá Fhéile Pádraig

550,000 BA 
idirn. in agaidh 
na seachtaine

Ní dhearnadh maith den 
ghealltanas. B’ionann an 
meánlíon in aghaidh na 
seachtaine sa bhliain 2012 
agus 528,000, 22,000 níos ísle 
ná an sprioc. Tá iomaíocht 
ghéar ag baint leis an 
mborradh faoi Aipeanna a 
úsáid ar dheiseanna so-
iompair in ionad brabhsálaí 
den seanchineál bunaithe ar 
láithreáin gréasáin (RTÉ.ie) 

A bheith ar an 
bpríomhfhoinse maidir 
le hábhar dúchais / as 
Éirinn, ar bhonn náisiúnta 
agus réigiúnach, agus 
cinntiú go mbíonn sciar 
mór d’ábhar a léirítear in 
Éirinn á chraoladh le linn 
buaicthráthanna ar  
RTÉ One

Uaireanta a chloig d’ábhar Éireannach mar % 
d’iomlán na n-uaireanta buaicthrátha ar RTÉ One 

>60% Rinneadh maith den 
ghealltanas

Seacht gcinn de shraitheanna réigiúnacha a 
chraoladh ar Teilifís RTÉ ina dtráchtar ar réimse 
ábhar, agus tuairisc a thabhairt faoin trácht ar 
fud na seánraí uile 

7 sraith nua 
agus tuairisc

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Cláir buaicthráthanna ar RTÉ Radio 1 agus RTÉ 
2fm a thabhairt timpeall na tíre

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

30 clár de chuid Céilí House a chraoladh as 15 
contae éagsúil i rith na bliana 2012

30 clár Rinneadh maith den 
ghealltanas

Club Siúlóide The John Murray Show agus Talent 
Showcase ó shé cinn de shiúlóidí ar fud na tíre

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Na cláir agus na seirbhísí 
ar an gcaighdeán is fearr a 
chur ar fáil a bhfuil tréithe 
ardcháilíochta le brath 
orthu 

Bheith chun tosaigh maidir le cláir Teilifíse in 
Éirinn maidir leis na príomhsheánraí uile: An 
Painéal Freagairt AI maidir le Teilifís RTÉ a 
choinneáil ar bun 

>80 Rinneadh maith cuid mhór 
den ghealltanas. Bhí an scór 
AI 79.2 beagán níos ísle ná 
an sprioc. 

Bheith chun tosaigh maidir le cláir Raidió in 
Éirinn maidir leis na príomhsheánraí uile: An 
Painéal Freagairt AI maidir le Raidió RTÉ a 
choinneáil ar bun

>80 Rinneadh maith den 
ghealltanas

Toradh 18 clár as 20 a thabhairt i gcrích arís 
maidir le liosta 20 Clár Teilifís (bunaithe ar 
Fhaire Beo)

18/20 Rinneadh maith den 
ghealltanas

Toradh 18 clár as 20 a thabhairt i gcrích arís 
maidir le liosta 20 Clár Raidió

18/20 Rinneadh maith den 
ghealltanas

Ar a laghad 75 clár de chuid ar ghearrliostaí i 
gcomórtais idirnáisiúnta

>75 Ní dhearnadh maith den 
ghealltanas.Cuireadh RTÉ 
ar ghearrliostaí maidir le 65 
gradam idirnáisiúnta i rith 
na bliana 2012 (10 gcinn 
níos ísle ná an sprioc) agus 
maidir le 124 gradam eile i 
gcomórtais náisiúnta. Ba lú an 
líon comórtas idirnáisiúnta ar 
chuir RTÉ isteach orthu i rith 
na bliana 2012, ag teacht leis 
an straitéis ghinearálta maidir 
le hísliú costais agus mar 
thoradh ar níos lú acmhainní 
foirne a bheith ar fáil.
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An chruthaitheacht, 
smaointe nua agus cur in 
iúl cultúir a chothú, trí 
chúnamh taca a thabhairt 
maidir le himeachtaí 
cultúir, réimsí sainspéise 
mionlaigh san áireamh, 
lucht tallainne nua a 
thabhairt chun cinn 
(láithreoirí, ceoltóirí, lucht 
déanta clár agus lucht 
ceaptha ábhair), agus 
ceannródaíocht a dhéanamh 
maidir le tionscail na 
samhlaíochta, saothair nua 
a choimisiúnú agus a léiriú 
den chéad uair. 

Leanúint de thionscnaimh nua, formáidí nua agus 
stíle ann nua cláir a chur i láthair, an tionscnamh 
a tugadh chun cinn ar bhonn píolótach i rith 
na bliana 2011 maidir le stiúrthóirí ceolfhoirne 
nua a aimsiú san áireamh chomh maith leis an 
gCleachtadh Oscailte. 

6 Rinneadh maith den 
ghealltanas

RTÉ a bheith i láthair ag Eolaí Óg na Bliana BT, 
an Comórtas Náisiúnta Treabhdóireachta, an 
Fhéile Náisiúnta Drámaíochta Uile-Éireann agus 
imeacht cultúir eile. 

4 imeacht Rinneadh maith den 
ghealltanas

Trácht ar fhéilte ealaíne ar an raidió  4 fhéile Rinneadh maith den 
ghealltanas

Trácht ar Fhéile Eurosonic 2012 R1 Rinneadh maith den 
ghealltanas

Scríbhneoireacht nua a thabhairt chun cinn 
maidir le hábhar grinn agus ábhar grinn a chur i 
láthair ar RTÉ Radio 1

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Daoine nua le feiceáil ar Teilifís RTÉ Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Leanúint de pháirt a ghlacadh i dtograí beochana: 
infheistíocht in Frameworks

2 ghearrscannán Rinneadh maith den 
ghealltanas

An ról ceannródaíochta atá ar RTÉ maidir le 
eacnamaíocht chruthaitheachta dhigiteach 
a choinneáil ar bun trí chomhpháirtíocht 
straitéiseach le dreamanna tábhachtacha sna 
meáin ar fud an domhain ionas go mbíonn ardáin 
bhreise ar fáil ag RTÉ

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Infheistíocht in StoryLand, an comórtas bliantúil 
ar líne maidir le drámaíocht agus ábhar grinn 
d’fhonn meithle nua scríbhneoirí / stiúrthóirí / 
léiritheoirí a thabhairt chun cinn i gceartlár réimse 
samhlaíochta Theilifís RTÉ

Tuairisc ar 
fheidhmíocht ar 
líne

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Leathnú ar an gcomhpháirtíocht le RAAP 
(Recorded Artists Actors Performers) i rith na 
bliana 2012 - Sparánachtaí Preibe

R4 Rinneadh maith den 
ghealltanas

Cumadóir Cónaitheach a chuirfidh trí shaothar 
nuachumtha ar fáil 

3 shaothar 
nuachumtha 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Dhá dhlúthdhiosca a fhoilsiú i rith na bliana 
2012 chun cuidiú le Cumadóirí na hÉireann lucht 
éisteachta níos forleithne a mhealladh 

2 CD a fhoilsiú Rinneadh maith den 
ghealltanas

Sraith nua drámaíochta Amber agus dhá shraith 
in athuair, Fair City agus Raw

3 shraith Rinneadh maith den 
ghealltanas

Deiseanna a scrúdú maidir 
le comhpháirtíocht nua i 
réimsí cruthaitheachta agus 
cultúir 

Leanúint den chomhthionscadal le Cartlanna UCD 
chun cáipéisí litríochta agus cultúir a aistriú as 
Cartlann Scríbhinní Chorparáideach RTÉ agus 
Cartlannaí Tionscadail a cheapadh

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

RTÉ Radio 1 a bheith ina chomhpháirtí meán 
cumarsáide le Féile Scannánaíochta Jameson i 
mBaile Átha Cliath

R1 Rinneadh maith den 
ghealltanas

Tionscnamh i gcomhar idir Raidió RTÉ agus IBI - 
RadioGauge 

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Comhar straitéiseach le heagraíochtaí Ealaíne 
agus Cultúir a chothú agus a neartú

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

An comhar le Taisce Cheol Dúchais Éireann 
(ITMA) a neartú go mbíonn deis phoiblí ar cheol 
traidisiúnta i bhformáidí digiteacha 

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Oibriú i gcomhar le soláthraithe ábhair den tríú 
páirtí d’fhonn ábhar den scoth a chur ar fáil do 
lucht féachana agus éisteachta RTÉ 

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas
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Deiseanna a scrúdú maidir 
le comhpháirtíocht nua i 
réimsí cruthaitheachta agus 
cultúir (ar lean)

Comhoibriú leanúnach le comhlachtaí seachtracha 
maidir le gearrscannánaíocht a thabhairt chun 
cinn - Film Base, Ionad Acmhainní na Gaillimhe 
agus Ionad Scannánaíochta Chorcaí, chomh maith 
le Bord Scannán Éireann agus an Chomhairle 
Ealaíon

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

An dlúthchaidreamh le craoltóirí agus le 
comhlachtaí eile de leithéid BBC (TÉ), ITV, 
Scáileán Thuaisceart Éireann agus STV a chothú 
d’fhonn cur oiread agus is féidir le deiseanna 
comhchistíochta ar ábhar cláir 

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Gníomhaireachtaí eile a spreagadh maidir le 
beartas a thabhairt chun cinn maidir le Beartas 
Náisiúnta Closamhairc agus bailiúcháin náisiúnta 
closamhairc trí chomhairle a dhéanamh go 
leanúnach leis na comhlachtaí cuí, ina measc 
forais chultúir na hÉireann, ollscoileanna agus 
Cartlann Scannánaíochta na hÉireann. 

Leanúnach: 
Tuairisc

Rinneadh maith den 
ghealltanas

gealltanais feidhmíochta príomhbhearta sprioc / slat Tomhais Toradh na bliana 2012

Sárchleachtas rialachais 
agus córais tuairiscithe a 
chothabháil

An t-ardchaighdeán maidir leis an Tuarascáil 
Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais an Ghrúpa, a 
choinneáil ar bun

Faoi bhráid na 
Roinne R2

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Tuairisc a thabhairt faoi tháillí agus costais 
comhthiomsaithe a íoctar le comhaltaí an Bhoird

Sa Tuarascáil 
Bhliantúil

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Na ceanglais reachtaíochta 
agus rialúcháin go léir a 
chomhlíonadh

Cinntiú go gcloítear go hiomlán le forálacha uile 
na nAchtanna um Shaoráil Faisnéise agus na 
nAchtanna um Chosaint Sonraí. 

Comhlíonta Rinneadh maith cuid mhór 
den ghealltanas. Sásaíodh na 
creatamanna maidir le 91 as 
96 cás Saoráil Faisnéise 

Dhá scéim nua leasaithe a fhoilsiú agus a chur i 
bhfeidhm, Scéim na Gaeilge (faoi alt 11 d’Acht na 
dTeangacha Oifigiúla) agus Scéim na Cartlainne, 
tar éis a gceadú ag an Rialtas. 

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Cinntiú go gcloítear le Cód Cleachtais Regtel 0 gearán le 
ComReg a 
seasadh leo

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Comhlíonadh na gcód 
ábhartha go léir a chinntiú

An comhlíonadh maidir leis an gCód Cleachtais 
um Rialachas Comhlachtaí Stáit a choinneáil 
ar bun. Tuairisc leis an gCoiste Iniúchta agus 
Riosca. 

Tuairisc in R2 Rinneadh maith den 
ghealltanas

Athbhreithniú ar Chóid nua de chuid an Údaráis 
Craolacháin (Cothroime) agus bearta a dhéanamh 
dá réir 

Ní ar RTÉ a 
bhraitheann 
seo

Ní dhearnadh maith den 
ghealltanas. Chuir BAI foilsiú 
a chóid nua maidir le cúrsaí 
Cothroime ar athló go dtí tús 
na bliana 2013. 

Cinntiú go dtarlaíonn comhlíonadh iomlán leis an 
gCód Fógraíochta agus leis an gCód Fógraíochta 
Leanaí

0 gearán le BAI 
a seasadh leo

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Cuspóirí IBD a thabhairt 
leis an gcóras measúnachta 
ar fheidhmíocht i ndáil leis 
an Ráiteas Bliantúil faoi 
Ghealltanais Feidhmíochta 
(ASPC)

Monatóireacht de chuid Fheidhmeannas RTÉ 
agus Bhord RTÉ ar an dul chun cinn i rith na 
bliana d’fhonn an comhlíonadh a chinntiú i ndáil 
le ASPC 2012

Monatóireacht 
leanúnach ar 
chomhlíonadh 
ASPCanna

Rinneadh maith den 
ghealltanas
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An leas is fearr is féidir a 
bhaint as an teicneolaíocht 
d’fhonn nuáil in ábhar 
cláir a thabhairt chun cinn, 
formáidí nua, tionscnaimh 
nua agus cláir nua a chur 
ar fáil ar na meáin uile.

Clipper, córas chun ábhar a dheighilt ó chéile ar 
an idirlíon a bheith ar fáil le húsáid maidir leis na 
seirbhísí Raidió ar fad 

R2 Rinneadh maith den 
ghealltanas

Leas a bhaint as teicneolaíocht na meán sóisialta 
agus fón póca (ar a dtugtar feidhmchláir 
déscáileáin) chur cur lena mbíonn le baint ag an 
lucht éisteachta agus féachana as brandaí agus 
cláir de chuid na Teilifíse agus an Raidió

R4 Rinneadh maith cuid mhór 
den ghealltanas. Baineadh 
úsáid as deiseanna 
teicneolaíochta nua chun cur 
le taithí an lucht úsáide ar 
Operation Transformation. 
Faoi dheireadh na bliana bhí 
scrúdú á dhéanamh ag RTÉ 
Digiteach ar fheidhmchláir 
déscáileáin a úsáid ar 
bhonn píolótach maidir le 
himeachtaí spóirt i rith na 
bliana 2013. 

Plean a thabhairt chun cinn agus a chur i bhfeidhm 
d’fhonn cur le bonn digiteach RTÉ Two

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Oibleagáid seirbhíse uilíoch 
a chomhlíonadh do theilifís 
agus raidió analógach

Réimse tarchuradóireachta 98% a choinneáil ar bun 
maidir le Teilifís agus Raidió analógach i gceantair 
ina bhfuil athrú ó thaobh déimeagrafaice nó 
clóghrafaíochta tríd an tarchuradóireacht is fearr ó 
na hionaid mhóra agus athbhreithniú i ndáil leis na 
hionaid bheaga 

Réimse 98% 
maidir le córais 
analógacha

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Soirbhiú don teacht 
ar ábhar trí na meáin 
dhigiteacha cur leis na 
pointí cumarsáide le 
RTÉ, ábhar cartlainne a 
choinneáil ar fáil ar an 
idirlíon, cur le Seirbhísí 
Raidió Digiteacha, 
feidhmchláir fón póca a 
chur ar fáil agus modhanna 
caidrimh nua a thabhairt 
chun cinn maidir le hoileán 
na hÉireann ar fad

Cur leis an úsáid in aghaidh na seachtaine, i 2011, 
as seinnteoir RTÉ Player trí phlean oibre ilardán 

>20% de dhaoine 
fásta 15+ sa 
tseachtain

Rinneadh maith cuid mhór 
den ghealltanas. 19% an 
leibhéal úsáide a baineadh 
amach, aon faoin gcéad 
faoin sprioc, agus 4% níos 
airde ná leibhéal 2011.

Forás ar an leibhéal éisteachta le Raidió RTÉ, 
Seirbhísí Raidió Digiteacha san áireamh, tríd 
an seinnteoir Radio Player ar an idirlíon agus ar 
ghléasanna so-iompair

Méadú >10% 
ar shruthanna 
beo agus ar a 
n-éileamh 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Straitéis a thabhairt chun cinn chun deis 
chuimsitheach a thabhairt ar chláir, míreanna cláir, 
taispeántais agus ábhar tráchtála de chuid RTÉ 

R4 Rinneadh maith den 
ghealltanas

Athleagan amach ar láithreán gréasáin 
Leabharlanna agus Cartlanna RTÉ ionas gur mó 
an áisiúlacht a bhaineann leis agus gur cóiriúla é 
don lucht úsáide 

R1 Rinneadh maith den 
ghealltanas

Cur le líon na dteaghlach a bhfuil raidió digiteach 
trastíre acu

8% Rinneadh maith den 
ghealltanas

Méadracht bonnlíne a shocrú trí ardáin 
Digiteacha maidir le Raidió RTÉ Iomlán, Seirbhísí 
Digiteacha san áireamh

R4 Rinneadh maith den 
ghealltanas

Borradh a chur faoin úsáid as seirbhísí uile RTÉ 
trí fhorbairt teicneolaíochta agus brandála maidir 
le feidhmchláir fón póca i ndáil leis na hardáin 
nua ar fad 

16m leathanach 
a cheadú in 
aghaidh na 
seachtaine 

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Cás gnó maidir le hÁbhar arna Chruthú ag 
Úsáideoirí (UGC) a thabhairt chun cinn maidir 
le cúrsaí Spóirt ionas go bhféadann an lucht 
éisteachta agus féachana dul i ngleic leis an 
tráchtaireacht, páirt a ghlacadh ann agus 
tionchar a imirt air agus sin a chur chun cinn más 
inbhuanaithe ó thaobh eacnamaíochta

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Gnéithe agus tréithe a bhaineann leis na meáin 
shóisialta a chur chun fónaimh maidir le hábhar 
digiteach oiriúnach agus próisis deartha 

Clár Oibre 
Straitéise ar bun 
R2

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Cur le nuacht 24 uair a chloig RTÉ ar a héileamh 
trí chur le méid agus réimse na hiriseoireachta a 
dhéantar don ghréasán go háirithe

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas
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An clár maidir le hathrú 
teicneolaíochta a chur 
i bhfeidhm trí chórais 
léiriúcháin nua ilmheán 
a thabhairt chun cinn 
agus úsáid éifeachtach a 
bhaint as an teicneolaíocht 
chun cláir oiriúnacha a 
dhéanamh agus seirbhísí a 
chur ar fáil

Leagan físeáin HLS de na seirbhísí 
mórthábhachtacha a sheoladh ar fud an iliomad 
deiseanna nuair a bhíonn de cheart sin a 
dhéanamh

R2 Rinneadh maith cuid mhór 
den ghealltanas. Ba bheag 
nach raibh seo tugtha chun 
críche i rith na bliana 2012, 
ach ní raibh sé curtha ag 
obair mar gheall gur gá 
feidhmiúlacht bhreise a 
thabhairt i gceist. 

An clár digitiúcháin ó thús 
deireadh a chur i bhfeidhm. 
An córas léiriúcháin 
digiteach ó thús deireadh a 
chur le chéile agus aistriú go 
dtí HDTV

Teicneolaíocht Freastalaí Comhad maidir le hábhar 
Ceannaithe agus sruthanna oibre níos fearr maidir leis 
na seirbhísí uile a thabhairt isteach

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Ligean do chruthú seirbhísí nua SD agus cur le 
hábhar ceannaithe HD ar RTÉ Two

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Feabhas a chur ar an infreastruchtúr léiriúcháin 
ionas gur féidir breis ábhar spóirt a léiriú i 
bhfoirm HD

Forfheabhsú 
infreastruchtúir i 
R1/R2

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Spriocanna Chéim 1 a 
bhaint amach faoi 2014

Criosú talún oiriúnach a thabhairt amach maidir 
le tailte uile RTÉ i nDomhnach Broc 

Ní ar RTÉ a 
bhraitheann seo

Rinneadh maith den 
ghealltanas
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Sprioc buiséid a bhaint 
amach don bhliain 2012

Toradh aontaithe maidir le buiséad na bliana Buiséad Rinneadh maith den 
ghealltanas

Sócmhainneacht: Sprioc 
maidir le hairgead tirim 
infhaighte / saoráidí chun 
soláthar d’fhiachas de réir 
mar a bhíonn dlite 

Na Cúlchistí Airgid atá ar fáil Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Tionscnaimh maidir le 
smacht agus srian ar 
chostas

Costas Oibriúcháin maidir le Teilifís RTÉ a 
choinneáil ar leibhéal 2011, an tráth a mbeadh 
€13 milliún de chaiteachas breise i gceist le dhá 
imeacht mhór spóirt i rith na bliana 2012 agus 
coigeartú aonuaire de chineálacha eile 

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Athbhreithniú ar Chórais 
Pleanála maidir le 
hAcmhainní Fiontraíochta 
(ERP) agus córas 
slánchóirithe nua a chur i 
bhfeidhm faoi 2014 

Tar éis staidéar féidearthachta a dhéanamh sa 
bhliain 2011, Díolachán Raidió a athrú go dtí an 
córas díolacháin teilifíse Landmark (mar a bhíonn 
i gceist le Teilifís) faoi dheireadh R3

R3 Rinneadh maith den 
ghealltanas

Cinntiú go gcomhlíontar 
na ceanglais maidir 
le caiteachas faoin 
reachtaíocht i ndáil le 
coimisiúnú neamhspleách 
clár Raidió agus Teilifíse

A n-éilítear faoi alt 116 den Acht Craolacháin 
2009 a shásamh

Caiteachas 
Reachtúil 
(€38.5m)

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Foinsí airgid a thapú 
chomh mór agus is féidir 
trí ghnóthú as gach 
sruth ioncaim, nua agus 
traidisiúnta, cur le réimse 
agus cineál na bhfoinsí 
airgid agus comhpháirtithe 
nua i gcúrsaí airgeadais 
a lorg d’fhonn cur leis an 
ioncam agus laghdú ar an 
gcostas 

Nóta: Ag tagairt do 
Bhuiséad Eatramhach RTÉ 
2012 atáthar maidir le 
spriocanna ioncaim 

Na spriocanna ioncaim maidir le Teilifís, Raidió, 
Líonraí agus Foilsitheoireachta a bhaint amach 

Spriocanna 
maidir le 
hIoncam 
Tráchtála

Ní dhearnadh maith den 
ghealltanas. Tháinig laghdú 
€11 milliún (-7%) ar an 
ioncam tráchtála i gcomórtas 
leis an mbliain 2011. Bhí dhá 
thréimhse i rith na bliana 
-4% vs. 2011 maidir le R1 
agus R2 agus -9% vs. 2011 
maidir le R3 agus R4

Cur leis an gcéatadán maidir le foinsí iléagsúla 
ioncaim

Tuairisc Rinneadh maith cuid mhór 
den ghealltanas. Cé gur tharla 
forás maidir le % na bhfoinsí 
iléagsúla ioncaim maidir 
le RTÉ Teilifís agus RTÉ 
Digiteach, ní mba leor sin chun 
an laghdú iomlán ar an ioncam 
tráchtála a thabhairt isteach.

Leas a bhaint as deiseanna ioncaim ó Tháirgí a 
Léiriú, gan dochar do chaighdeán na gclár 

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Breis ábhair clár a chur ar fáil don sceideal trí 
urraíocht agus trí chláir le ciste lucht fógraíochta. 

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

An luach is fearr ar airgead 
a chinntiú i ngach réimse gnó 
trí leanúint den úsáid is fearr 
a bhaint as ioncam ón Táille 
Ceadúnais agus dearcadh 
níos fabhraí i ndáil le ‘luach 
ar airgead’ a bheith ag an 
lucht féachana maidir leis an 
táille ceadúnais 

Cláir a chur ar fáil le buiséid níos ísle i gcomórtas 
leis an mbliain roimh ré agus leas a bhaint as 
deiseanna comhchistíochta. 

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Leithdháileadh de réir na seirbhíse ar an ioncam 
ón Táille Ceadúnais (de réir mar a luaitear i 
Nóta 1 le Tuarascáil Bhliantúil RTÉ agus Ráitis 
Airgeadais an Ghrúpa) 

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas
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Smacht ar chostais 
pearsanra, trí 
mhonatóireacht agus 
bainistíocht a dhéanamh 
i ndáil le ísliú na gCostas 
Oibriúcháin maidir le 
cúrsaí Pearsanra (PROC), 
le líon na foirne agus le 
conarthaí nua

An sprioc PROC a bhaint amach maidir le 
Buiséad 2012

% den 
Bhuiséad

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Tar éis próiseas tairisceana a chur i gcrích go 
sásúil i rith na bliana 2011, córas uathoibríoch 
nua maidir le sruthanna oibre agus tuairiscíochta 
oibre a thabhairt isteach d’fhonn breis 
barainneachta agus comhleanúnchais maidir 
le próisis na Seirbhísí Acmhainní Daonna i 
gComhar.

Córas 
uathoibríoch 
sruthanna 
oibre i 
bhfeidhm go 
hiomlán i rith 
R3

Rinneadh maith cuid mhór den 
ghealltanas. Tá na próisis agus an 
córas maidir le sruthanna oibre 
leagtha amach ach tá moill ar an 
gcur i bhfeidhm go dtí R2 agus R3 
2013 mar gheall ar cheisteanna 
teicniúla agus acmhainní.

Bainistíocht éifeachtach 
ar acmhainní trí 
mhonatóireacht i ndáil 
le costas in aghaidh na 
huaire craolacháin, úsáid 
éifeachtach as saoráidí 
agus feabhas ar ghnáis 
bainistíochta agus ar an 
úsáid as lucht foirne na 
gclár

Sonraí faoin gCostas in aghaidh na hUaire 
Craolacháin (CPTH) a fhoilsiú sa Tuarascáil 
Bhliantúil

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Spriocanna maidir le húsáid stiúideonna Teilifíse Teilifís 75% Rinneadh maith cuid mhór 
den ghealltanas, le 71%. Bhí 
laghdú ón mbliain roimhe seo 
ar an úsáid as stiúideonna 
mar gheall ar laghdú ar an 
méid ábhar teilifíse a bhí á 
chur amach 

Cuirfear gnás oibre ar bun chun monatóireacht 
mhion a dhéanamh ar an éileamh ar Shaoráidí 
i rith na bliana 2012 agus costas Saoráidí a 
choinneáil faoi bhun an bhuiséid. 

Nóta: Tagann seo anuas ar ísliú buiséid mar 
gheall ar shocruithe don Luathscor, Iomarcaíocht / 
Téarbhadh deonach

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Spriocanna maidir le húsáid stiúideonna Raidió Raidió 76% Rinneadh maith den 
ghealltanas

Ní mór iniúchadh breise ar fhoirne na gclár 
Teilifíse mar gheall ar laghdú maidir le 
hacmhainní sa bhliain 2012. Déantar éascaíocht 
ina leith sin leis an gcóras nua ScheduAll a 
gcuirtear lón anailíse ar fáil faoin éileamh agus 
faoin úsáid i ndáil le gach clár faoi leith. Anuas air 
sin, beidh sonraí cuntasachta breise ar fáil maidir 
le fónamh lucht foirne na gclár tríd an gcóras 
uathoibríoch nua maidir le sruthanna oibre agus 
tuairiscí ionas go ndéantar monatóireacht agus 
bainistíocht lárnach ar chonarthaí nua a thabhairt 
amach. 

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Sárchóiriú a thabhairt ar 
an struchtúr eagrúcháin 
agus ar na gnáis oibre ionas 
go ndéantar an cuspóir 
phoiblí a bhaint amach le 
barr feabhais, athbhreithniú 
a dhéanamh go rialta 
ar an líon foirne d’fhonn 
sárchóiriú breise

Breis Seirbhísí i gComhar a thabhairt i bhfeidhm 
ar fud RTÉ, i ndáil le Riarachán Díolacháin, 
Teicneolaíocht, Margaíocht, Cumarsáid, agus eile, 
chomh maith le hathstruchtúrú breise i ndáil le 
AD 

Breis Seirbhísí 
i gComhar 
ar bun ar fud 
RTÉ (faoi 
dheireadh na 
bliana) 

Rinneadh maith cuid mhór 
den ghealltanas. Tugtha 
chun críche maidir le 
Riarachán Díolacháin agus 
breis athstruchtúrú AD. 
Tabharfar chun críche i 
ndáil le Teicneolaíocht agus 
Margaíocht i rith R1 2013.

Struchtúr nua a chur i bhfeidhm in RTÉ lena 
mbaineann Stiúrthóir Tráchtála an Ghrúpa, 
Príomhoifigeach Teicneolaíochta agus rannóg nua 
do RTÉ Digiteach a thabhairt isteach 

Struchtúr nua 
RTÉ ar bun 
(faoi dheireadh 
na bliana)

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Pleananna daonchumhachta bliantúla bunaithe 
ar an líon foirne a chur ar fáil d’fhonn na cuspóirí 
gnó a aontaíonn an Feidhmeannas a bhaint amach 

An líon 
foirne mar a 
aontaíodh

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Leanúint den athchóiriú ar ghnáis oibre a chur 
i bhfeidhm de réir mar is cuí agus scileanna a 
thabhairt leis an timpeallacht nua ilmheán faoi 
mar a beartaíodh le hathbhreithniú na bliana 
2011 

Leanúnach: 
Tuairisc

Rinneadh maith den 
ghealltanas
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Daoine agus scileanna 
a fhorbairt trí oiliúint 
inmheánach atá neodrach 
ó thaobh costais agus trí 
dheiseanna oiliúna foirne 
oiriúnacha a chur ar fáil 
ag teacht le riachtanais an 
ghnó

Oiliúint i dteicneolaíocht iPhone maidir le 
ceamaradóireacht, eagarthóireacht, comhdú, 
ábhar fuaime ar bhonn píolótach agus acmhainn 
oiliúna ar líne a fhorbairt 

An oiliúint a 
chur ar fáil.
Ar lean i rith na 
bliana 2012

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Cur leis an oiliúint ar iriseoirí ilmheáin i 
réimsí táirgiúlachta ionas go gcuirtear lena 
gcumas mar eagarthóirí ar a gcuid saothair 
féin e.g. eagarthóireacht Avid Newscutter, 
Scríbhneoireacht le Pictiúir, oiliúint i Mír le 
Ceamara a dhéanamh beo

An oiliúint a 
chur ar fáil.
Ar lean i rith na 
bliana 2012

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Insight Track - Sraith cur i láthair faoi Ghnó an 
Raidió 

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Coinneáil leis an sárchleachtas sa chumarsáid 
leis an bhfoireann trí fheasacháin foirne a fhoilsiú 
go rialta chomh maith le cruinnithe leis na 
Bainisteoirí Sinsearacha

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Freagracht agus iontaofacht
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Na caighdeáin 
eagarthóireachta is airde a 
fheidhmiú, athbhreithniú 
a dhéanamh ar threoirlínte 
eagarthóireachta 
i gcomhthéacs na 
reachtaíochta agus na gcód 
cleachtais agus laghdú a 
thabhairt i gcrích maidir le 
bearta coigeartaithe de réir 
rialúcháin / dlí 

Treoirlínte leasaithe 2012 don lucht déanta clár a 
dhréachtadh agus a fhoilsiú

R1 Rinneadh maith den 
ghealltanas

Treoirlínte nua faoi thuairisciú i ndáil leis na 
meáin shóisialta a dhréachtadh agus a fhoilsiú

R2 Rinneadh maith den 
ghealltanas

Nóta Comhairle Ginearálta maidir le 
Príobháideacht a fhoilsiú don lucht déanta clár 
agus ar a laghad ceithre cinn de sheimineáir a 
chur ar bun faoi dhlí an chlúmhillte / díspeagadh 
cúirte

4 seimineár 
& 1 Nóta 
Comhairle 
Ginearálta

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Líon na ngearán in aghaidh chláir RTÉ a seastar 
leo

Náid Ní dhearnadh maith den 
ghealltanas. Seasadh le haon 
ghearán déag i rith na bliana 
2012. Le Teilifís RTÉ a bhain 
sé cinn agus le RTÉ Raidió 
cúig cinn.

Déileáil le gach gearán BAI laistigh den chreat 
ama éigeantach

100% Rinneadh maith den 
ghealltanas

Nuacht agus cúrsaí reatha 
neamhchlaonta agus 
oibiachtúla a chur ar fáil

Dearcadh an lucht éisteachta maidir le “cothroime 
agus neamhchlaontacht” RTÉ News: Nine o’clock 
a choinneáil

 >95% Rinneadh maith den 
ghealltanas

Dearcadh an lucht éisteachta maidir le “cothroime 
agus neamhchlaontacht” Morning Ireland a 
choinneáil

 >95% Ní dhearnadh maith den 
ghealltanas. Scór 91.5% a 
gnóthaíodh, 3.5 pointe níos 
ísle ná an sprioc.

Ceannródaíocht 
a léiriú maidir le 
seirbhísí áisiúlachta trí 
íoschaighdeáin a shárú 
agus seirbhísí nua / nuála 
a chur ar fáil nuair is féidir, 
d’fhonn leas as an Teilifís 
a éascú do dhaoine faoi 
mhíchumas céadfach 

Fotheidil, ar an dá chainéal, agus dúthracht 
maidir le leanúint dóibh le gach clár buaicthrátha 
agus le gach clár nuachta agus cúrsaí reatha, 
imeachtaí speisialta náisiúnta agus idirnáisiúnta 
san áireamh, agus fotheidil le breis clár do leanaí 

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Coinneáil le líon uaireanta fotheideal na bliana 
2011 

8,500 Rinneadh maith den 
ghealltanas

An t-infreastruchtúr teicniúil i ndáil le Cuntas 
Fuaime a chur isteach i lár na bliana 2012 agus 
tús a chur leis an tseirbhís cuntas fuaime i rith 
R4 2012

Tuairisc Rinneadh maith cuid mhór 
den ghealltanas.  Rinneadh 
tástáil phíolótach maidir 
le cuntais fuaime i rith na 
bliana 2012. Tá beartaithe 
an córas a chur i bhfeidhm 
i rith na bliana 2013, ach 
an infheistíocht chaipitil a 
cheadú. 



Tuarascáil BhlianTúil agus ráiTis airgeadais an ghrúpa 2012140

ceaNglais eile TuaiRiscíochTa (ar lean) 

Freagracht agus iontaofacht

gealltanais feidhmíochta príomhbhearta sprioc / slat Tomhais Toradh na bliana 2012

Na caighdeáin 
chuntasaíochta agus gnó 
is airde a chinntiú trí 
chloí go deonach le cóid 
idirnáisiúnta agus IFRS

Tuarascáil Bhliantúil RTÉ agus Ráitis Airgeadais 
an Ghrúpa ag teacht le caighdeáin IFRS

Sa Tuarascáil 
bhliantúil

Rinneadh maith den 
ghealltanas

An polasaí maidir le Tuairisc de Mheon Macánta 
(ar a dtugtaí Whistleblowing tráth) a leasú tar éis 
athbhreithniú a dhéanamh ar oibriú an pholasaí 
ar feadh 18 mí 

A fhoilsiú i rith 
R2

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Cód an Ríochta Aontaithe maidir le Rialachas 
Corparáide agus coinníollacha sonracha i ndáil le 
hÉirinn in Aguisín Rialachais Stocmhalartán na 
hÉireann a shásamh chomh mór agus is féidir sin 
i bhfianaise a n-éilítear faoin Acht Craolacháin 
2009

Tuairisc sa 
Tuarascáil 
bhliantúil

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Tuarascáil faoi Fhreagracht 
Shóisialta Chorparáideach 
(CSR) a fhoilsiú gach bliain

An tuarascáil CSR a leasú i leith na linne agus a 
fhoilsiú ar RTÉ.ie 

A foilsiú i rith 
R2

Ní dhearnadh maith den 
ghealltanas mar gheall ar 
thús áite a thabhairt do 
thionscadail straitéiseacha 
eile.

Freastal d’áisiúlacht don 
phobal via seirbhísí eolais 
lárnacha ar teileafón agus 
ríomhphost

Seirbhís Eolais ar fáil ar an teileafón 6 lá in 
aghaidh na seachtaine 

Seirbhís ar fáil Rinneadh maith den 
ghealltanas

Trédhearcacht agus 
cumarsáid fhorghníomhach 
a chinntiú.

Leanúint den straitéis cumarsáide agus gnóthaí 
pobail a chur i bhfeidhm trí chaidreamh le grúpaí 
geallsealbhóirí éagsúla 

Tuairiscí in 
aghaidh na 
coicíse agus 
tuarascáil 
ar an 
mbeartaíocht

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Ráiteas Bhliantúil ar Ghealltanais Feidhmíochta 
RTÉ 2012 a fhoilsiú agus tuairisc a fhoilsiú 
cibé an ndearnadh maith de ghealltanais ASPC 
2011 i dTuarascáil Bhliantúil RTÉ agus Ráitis 
Airgeadais an Ghrúpa 2011

Nóta: Cuirtear cáipéisí maidir le ASPC faoi bhráid 
an Údaráis Craolacháin agus na Roinne agus ní 
féidir a bhfoilsiú go mbíonn an comhairliúchán / 
ceadú cuí déanta. 

Foilsíodh na 
cáipéisí tar éis 
an chomhairle 
chuí a 
dhéanamh

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Taighde a dhéanamh 
d’fhonn riachtanais lucht 
féachana agus éisteachta na 
hÉireann a mheas, ionas 
go gcinntítear go sásaítear 
sin agus go gcothaítear 
dlúthcheangal an lucht 
éisteachta agus féachana le 
RTÉ 

Ábhar taighde ar scoth an domhain a chur ar 
fáil faoin lucht éisteachta agus féachana do lucht 
déanta clár - cur leis an tuiscint ar mheánleibhéal 
airde an lucht féachana/éisteachta go ginearálta 
ar ábhar de chuid RTÉ ar leibhéal an chláir, an 
seánra nó ilmheáin d’fhonn pátrúin foráis, teacht 
agus imeacht nó laghdaithe a shonrú i ndáil le 
hardán amháin nó idir ardáin éagsúla

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Cuid dílis a dhéanamh den úsáid as ábhar taighde 
sa phróiseas maidir le cinntí a dhéanamh tríd an 
mbuntáiste is mó is féidir a bhaint as an uirlis 
ARP - Leasú ar an tuairisc mhíosúil le Raidió RTÉ 
ionas go mbítear ag díriú ar chláir faoi leith i ndáil 
le Painéal Fhreagairt an Lucht Éisteachta.

Tuairisc 
Mhíosúil

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Scrúdú a dhéanamh ar an dóigh agus ar na 
cásanna ina mbíonn aird ag an lucht airdill, go 
háirithe daoine idir 15-34, ar níos mó ná meán 
teicneolaíochta nua amháin ag an am 

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas
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Comhpháirtíocht an 
chomhair a choinneáil 
ar bun agus a chothú le 
comhlachtaí tionscail 
mórthábhachta, le 
geallsealbhóirí, lucht 
rialála, craoltóirí agus leis 
an EBU agus comhlachtaí 
Eorpacha eile de réir mar 
is cuí 

Próiseas coimisiúnaithe léiriúcháin 
neamhspleácha raidió a choinneáil sa siúl

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Lá oscailte ilseánraí agus cruinnithe maidir le 
seánraí faoi leith leis an Earnáil Neamhspleách 

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Ceardlann oiliúna dhá lá a chur ar fáil do 
Léiritheoirí Neamhspleácha agus Laethanta 
Raidió a eagrú do mhic léinn tríú leibhéal 

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Leanfaidh Ceolfhoirne RTÉ de dheiseanna 
comhpháirtíochta agus comhair a scrúdú: 
caidreamh leis an gComhairle Ealaíon, Cultúr 
Éireann, an tIonad Ceoil Chomhaimseartha, 
Gréasán Ceoil agus comhlachtaí ábhartha eile

Nóta: Faoi réir ag comhoibriú iomlán ó na 
páirtithe eile

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

An ceathrú comhdháil maidir le meáin 
leictreonaice arna eagrú ag rannóg Tráchtála RTÉ

1 imeacht Ní dhearnadh maith den 
ghealltanas. D’fhág laghdú 
ioncaim agus ciorrú buiséid dá 
réir gur cuireadh an ócáid seo 
ar ceal sa bhliain 2012.

Cruinnithe agus cumarsáid rialta le comhlachtaí 
rialála, mar shampla, BAI, ComReg agus an 
Rialtas

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

Freastal rialta ar chruinnithe de chuid an 
tionscail maidir le IBEC, SPI agus comhchoistí 
taighde mar shampla

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas

30 ceolchoirm d’ábhar de chuid na hÉireann á 
dtairiscint ag RTÉ lyric fm don EBU

Cuireadh 30 
ceolchoirm ar 
fáil

Rinneadh maith den 
ghealltanas

Clár faisnéise a léiriú agus a chraoladh i gcomhar 
le Raidió Uladh mar cheiliúradh ar chéad bliain ó 
aimsir an Titanic

Clár amháin Rinneadh maith den 
ghealltanas

Deiseanna comhpháirtíochta agus comhléiriúcháin 
leis an BBC agus craoltóirí eile a scrúdú

Tuairisc Rinneadh maith den 
ghealltanas



Tuarascáil BhlianTúil agus ráiTis airgeadais an ghrúpa 2012142

eolas sTaiTisTicí eile

Líne Chabhrach Saorview1 - glaonna gutháin agus ríomhphoist 2011 & 2012

1 

   

1

Ríomhphoist chuig an Oifig Faisnéise

2012 2011

Iarratais ar RTÉ maidir le saoráil faisnéise

Ceadaithe 
41

26

Líon Iomlán Iarratas
96

87

Diúltaithe 
19

23

Ceadaithe i bPáirt
35

34

Tarraingthe Siar
1

4

Ríomhphoist  maidir le Saorview              Glaonna gutháin ar Líne Chabhrach Saorview

Glaonna gutháin ar an Oifig Faisnéise                       

11

7

An líon gearán 
a fuarthas                  

An líon gearán ar 
seasadh leo 1 

75

147

Gearáin chuig Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI) faoi Aschur RTÉ 

17,791 14,782 21,235 12,625

20112012

30,095

4,087

11,085

2,052

20112012

Aonad Faisnéise RTÉ - glaonna gutháin agus ríomhphoist 2011 & 2012

2012 2011

I Márta 2011, sular seoladh mórfheachtas faisnéise don phobal, thug RTÉ 
líne chabhrach tiomanta ar chostas íseal agus láithreán gréasáin isteach 
chun déileáil le fiosrúcháin ón bpobal maidir le Saorview. Tugtar an líon 
fiosrúchán a fuarthas sa chairt thuas. Léiríonn an t-ardú mór ar na 
fiosrúcháin a fuarthas in 2012 go ndearnadh an Analóg a Chasadh De (ASO) 
i nDeireadh Fómhair 2012. Tháinig méadú réidh ar lion na nglaonna a 
cuireadh ar an oifig le linn 2012, de réir mar a bhí an sprioc-am ASO ag 
teannadh isteach, agus bíonn daoine ag glaoch ar an oifig go fóill.  

I rith na bliana 2012, sheas an tÚdarás Craolacháin le haon cheann déag de 
ghearáin maidir le hábhar de chuid RTÉ.  Bhain sé cinn de na gearáin leis 
an aon chlár teilifíse amháin (             , arna 
chraoladh i mí Deireadh Fómhair 2011). Bhain cúig ghearán le cláir éagsúla 
Raidió a craoladh ar RTÉ.

The Frontline Presidential Debate



143

sTaiR aiRgeadais

      ifRs  ifRs   ifRs  ifRs  ifRs 
    2012 2011 2010 2009 2008
     €’000   €’000   €’000   €’000   €’000 

ráiTeas ioncaiM     
Ioncam ó Cheadúnais Teilifíse  180,894 183,623 195,968 200,217 200,852
Ioncam tráchtála  156,320 167,257 175,699 174,704 239,908

Ioncam iomlán   337,214 350,880 371,667 374,921 440,760
Costais oibríochta (roimh dímheas, amúchadh  
agus athstruchtúrú agus costais eile)  (335,002) (353,411) (356,197) (363,368) (439,488)

 
EBITDA roimh chostais athstruchtúrtha  2,212 (2,531) 15,470 11,553 1,272
Dímheas agus amúchadh  (17,504) (16,110) (20,400) (26,025) (21,022)
Athstruchtúrú agus costais eile  (46,161) - - (11,341) -

Caillteanas ó ghníomhaíochtaí oibríochta tar  
éis athstruchtúrú agus costais eile  (61,453) (18,641) (4,930) (25,813) (19,750)
Glan (chostas) / ioncam airgeadais  (3,737) 2,442 1,118 (1,649) 10,324
Cáin   43 (561) (850) (339) 9,459

(Easnamh) / Barrachas don bhliain  (65,147) (16,760) (4,662) (27,801) 33

clár coMhardaiThe
Sócmhainní reatha agus neamhreatha
Maoin, innealra agus trealamh  96,591 100,248 92,115 98,286 108,931
Sócmhainní doláimhsithe  4,348 3,681 3,329 4,711 4,973
Sócmhainní pinsin  746 664 3,861 9,208 -
Fardail   33,936 37,044 35,663 37,156 41,314
Sócmhainní eile  91,529 118,077 118,527 112,625 134,418

Iomlán sócmhainní  227,150 259,714 253,495 261,986 289,636

Dliteanais reatha agus neamhreatha
Sochair d’fhostaithe - costas athstruchtúrtha  34,298 12,505 19,708 24,150 16,343
Dliteanas pinsin  47,086 47,797 - - 86,617
Dliteanais eile  145,492 128,240 96,488 92,401 112,413

Iomlán dliteanas  226,876 188,542 116,196 116,551 215,373
Cothromas  274 71,172 137,299 145,435 74,263

Iomlán cothromais agus dliteanas  227,150 259,714 253,495 261,986 289,636

sreaBhadh airgid
Airgead glan (in úsáid le) / arna ghnóthú ó bheartaíocht oibriúcháin (22,061) (17,665) 14,481 9,323 18,437
Sreabhadh airgid glan maidir le héadáil ar mhaoin, innealra, 
trealamh agus sócmhainní doláimhsithe  (14,847) (23,128) (11,732) (20,506) (45,907)

líon FosTaiThe
Líon iomlán ar an 31 Nollaig  1,858 2,093 2,151 2,214 2,351
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