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Bord Raidió Teilifís Éireann
An 54ú Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais an Ghrúpa i ndáil 
leis an 12 mí dar críoch an 31 Nollaig 2014, 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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•  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 macánta, tugtha don chomhar agus solúbtha

•  A Bheith cúramach, báúil, ionraic agus freagrach lena chéile 

agus leis an lucht éisteachta agus féachana 

•  An tseirbhís nuachta neamhspleách is iontaofa, is cruinne agus 

is neamhchlaonta in Éirinn 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

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

Luachanna

Fís

Tá AN RáITEAS FAOI FíS, MISEAN AGuS 
 LuAChANNA RTÉ LEAGThA SíOS  
AG PRíOMh-STIúRThóIR RTÉ



a

BuAICPhOINTí

RTÉ   Tuarascáil BhlianTúil agus ráiTis airgeadais an ghrúpa 2014 3



4

RáITEAS AN ChAThAOIRLIGh

Don dara bliain as a chéile bainfi dh RTÉ cóimheá airgid amach. In 
ainneoin laghdú €5 mhilliún a bheith ar an gcistíocht phoiblí faoi 
Bhuiséad 2014, agus ag tabhairt san áireamh ardú áirithe a bheith ar 
an ioncam tráchtála, bhain RTÉ barrachas beag amach don dara bliain 
as a chéile, ar aon dul leis an mbliain 2013. Bhí bainistíocht shármhaith 
airgid i gceist chunseo a bhaint amach, tar éis athstruchtúrú anróiteach 
a dhéanamh sa bhliain 2012 agus na dúshláin a bhaineann leis an líon 
lucht iomaíochta i margadh na fógraíochta. Tréaslaím a chuid oibre leis 
an bPríomh-Stiúrthóir agus leis an bhfoireann.

Is iomaí athrú a tharla in RTÉ agus ar an mBord le 
bliain. D’imigh Tom Savage tar éis cúig bliana diana 
a dhéanamh ina chathaoirleach. Ba mhaith liom 
buíochas a ghlacadh leisean agus leis na comhaltaí eile 
den Bhord roimhe seo, an chéad cheann a bunaíodh 
faoi Acht Craolacháin na bliana 2009. Leag siad 
síos caighdeán ard rialachais le linn blianta a raibh 
deacracht eisceachtúil ag baint leo. Tagann an Bord 
nua i gcomharbacht orthu tráth a bhfuil borradh as 
an nua faoi chúrsaí eacnamaíochta, rud a fh ágann 
deiseanna nua, chomh maith le dúshláin nua, ag RTÉ. 
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Ina ainneoin sin, ní gan míbhuntáiste a baineadh an chobhsaíocht 
ó thaobh cúrsaí airgeadais amach. Luaigh Tom Savage ina ráiteas 
anuraidh an tionchar a bheadh ag an laghdú ar an gcistíocht phoiblí de 
réir mar a bhí fógartha ag an Rialtas. Cé nach raibh laghdú dá leithéid 
i gceist nuair a fógraíodh an Buiséad mí Deireadh Fómhair seo caite, 
tá éiginnteacht i gcónaí maidir le maoiniú fadtéarmach do mheáin 
chumarsáide seirbhíse poiblí. Tá de dhúshlán roimh an mBord nua cur 
leis an obair sin agus, ainneoin an brú ó chúrsaí airgid, béim a leagan in 
athuair ar na cuspóirí cultúir agus sóisialta níos ginearálta atá le RTÉ.

Cuireadh táille meán cumarsáide an teaghlaigh, mar a d’fh ógair an 
Rialtas don bhliain 2015, ar athló agus ní léir anois cén tráth a dtabharfar 
isteach é. Beidh an Bord seo i mbun ceannródaíochta maidir le soiléiriú 
a bhaint amach i leith cúrsaí maoiniúcháin san earnáil, feictear dom 
gur deacair a shéanadh go bhfuil riachtanas leis. ó tharla go raibh táille 
meán cumarsáide an teaghlaigh a thabhairt isteach ina dhlúthchuid 
den phleanáil fh adtéarmach ag Bord RTÉ, beidh gá réimse roghanna 
eile a bhreithniú anois. Ba chóir a thabhairt chun aire nach ceist seo do 
RTÉ amháin. Beidh tábhacht leis an gceist seo maidir le bonn slán agus 
acmhainn dul chun cinn a bheith faoi thionscal na cruthaitheachta in 
Éirinn. 

Measadh tar éis bearta athbhreithnithe seachtracha a rinneadh le 
gairid ar ghnóthaí feidhmiúcháin RTÉ, go bhfuiltear éifeachtach agus 
spriocanna soiléire polasaí leagtha amach. Cé go bhfuil RTÉ ina 
eagraíocht i bhfad níos cóirithe anois, leantar de réimse leathan clár a 
léiriú ar fud na n-ardán go léir. Tá gá ina ainneoin sin le hinfh eistíocht in 
ábhar nua agus i bhformáidí nua ábhair agus le hinfh eistíocht chaipitil 
ar leibhéal níos airde. Níor cheart go bhfágfaí bearta gearrthéarmacha 
i bhfeidhm , d’fh onn cur ar chumas RTÉ teacht slán trí thréimhse 
anróiteach eacnamaíochta agus iad ina gcúngú buan ar an aislingeacht 
ná mar fh uarú ar an dúthracht maidir le misean RTÉ. 

Cé go bhfuil bunús daingean cistíochta riachtanach maidir le 
feidhmiú RTÉ san am atá romhainn, ní ceist sin do RTÉ amháin. Is 
cuid mhórthábhachtach é RTÉ d’earnáil an chultúir in Éirinn. Chuir na 
ciorruithe agus an laghdú ó thaobh léiriúcháin, a raibh gá leo, in RTÉ 
isteach ar an earnáil sin ar fad. Ina ainneoin sin, fi ú amháin le linn an 
chúlú eacnamaíochta, bhí an tábhacht atá le tionscail na samhlaíochta 
d’eacnamaíocht na tíre ag dul i dtreis. Beidh tairbhe do lucht na 
cruthaitheachta in Éirinn go ginearálta as athnuachan ar ardaidhmeanna 
RTÉ maidir le hábhar nua agus cláir nua a thabhairt chun cinn. RTÉ 
an fostóir díreach is mó san earnáil; an eagraíocht is mó a fh ostaíonn 
ceoltóirí, agus an eagraíocht is mó a choimisiúnaíonn léiriúcháin teilifíse 
neamhspleácha. Cuidíonn páirt RTÉ in imeachtaí cultúir le lucht 
féachana agus éisteachta a tharraingt chuig na himeachtaí sin. Tuigtear 
do RTÉ an fh reagracht atá air ceannródaíocht a dhéanamh maidir le 
forbairt an réimse sin, a bhfuil oiread tábhachta leis maidir le clú agus 
cáil na hÉireann go hidirnáisiúnta.

Dá mhéid dá bhfuil déanta ag RTÉ agus dá bhfuil á dhéanamh i gcónaí, is 
é an lucht féachana agus éisteachta i gcónaí bun na cúise. Ní mór dúinn 
leanúint de chaidreamh an iontaoibh a chothú le muintir na hÉireann 
agus an ceangal leo a choinneáil.  Tá RTÉ ar fáil i gcónaí ar na hardáin 
‘seanbhunaithe’, ach tá sé ar fáil freisin ar ardáin nua agus, de réir a chéile, 
is ar na hardáin sin is mó atá an náisiún i mbun cumarsáide le chéile. 

Sampla amháin an tionscnamh i gcomhar le CLG ar a dtugtar GAAGO, 
cor nua a ligeann d’Éireannaigh ar fud an domhain féachaint ar chluichí 
beo i gcraobhchomórtais peile agus iománaíochta CLG. Tá tuiscint ar 
an lucht féachana agus éisteachta riachtanach maidir le rath a bheith 
go leanúnach ar RTÉ. Ligfi dh an réimse sonraí faoin lucht airdill atá ar fáil 
anois don Bhord cinntí a dhéanamh bunaithe ar lón eolais níos fearr.

Tá comhaltaí ar an mBord nua atá ardinniúíl ina gcuid réimsí éagsúla. 
Táim ag tnúth le hoibriú in éineacht leo agus lena gcuid cumais a chur 
chun leasa RTÉ, ó thaobh rialachais agus ó thaobh abhcóidíochta. 
Thosaigh RTÉ i rith na bliana 2014 ar Ráiteas Seirbhíse Poiblí agus 
Ráiteas Straitéise a ullmhú. Socrófar leo sin an stiúir a bheidh faoi RTÉ 
sa bhliain 2015 agus as sin amach. Tabharfaidh siad deis don Bhord 
rialachas iomlán na heagraíochta a thabhairt faoi mheas.

Ba chúis áthais don Bhord go raibh an Príomh-Stiúrthóir, Noel Curran, 
a threoraigh RTÉ i rith bhlianta an athstruchtúrúcháin le tamall anuas, 
sásta síneadh a chur lena chonradh go ceann ceithre bliana breise. I 
bhfi anaise an ualaigh a leagtar ar an bPríomh-Stiúrthóir, agus ar mhaithe 
leis an dea-rialachas, cheap an Bord an Bainisteoir Stiúrtha Nuachta 
agus Cúrsaí Reatha, Kevin Bakhurst, ina Leas-Phríomhstiúrthóir.

D’oibrigh an Bord i rith na bliana 2014 agus thóg sos san fh ómhar go dtí 
go gceapfaí comhaltaí nua. Beidh bonn treise faoi obair na gcomhaltaí 
nua ag an oidhreacht a d’fh ág na comhaltaí a chuaigh rompu. Tháinig 
cúig fh ochoiste le chéile ag 14 cruinniú i rith na bliana 2014. Chuir an 
Bord nua roinnt athruithe i gcrích maidir leis na socruithe inmheánacha. 
Dá réir sin, laghdaíodh líon na bhfochoistí go dtí trí cinn, agus thosaigh 
na coistí sin i rith na bliana 2014 ag díriú ar dhúshláin nua maidir leis na 
blianta atá romhainn.

Tháinig deireadh le téarma oifi ge Chomhairle Lucht Féachana agus 
Éisteachta RTÉ agus is mian liom buíochas a ghlacadh le comhaltaí 
uile na Comhairle a bhí go fi al lena gcuid ama; chuir siad go mór 
leis an smaointeoireacht in RTÉ faoin tseirbhís phoiblí agus faoin 
gcaidreamh leis an lucht féachana agus éisteachta. Ba mhaith liom go 
háirithe buíochas a ghlacadh le Cathaoirleach na comhairle sin, Pauric 
Dempsey. Beidh ceapadh comhairle nua a cheapadh a chuirfi dh le 
hobair na seanchomhairle agus a rachaidh chun cinn ón lón eolais a 
baineadh as obair na seanchomhairle ina thosaíocht do 2015. 

Is mór an onóir dom gur leagadh de fh reagracht orm comhlacht chomh 
casta agus chomh tábhachtach le RTÉ a stiúradh tráth a bhfuil athrú 
chomh suntasach ar bun. Táim ag tnúth leis na blianta seo romhainn.

Moya Doherty
Cathaoirleach

Don dara bliain as a chéile, 
bainfi dh RTÉ cóimheá airgid 
amach. 

RTÉ an fostóir díreach is mó san earnáil; 
an eagraíocht is mó a fh ostaíonn 
ceoltóirí, agus an eagraíocht is mó a 
choimisiúnaíonn léiriúcháin teilifíse 
neamhspleácha. 
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AThBhREIThNIú AN PhRíOMh-STIúRThóRA

Is cinnte go raibh mé mórtasach i rith na bliana 2014. Ní amháin mar gheall 
ar na cláir bhreátha, ar an tuairisceoireacht agus ar na forbairt nuálacha 
a chuir RTÉ i gcrích i rith na bliana, ach mar gheall ar an timpeallacht inar 
cuireadh sin uilig i gcrích. 

Tá RTÉ ag teacht as tréimhse chomh hanróiteach agus chomh 
corraitheach agus a tharla am ar bith ó bunaíodh an eagraíocht. Le trí 
bliana anuas, tá aghaidh tugtha ag RTÉ ar a raibh de dhúshlán ó mhíthapa 
eagarthóireachta, ó laghdú mór tobann ar an ioncam, ó lucht iomaíochta 
nua agus ó theicneolaíocht nua a chuireann athrú ar an réimse uilig. 

Tá tugtha ag RTÉ faoi na dúshláin seo ar fad trí straitéis shoiléir a thabhairt 
chun cinn a chuirfidh an eagraíocht i riocht maith go fadtéarmach. Táthar 
anois cuid mhaith den bhealach tríd an athrú ó chraoltóir seirbhíse poiblí 
go heagraíocht meán cumarsáide seirbhíse poiblí atá tábhachtach agus 
bunriachtanach i saol mhuintir na hÉireann, saol a bhfuil tábhacht níos mó 
agus níos mó leis an ngné dhigiteach. 

Leis an straitéis cúig bliana a d’fhoilsigh RTÉ sa bhliain 2013, cuireadh tús le 
tréimhse athraithe agus athnuachana in RTÉ a raibh dlús leis i gcónaí i rith 
na bliana 2014. Níl cuid ar bith den eagraíocht nach bhfeictear athruithe ar 
bun ann chun dul i ngleic leis an dúshlán a chuirtear romhainn. 

Is féidir liom a rá go cinnte anois go bhfuil toradh fónta ar an straitéis atá 
againn. 2014 an dara bliain as a chéile a mbeidh barrachas beag airgeadais 

bainte amach ag RTÉ agus sin nuair a bhí laghdú breise arís ar an gcistíocht 
phoiblí i ndáil don bhliain sin. Cuid lárnach den straitéis RTÉ a chur ar 
bhonn cobhsaíochta ó thaobh cúrsaí airgeadais agus cé go bhfuil gá le 
maoiniú breise, tá bonn airgeadais níos treise tugtha i gcrích againn. Cé go 
bhfuil deacrachtaí móra airgeadais le sárú go fóill, tá RTÉ i riocht i bhfad níos 
fearr anois aghaidh a thabhairt orthu.

Mar eagraíocht chruthaitheach meán cumarsáide neamhbhrabúis, ní 
bheadh dea-thoradh ar bith ar ár n-iarrachtaí costais a ísliú agus ioncam 
a ardú mura mbeadh an t-ábhar clár agus na seirbhísí a chuirimid ar fáil ag 
sásamh an lucht féachana agus éisteachta agus sinn ag leanúint den nuáil 
maidir le táirgí agus seirbhísí nua digiteacha. 

Bhí cuid mhór buaicphointí i rith na bliana ar an aer agus ar an scáileán. 

Agus cuairt stairiúil an uachtaráin uí uiginn ar an mBreatain ag teannadh 
le deireadh san Aibreán, b’ócáid speisialta, agus clabhsúr cuí ar sheachtain 
thábhachtach, an cheolchoirm Ceiliúradh san Royal Albert hall a raibh 
sruthchraoladh beo á dhéanamh air ar fud an domhain ar an seinnteoir RTÉ 
Player, chomh maith lena chraoladh ar RTÉ One agus RTÉ Radio 1. 

I mí Bealtaine, den chéad uair maidir le toghchán do Pharlaimint na hEorpa, 
thug RTÉ, trí shraith díospóireachtaí ar Prime Time, deis do gach iarrthóir 
cúrsaí a phlé agus an chúis go dtoghfaí iadsan a chur chun cinn ar an teilifís 
náisiúnta. Bhí beagnach milliún duine ag faire ar chláir speisialta RTÉ faoi 

Is iomaí uair, ó thosaigh mé ag obair le RTÉ, a raibh sé 
d’ádh orm a bheith mórtasach as an eagraíocht, as an 
obair a dhéanaimid uilig agus as an tionchar gur féidir leis 
an obair sin a imirt.
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thorthaí na dtoghchán Elections 2014 ar RTÉ One, chomh maith leis an 
tráchtaireacht mhionsonraithe ar fud na bhfeasachán nuachta agus 
tráchtaireacht chuimsitheach RTÉ ar na toghcháin ar RTÉ Radio 1 agus 
na leathanaigh le hábhar nuachta a ceadaíodh 10 milliún uair ar RTÉ.ie 
agus tríd an aip RTÉ News Now i rith dheireadh seachtaine thorthaí na 
dtoghchán – níl aon eagraíocht meán cumarsáide eile in Éirinn a chuireann 
tráchtaireacht ar an leibhéal céanna sin ar fáil faoi imeachtaí náisiúnta ar 
fud na meán cumarsáide agus na ndeiseanna éagsúla. 

Chuir Aonad Fiosrúcháin RTÉ sraith de thuairiscí tábhachtacha ar fáil 
i rith na bliana 2014. Tharraing cuid mhór acu plé agus díospóireacht 
náisiúnta agus lean athrú ar an bpolasaí poiblí iad. Tugadh tuairisc in Fatal 
Failures ar bhás ceathrar leanaí san Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre i bPort 
Laoise; cuireadh fianaise nua ar fáil in The Torture Files ar chiapadh a 
bheith á dhéanamh thar ceann Stát na Breataine ag ‘the hooded men’ 
nuair a bhí daoine faoi imtheorannú; léiríodh luas ama freagartha rómhall i 
gcásanna práinne a raibh baol báis ag baint leo ar The Ambulance Service 
Uncovered; léiríodh in Inside Bungalow 3 go raibh drochíde á imirt ar othair 
faoi mhíchumas in áras Attracta i gContae Mhaigh Eo. 

Thugamar geallúintí roinnt bheag blianta ó shin, tar éis míthapa 
tromchúiseach eagarthóireachta , nach lagfaí ar an dúthracht maidir 
le hiriseoireacht fiosrúcháin. Níor lagadh – agus ní lagfar. Tá an 
tuairisceoireacht ar scéalta fiosrúcháin chomh tréan téagartha anois agus 
a bhí riamh.

I mí Mheán Fómhair, tharla dul chun cinn mór maidir le nuacht Ghaeilge in 
RTÉ nuair a cuireadh seirbhís chuimsitheach nuachta ar líne i nGaeilge ar 
fáil den chéad uair chomh maith le hathstruchtúrú ar an tseirbhís nuachta 
ar an raidió, rud a fhágann go ndéantar anois na feasacháin nuachta ar fad 
i nGaeilge a chur ar fáil as RTÉ Raidió na Gaeltachta i gCasla, Conamara. Is 
in RTÉ Raidió na Gaeltachta i gCasla anois atá an príomhionad léiriúcháin 
don nuacht náisiúnta agus idirnáisiúnta i nGaeilge ar an raidió agus is as 
sin a chuirtear an dá fheasachán agus tríocha i nGaeilge ar fud RTÉ Radio 
1, RTÉ lyric fm agus RTÉ 2fm ar fáil, chomh maith le seirbhís nuachta an 
stáisiúin féin. Seoladh ag an tráth céanna den chéad uair, seirbhís nuachta 
réigiúnach, náisiúnta agus idirnáisiúnta i nGaeilge, atá ar fáil ar líne agus ar 
dheiseanna so-iompair. Cora tábhachtacha atá iontu seo maidir leis na 
seirbhísí Gaeilge a chuireann RTÉ ar fáil agus beifear ag cur leis an méid atá 
déanta de réir mar a bhíonn na moltaí sa Tuarascáil ó Ghrúpa Oibre RTÉ 
maidir leis an nGaeilge, a foilsíodh i rith na bliana, á gcur i bhfeidhm. 

I bhfianaise na ndeacrachtaí airgid, bhí laghdú ar chostas na gceart spóirt, 
an tráth céanna a raibh sé ar cheann de na príomhchuspóirí againn faoin 
straitéis cúig bliana na cearta is tábhachtaí dúinn a choinneáil. Tá tús áite 
tugtha againn d’infheistíocht chun tráchtaireacht ar fhoirne náisiúnta, ar 
chluichí náisiúnta agus ar imeachtaí móra a chur ar fáil. Sa chomhthéacs 
sin agus margadh a bhfuil iomaíocht níos géire i gcónaí ann, d’éirigh le RTÉ 
na cearta a bhí againn maidir le cluichí CLG ar an teilifís agus ar an raidió 
a choinneáil, rud a chinntíonn go mbeidh cluichí Gaelacha á gcur ar fáil 
don lucht féachana agus éisteachta in Éirinn saor go haer go dtí an bhliain 
2017. Bhí séasúr na bliana 2014 thar cionn ó thaobh lucht féachana agus 
éisteachta agus sluaite ollmhóra ag baint leas as tráchtaireacht agus as 
anailís RTÉ. 

Ba chor nua a bhí ann ag RTÉ agus ag CLG araon i mí Bealtaine nuair 
a seoladh seirbhís dhigiteach idirnáisiúnta nua, GAAGO. Chuir an 
tseirbhís seo ar chumas an lucht leanúna thar lear féachaint ar chluichí 
i gCraobhchomórtais CLG 2014 (níos mó ná ceathracha a cúig cluiche 
go hidirnáisiúnta) ar dheis ar bith trína bhféadfaí ceangal leis an idirlíon. 
Rinneadh sruthchraoladh ar chaighdeán ardghléine ar na cluichí agus bhí 
an tráchtaireacht uile, na scóir agus an t-ábhar cláir ón stiúideo le feiceáil ar 
an gcaoi chéanna is a bhí ag an lucht féachana in Éirinn. 

Taobh istigh de shé mhí ó thráth a seolta, bhí an tseirbhís á tapú ag lucht 
leanúna na gcluichí in 157 tír ar fud an domhain. As na Stáit Aontaithe, 
an Bhreatain, an Astráil agus Ceanada a ceanglaíodh an líon ab airde 
sruthanna. Mar gheall ar a fheabhas a d’éirigh leis an gcéad séasúr, 
d’fhógair RTÉ agus CLG leathnú ar an tseirbhís agus beidh níos mó ná a 
dhá oiread cluichí á dtairiscint don lucht féachana go hidirnáisiúnta i rith na 
bliana 2015.

Is díol suntais caidreamh chomh dlúth idir dhá eagraíocht chomh 
buntábhachtach i saol na hÉireann ar feadh oiread sin blianta. Le blianta 
beaga anuas, tá Liam ó Néill agus Páraic Duffy i gceannas ar CLG le linn 
tréimhse thábhachtach athraithe agus nuála. Is cúis áthais domsa go raibh 
RTÉ ina pháirtnéir buntábhachtach i ndáil leis an tréimhse sin agus táim ag 
tnúth go mór leis an toradh a bheidh air don dá eagraíocht sna blianta seo 
chugainn a fheiceáil. 

Bhí buaicleibhéil lucht féachana ag breathnú ar Chorn an Domhain FIFA 
2014 ar theilifís RTÉ2, ar an seinnteoir RTÉ Player agus ar RTÉ.ie. Tharraing 
an 56 cluiche a craoladh beo ar RTÉ2 níos mó ná 335,000 ar an meán 
in aghaidh an chluiche – ardú 28% ón mbliain 2010. Baineadh amach 
buaicleibhéal os cionn 1.2 milliún duine de lucht féachana don chluiche 
ceannais, an lucht féachana is líonmhaire do Chluiche Ceannais Chorn an 
Domhain ó uSA ’94. Bhí suntas le cluiche ceannais na bliana 2014 chomh 
maith ó ba é an ócáid dheireanach craoltóireachta é ag Bill O’herlihy. Rinne 
sé éacht le linn a shaol oibre a bheith i gceartlár an oiread ócáidí iontacha 
spóirt, á dtabhairt chuig lucht féachana na hÉireann. Guím gach rath air ina 
shaol tar éis na hoibre feasta. 

Rinne RTÉ tráchtaireacht chomh maith ar bhliain iontach fhoireann 
rugbaí na hÉireann, nuair nár cailleadh ach an t-aon chluiche amháin agus 
nuair a fuarthas an ceann is fearr ar an Afraic Theas agus ar an Astráil 
sa bhfómhar. Bhí beagnach 900,000 ag faire ar bhua na hÉireann ar an 
bhFrainc i bPáras nuair a rug foireann Joe Schmidt an chraobh leo agus 
nuair a d’fhág an náisiún slán ag Brian O’Driscoll. 

I margadh idirnáisiúnta ina bhfuil iomaíocht ghéar, agus cuid mhór 
imeachtaí spóirt ar fáil anois ag lucht féachana na hÉireann ar chainéil 
éagsúla, is díol suntais gur ar RTÉ a craoladh gach uile chlár den 20 clár 
spóirt ba mhó lucht féachana in Éirinn i rith na bliana. 

Bhí an bheirt Cheannasaithe Cainéil nua i mbun na hoibre gan mhoill i rith 
na bliana 2014 agus tugadh i gcrích sna sceidil an stiúir a bhí leagtha amach 
againn do na cainéil sa straitéis cúig bliana. 

Chuidigh an téagar sna cláir ar fud RTÉ One leis an ardú beag a bhí ar an 
ioncam tráchtála ón teilifís, an chéad uair ar tharla sin le ceithre bliana. Bhí 
The Late Late Toy Show ar cheann de na cláir is fearr ar éirigh leis i stair 
RTÉ, agus tarraingíodh lucht féachana níos mó ná mar a tarraingíodh riamh 
roimhe sin, gar do 1.6 milliún ar an meán. D’éirigh thar cionn le Drámaíocht 
ar RTÉ One i rith na bliana le sraitheanna teilifíse Amber agus Love/
Hate sraitheanna ar a raibh an tír ar fad, móran, ag breathnú orthu. Bhí an 
sobaldráma is faide ar an aer sa tír, Fair City, cúig bliana is fiche ar an aer i 
mí Mheán Fómhair. 

Féadaim a rá go cinnte 
anois go bhfuil toradh fónta 
ar an straitéis atá againn. 
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AThBhREIThNIú AN PhRíOMh-STIúRThóRA (AR LEAN)

Chomh maith leis an ábhar téagartha nuachta agus cúrsaí reatha, 
tharraing ábhar fíorasach ar RTÉ One lucht féachana mór chomh 
maith i rith na bliana. Bhí 594,800 ag faire ar ROG – The Ronan O’Gara 
Documentary agus d’éirigh go maith ó thaobh an lucht féachana agus an 
lucht léirmheastóireachta araon le The Probation Services, Close to Evil 
agus Women on the Inside. Bhí ardú meanman chomh maith ag baint leis 
an tsraith dhá chlár High Hopes le David Brophy agus é ag cothú caidrimh 
le daoine gan dídean i mBaile átha Cliath agus i bPort Láirge agus iad ag 
tabhairt faoi cheol chun a misneach a chothú.

Le cuma nua agus sceideal nua clár atá dírithe ar lucht féachana níos óige, 
d’éirigh go maith le RTÉ2 go dtí go bhfuil sé anois ar an dara cainéal is mó 
a mbíonn daoine idir 15–24 ag faire air in Éirinn, le hardú 13% in imeacht 
na bliana ar an sciar den lucht féachana 15–34. Agus sin á bhaint amach, 
cruthaíodh le cláir leithéidí Bressie’s Teenage Kicks, Damo and Ivor, Donal 
Walsh – My Story, Second Captains, Republic of Telly, Connected agus eile 
gur féidir ábhar siamsaíochta, spéise agus fiúntais a bheith i gcláir teilifíse 
seirbhíse poiblí do lucht féachana níos óige in Éirinn.

Is léir go rímhaith ón rath atá ar chláir thábhachtacha ar fud RTÉ One agus 
RTÉ2 araon go bhfuil an borradh atá faoi ardáin na meán sóisialta ag cur leis 
an teilifís líne agus, seachas a bheith ina mbagairt ag an teilifís, go bhfuil na 
meáin seo ina modhanna maithe cumarsáide.

Bhí RTÉ Radio 1 arís eile ar an stáisiún raidió is mó lucht éisteachta sa tír i 
rith na bliana 2014, agus ba é an stáisiún a léirigh ocht gcinn déag den fiche 
clár ba mhó lucht éisteachta sa tír ar fad. Tar éis a raibh d’athrú i gceist leis 
an mbliain 2013, bhí bonn maith á chur faoi chláir de leithéid Today with 
Sean O’Rourke agus Sunday with Miriam sa sceideal agus cuireadh ábhar 
ardchaighdeáin ar fáil. D’fhag comhoibriú maidir le hacmhainní agus le 
daoine ar fud na heagraíochta, go ndearna láithreoirí ar nós Brian Dowling, 
Claire Byrne, Richard Crowley, áine Lawlor, Audrey Carville agus Keelin 
Shanley sciar suntasach de chláir raidió a chur i láthair ar RTÉ Radio 1.

Níor scaoileamar na maidí le sruth agus ag teannadh le deireadh na bliana, 
fógraíodh go mbeadh Ray D’Arcy á thabhairt isteach sa sceideal agus 
athnuachan á déanamh againn i gcónaí ar an tseirbhís. Táthar tugtha go 
hiomlán do RTÉ Radio 1 a choinneáil chomh sainiúil buntábhachtach agus 
atá i saol na hÉireann agus déanfar gach dícheall a chinntiú gur mar sin a 
bheidh.

Bliain athraithe chun feabhais a bhí sa bhliain 2014 ag RTÉ 2fm. Ag teacht 
leis an straitéis a leagadh amach don stáisiún, dul i ngleic le lucht féachana 
idir 25–34 bliana d’aois agus lucht éisteachta nua a chothú, cuireadh 
athrú iomlán ar an sceideal i lár mhí Márta 2014. Tugadh isteach glórtha 
nua, leithéidí Nicky Byrne, Eoin McDermott, Bernard O’Shea, Jennifer 
Maguire, Louise McSharry, Chris Greene agus Ciara King, an tráth céanna 
ar coinníodh láithreoirí a raibh ag éirí go sármhaith leo, Ryan Tubridy, Rick 
O’Shea agus Colm hayes. De bharr athrú chomh mór sin, bhí á thuar go 
dtiocfadh an laghdú a tháinig ar líon na n-éisteoirí ar dtús ach faoi dheireadh 
na bliana, bhí feabhas ar an lucht éisteachta ó thaobh próifíle agus líon. Bhí 
feabhas freisin ar ghnóthachtáil an stáisiúin ó thaobh na tráchtála de le hardú 
15% in imeacht na bliana ar an ioncam ó fhógraíocht. Lena bhfuil d’athruithe 
ar na sceidil ag seirbhísí atá in iomaíocht linn, tá gealladh faoi 2fm, mar 
phointe caidrimh mórthábhachtach idir lucht éisteachta níos óige agus RTÉ. 

I rith na bliana 2014, lean RTÉ den fhorbairt agus den fhorfheabhsú ar 
chaighdeán na seirbhísí ar líne agus na seirbhísí do dheiseanna so-iompair ar 
ardáin éagsúla, ionas go mbíonn ar chumas lucht éisteachta agus féachana 
ábhar de chuid RTÉ a aimsiú, taitneamh a bhaint as agus dul i ngleic leis 
cibé cén uair, cén áit agus cén chaoi ar mian leo féin sin. Chomh maith leis 
an tseirbhís GAAGO a sheoladh, rinneadh athchóiriú iomlán ar aip RTÉ 

News Now don fhón póca agus fógraíodh seirbhís síntiúis nua idirnáisiúnta 
a bheidh á seoladh i dtús na bliana 2015. Ag teacht leis an gclaonadh 
mórthábhachtach maidir le deiseanna so-iompair, is tríd an aip RTÉ News 
Now a tharla níos mó ná 40% den chomhcheangal digiteach le RTÉ i rith na 
bliana 2014, agus tá níos mó ná 70% den chomhcheangal le seirbhísí uile 
ar líne RTÉ á dhéanamh anois le deiseanna so-iompair – athrú ollmhór in 
imeacht blianta beaga. 

Bhí an seinnteoir RTÉ Player chun tosaigh ar gach seirbhís teilifíse ar a 
éileamh in Éirinn arís sa bhliain 2014 agus bhain 33% de dhaoine fásta, 
níos mó ná 1.3 milliún duine, úsáid as. Tá an seinnteoir RTÉ Player, trínar 
ceanglaíodh níos mó ná caoga agus a haon milliún sruth le lucht féachana 
agus éisteachta in Éirinn agus thar lear, anois ina phointe tábhachtach 
ceangail maidir le cláir bheo agus cláir athuaire. 

Tá buntábhacht anois le seirbhísí digiteacha RTÉ chun leas a dhéanamh 
don dualgas seirbhíse poiblí. Cé go bhfuil 94% de mhuintir na hÉireann a 
bhaineann úsáid as seirbhís amháin nó níos mó ná sin de sheirbhísí RTÉ 
seachtain ar bith den bhliain, tá gar do 50% a cheanglaíonn anois le RTÉ trí 
na seirbhísí ar líne nó seirbhísí digiteacha do dheiseanna póca. Tá deiseanna 
iontacha ann do na meáin chumarsáide seirbhíse poiblí agus do RTÉ sa 
réimse digiteach. Ní mór leanúint den nuáil trí fhorfheabhsú leanúnach ar na 
seirbhísí digiteacha reatha agus trí sheirbhísí nua a thabhairt chun cinn. Tá 
mé cinnte go ndéanfar amhlaidh.

Le trí bliana anuas tá dul chun cinn ollmhór déanta againn maidir leis 
an eagraíocht a chur i riocht maith don am atá le teacht, trí laghdú ar 
réimsí costais agus trí leanúint den athbhreithniú agus den fheabhsú ar gach 
a ndéantar. 

I rith an ama seo, cuireadh RTÉ faoi athbhreithniú seachtrach forleitheadach 
neamhspleách. Chomh maith leis an athbhreithniú bliantúil ar chúrsaí 
feidhmíochta a dhéanann an BAI agus a gcuid comhairleoirí, tugadh faoi 
phróiseas athbhreithniúcháin cúig bliana i bhfad níos géire sa bhliain 2013. 
Tháinig dhá bheart athbhreithnithe eile ina dhiaidh sin sa bhliain 2014; ceann 
ar chúrsaí éifeachtachta arna dhéanamh ag New Era agus ceann eile ar 
mhargadh fógraíochta na hÉireann arna dhéanamh ag Indecon, iad sin araon 
thar ceann na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. 

Tagann scóip agus cineál na mbeart athbhreithnithe sin de bharr gur 
craoltóir seirbhíse poiblí le dhá mhodh cistíochta é RTÉ. Ar thaobh amháin, ní 
mór don Rialtas agus don BAI a bheith cinnte go bhfuil an úsáid a bhaineann 
RTÉ as cistí poiblí éifeachtach, follasach agus de réir na gcuspóirí seirbhíse 
poiblí a leagtar síos sa reachtaíocht. Ar an taobh eile, ní mór don Rialtas agus 
don lucht rialúcháin a chinntiú go ngníomhóidh RTÉ agus iad ag comhlíonadh 
na gcuspóirí seirbhísí poiblí (de réir reachtaíochta) go hoiriúnach cuí agus 
deiseanna tráchtála a thagann chun cinn á saothrú acu.

Cé go bhfuil 94% de mhuintir na 
hÉireann a bhaineann úsáid as seirbhís 
amháin nó níos mó ná sin de sheirbhísí 
RTÉ seachtain ar bith den bhliain, tá gar 
do 50% a cheanglaíonn anois le RTÉ trí 
na seirbhísí ar líne nó seirbhísí digiteacha 
do dheiseanna póca.
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Tá próiseas fada casta i gceist le gach ceann de na bearta athbhreithnithe 
seo. Tá anailís, tagarmharcáil agus athbhreithniú déanta go mion ar gach 
gné d’obair RTÉ. Thángthas ar mholtaí agus ar lón comhairle an-soiléir tar 
éis na tréimhse athbhreithnithe seo.

• Ar an gcéad dul síos, meastar go bhfuil RTÉ á rith go héifeachtach. Is léir 
sin go háirithe ar thuarascáil New Era. 

• Ar an dara dul síos, molann Indecon, i bhfianaise ghnéithe casta mhargadh 
na meán cumarsáide in Éirinn go ceann ceithre nó sé bliana, ‘gur dócha 
go leanfaidh RTÉ ag cailleadh sciar den mhargadh agus go mbeidh 
creimeadh de réir a chéile ar an gcumas praghas níos airde a bhaint 
amach ná na gnáthrátaí fógraíochta.’ 

• Agus ar an tríú dul síos, i gcomhréir leis na moltaí tar éis an dá 
athbhreithniú deireanacha leis an BAI, molann New Era freisin gur chóir 
smaoineamh ar na cistí poiblí a íoctar le RTÉ a ardú. 

Ar a gcur le chéile, ní mór don Rialtas an chomhairle agus na moltaí soiléire 
sin a mheas go cúramach. I bhfianaise an ról lárnach atá ag RTÉ in earnáil 
na cruthaitheachta d’eacnamaíocht na hÉireann, rachadh an toradh ar 
neamhghníomh i bhfad níos faide ná RTÉ féin. 

Cé gur beag is féidir leis an Rialtas a dhéanamh chun athrú a chur ar na 
gnéithe den mhargadh atá ag cur isteach ar RTÉ agus ar na heagraíochtaí 
meán cumarsáide ar fad in Éirinn, an Rialtas atá freagrach as leibhéal 
an chiste poiblí a fhaigheann RTÉ chun an ról atá aige a chomhlíonadh. 
Anuas air sin, is ar an Rialtas atá freagracht maidir le héifeachtacht agus 
éifeachtúlacht chóras an cheadúnais teilifíse trína mbailítear an ciste poiblí 
sin. 

Ní dócha ar chor ar bith anois go bhfuil córas an cheadúnas teilifíse mar 
atá faoi láthair oiriúnach don chuspóir. De réir mar atá na modhanna ina 
dtapaítear na meáin chumarsáide faoi athrú agus RTÉ ag leanúint den 
fheabhsú agus den leathnú ar na seirbhísí digiteacha, is lú arís agus arís eile 
a thiocfaidh táille an cheadúnas teilifíse leis an gcaoi a mbaineann daoine 
leas as ábhar seirbhíse poiblí. 

In Éirinn atá ceann de na rátaí is ísle don cheadúnas teilifíse in aon áit in 
Iarthar na hEorpa. Ní hionann agus fóntas poiblí ar bith eile, ní dhearnadh é 
a chosaint ó thoradh an bhoilscithe agus níor tháinig ardú ar bith ón mbliain 
2006 anuas. Tá ráta seachanta an cheadúnais in Éirinn, atá os cionn 15%, ar 
cheann de na rátaí is airde san Eoraip. Fágann an neamhíoc sin go gcailltear 
níos mó ná €30 milliún den airgead a bheadh ar fáil do chraoltóireacht 
seirbhíse poiblí gach bliain. 

D’fhéadfadh leasú ar chóras na táille ceadúnais teilifíse, tríd an nasc le 
teilifíseáin a scaoileadh, bunachair sonraí a fheabhsú agus a chónascadh 
agus an costas a ghabhann leis an mbailiúchán a ísliú, méid suntasach 
d’ioncam breise a thabhairt isteach le hinfheistiú i meáin chumarsáide 
seirbhíse poiblí, gan cur ar bhealach ar bith leis an ualach ar an duine aonair 
ná ar an teaghlach. 

I bhfianaise ghealltanas sainráite RTÉ cur leis an infheistíocht in earnáil na 
léiritheoirí neamhspleácha, agus an t-ardú dá réir ar Chiste Fuaime agus 
Físe BAI, bheadh leasú fiúntach ina spreagadh suntasach don earnáil sin a 
bhfuil laghdú infheistíochta tarlaithe ann le cúig bliana anuas.

Nuair atá oiread ceisteanna curtha agus pléite, mar is ceart a dhéanamh, 
faoin gcaiteachas poiblí agus gach gné de bheartaíocht RTÉ, nach cinnte 
gur cheart leasú ar chóras an cheadúnais teilifíse féin a bheith ina chuid den 
scrúdú agus den phlé cuimsitheach sin.

Ní mór a choinneáil i gcuimhne go bhfuil beagnach 85% de na teaghlaigh 
ag íoc a gcuid táillí ceadúnais cheana féin. Tá níos mó tuillte ag na daoine 
atá ag déanamh mar ba cheart dóibh ná go mbeidís ag íoc ar nósanna 
féachana na ndaoine nach n-íocann. Tá níos mó ag dul d’earnáil an 
léiriúcháin in Éirinn freisin, agus a laghad infheistíochta atá á dhéanamh 
ann. Ní gá go dtarlódh an próiseas chun leasú a dhéanamh ar an gcaoi a 
mbailítear an ciste poiblí do na meáin chumarsáide seirbhíse poiblí d’aon 
iarraidh amháin. Ach is gá tús a chur leis an bpróiseas ar bhonn práinne 
agus tá súil agam go dtarlóidh sin i rith na bliana 2015 agus as sin ar aghaidh. 

Ba mhaith liom mar fhocal scoir buíochas faoi leith a ghlacadh le Tom 
Savage as an gcúnamh ar fad a thug sé ina Chathaoirleach le roinnt 
blianta anuas. Ba thréimhse ar bhain deacrachtaí móra léi a bhí i gceist ach 
chuireamar an tráth sin dínn in éineacht agus is mian liom gach rath a ghuí 
airsean agus ar chomhaltaí eile an Bhoird ar tháinig deireadh lena dtéarma 
oifige i rith na bliana 2014.

Is mór idir RTÉ anois agus an eagraíocht ar tháinig mise i mo Phríomh-
Stiúrthóir uirthi cúig bliana ó shin. Tá athruithe móra tugtha i gcrích againn 
ar an gcaoi a gcomhlíontar a leagtar de dhualgas agus de fhreagracht 
orainn. Táthar ag déanamh i bhfad níos mó le i bhfad níos lú, agus sin gan 
cúl a thabhairt don chruthaitheacht ná éirí faiteach roimh dul i bhfiontar. Ní 
mór dúinn leanúint den athrú agus den fheabhsú ar gach a ndéantar ionas 
go mbíonn an tábhacht chéanna leis an eagraíocht i gcónaí i ngnáthshaol 
mhuintir na hÉireann ó lá go lá. Is air sin a bheidh béim againn sna blianta 
seo amach romhainn. 

Noel Curran
Príomh-Stiúrthóir

D’fhéadfadh leasú ar chóras na táille 
ceadúnais teilifíse, méid suntasach 
d’ioncam breise a thabhairt isteach 
le hinfheistiú i meáin chumarsáide 
seirbhíse poiblí, gan cur ar bhealach 
ar bith leis an ualach ar an duine 
aonair ná ar an teaghlach.
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Torthaí agus Brabús Oibriúcháin 
I gcomhthéacs fás beag a bheith ar an ioncam tráchtála agus ainneoin 
laghdú €5 milliún ar an gcistíocht phoiblí i mBuiséad 2014, bhain RTÉ 
cóimheá airgid amach don dara bliain as a chéile sa bhliain 2014, 
ag teacht go maith le toradh na bliana 2013. Lean RTÉ de Bhrabús 
Oibriúcháin maith a ghnóthú, i.e. EBITDA, €16.1 milliún sa bhliain 2014 
agus cé go bhfuil sin níos ísle ná leibhéal na bliana 2013, €20.7 milliún, 
tá sé ar an leibhéal is airde de Bhrabús Oibriúcháin a tuairiscíodh ón 
mbliain 2007 i leith i.e. le seacht mbliana anuas. Thuairiscigh RTÉ 
Barrachas Glan roimh Chánachas ab ionann agus €0.9 milliún, rud 
a d’fhág, tar éis muirear cánachais iarchurtha de €0.7 milliún, gur 
baineadh cóimheá airgid amach don bhliain. 

Achoimre ar na Buaicphointí Airgeadais 
 2014 2013 Athrú

 € m € m € m

Ioncam Tráchtála 149.6 145.2 4.4
Ioncam ón gCeadúnas Teilifíse 178.6 182.4 (3.8)

Ioncam Iomlán 328.2 327.6 0.6
Costais Oibriúcháin * (312.1) (306.9) (5.2)

 
EBITDA ** 16.1 20.7 (4.6)

 
Dímheas & Amúchadh (13.6) (15.3) 1.7
Creidmheas athstruchtúraithe 0.2 0.4 (0.2)
Costas Glan Airgeadais (1.8) (4.7) 2.9

 
Barrachas roimh Chánachas 0.9 1.1 (0.2)
Cáin (0.7) (0.4) (0.3)

Barrachas don Bhliain 0.2 0.7 (0.5)

* Costais Oibriúcháin roimh Dhímheas, Athstruchtúrú agus 
creidmheasa eile
**EBITDA: Tuilleamh roimh ús, Cánachas, Dímheas agus Amúchadh, 
Athstruchtúrú agus creidmheasa eile 

Ioncam Tráchtála 
Bhí ioncam tráchtála na bliana 2014, €149.6 milliún, 3% níos airde i 
gcomórtas leis an mbliain 2013 agus ardú maidir le fógraíocht agus 
urraíocht i réimse na Teilifíse agus na Seirbhísí Digiteacha ba shiocair 
leis sin. Fógraíocht agus urraíocht Teilifíse an foinse is mó maidir le 
hioncam tráchtála agus 58% d’ioncam tráchtála uile RTÉ i gceist leis. 
Is léiriú an fás 5% ar an ioncam ó fhógraíocht agus urraíocht Teilifíse ar 
an mborradh go ginearálta ar eacnamaíocht na tíre. Chuidigh feabhas 
na hoibre maidir le sceidil agus roinnt tionscnamh díolacháin ar éirigh 
go maith leo leis an toradh maith a bhí ar shaothar an dara leath den 
bhliain tar éis Chorn an Domhain. Tháinig fás ar mhargadh na meán 
cumarsáide go ginearálta i rith na tréimhse sin agus lean an méadú ar 
líon na gcainéal de chuid na Ríochta Aontaithe ar féidir fógraíocht de 
chuid na hÉireann a chur orthu. Leanadh den fhás 5% ar an ioncam 
móriomlán ó na réimsí digiteacha. Bhí buntáiste ó athrú ar nósanna an 
lucht féachana agus ar phátrúin maidir leis na modhanna ina dtapaítear 
na meáin chumarsáide ó thaobh ardú níos géire maidir le fógraíocht 
agus urraíocht sna réimsí digiteacha, a bhuíochas sin de RTÉ a theacht 
go daingean ar an bhfód ar ardáin digiteacha éagsúla. Tharla cúngú 
beag 1% go ginearálta ar an ioncam ó ghnóthaí Raidió agus is é ba 
chionsiocair leis sin cúlú ginearálta maidir leis an margadh raidió agus 
lascainí móra a bheith á dtairiscint ag an lucht iomaíochta. 

2014 v 2013
Athrú 

€m 
Athrú

% 

Fógraíocht & urraíocht -Teilifís 4.1 5%
Ioncam Raidió (0.2) -1%
Ioncam Digiteach 0.7 5%
Ioncam Eile (0.2) -1%
Gluaiseacht le himeacht na bliana 4.4 3%
Ioncam Tráchtála 2013 145.2
Ioncam Tráchtála 2014 149.6

Is cor den tairbhe an méadú ar an ioncam tráchtála sa bhliain 2014 agus 
is maith an tuar é maidir leis an mbliain 2015. Ina ainneoin sin, ba chóir a 
thabhairt chun aire go bhfuil codarsnacht ghéar, i.e. ísliú beagnach 40%, 
idir ioncam tráchtála na bliana 2014, €149.6 milliún, agus leibhéal na 
bliana 2008, €240 milliún.

Ioncam ón gCeadúnas Teilifíse 
Bailíonn an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha 
(DCENR) an tairgead maidir le ceadúnais teilifíse atá dlite, ón Roinn 
Coimirce Sóisialaí (DSP) (i ndáil le ceadúnais teilifíse “saor in aisce”) 
agus ó An Post (an t-aon ghníomhaire amháin maidir le ceadúnais 
teilifíse a dhíol) araon, agus ansin tugann an Roinn deontas i gcabhair 
do RTÉ. As an €214 milliún a bailíodh maidir le ceadúnas teilifíse sa 
bhliain 2014, tháinig €179 milliún, i.e. 84% go díreach chuig RTÉ. Leagtar 
amach faoin gceannteideal ‘An úsáid a baineadh as an Táille Ceadúnais 
Teilifíse’ an úsáid a bhaintear as an táille ón gceadúnas le hinfheistíocht 
á dhéanamh ar 79% d’iomlán na dtáillí ceadúnais i seirbhísí agus i 
mbeartaíocht RTÉ agus an 21% fuílligh ar Bhearta Neamh-RTÉ, lena 
n-áirítear Ciste Fuaime agus Físe BAI, an asbhaint agus an cúnamh a 
bhaineann le TG4 agus na táillí bailiúcháin a íoctar le An Post.

Fuair RTÉ ioncam €178.6 milliún sa bhliain 2014 ó tháillí Ceadúnais 
Teilifíse, laghdú €3.8 milliún (2%) i gcomórtas leis an mbliain 2013 de 
thoradh go díreach ar ísliú €5 milliún ar an gcistíocht phoiblí a fuarthas 
i ndáil le ceadúnais teilifíse “saor in aisce” ó DSP faoi Bhuiséad 2014. 
Arna chur i gcomhthéacs, tá laghdú €22 milliún, i.e. 11%, le cúig bliana 
anuas ón mbliain 2009 i leith, ar an ioncam ó tháillí Ceadúnais Teilifíse 
a fhaigheann RTÉ trí chistíocht phoiblí mar gheall ar bhearta eile trína 
laghdaítear an ciste atá ar fáil. áirítear ar na bearta sin páirtmhaoiniú 
a dhéanamh ar TG4 díreach ó tháille an cheadúnais teilifíse, maoiniú 
breise ar Chiste Fuaime agus Físe BAI, 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’, an laghdú is 
deireanaí de €5 milliún faoin mBuiséad náisiúnta 2014 san áireamh.

De réir mar atá ríofa ag DCENR, tá an leibhéal seachanta cothrom le 
15% (2013) de na teaghlaigh agus de na háitribh ghnó a mbeadh an táille 
le gearradh orthu, ráta atá ard i gcomparáid le tíortha eile san Eoraip. Tá 
an leibhéal seachanta in Éirinn níos mó ná trí oiread an ráta sa Ríocht 
Aontaithe agus sa Ghearmáin agus tá an costas bailiúcháin níos mó ná 
dhá oiread an chostais i dtíortha eile san Eoraip. Tá an Post, an Roinn 
agus RTÉ ag obair i gcomhar d’fhonn an leibhéal seachanta a ísliú agus 
tá sin ar na bearta príomhthábhachta i ndáil leis an mbliain 2015.

ábhar buartha eile an t-ardú ar líon na dteaghlach nach bhfuil teilifíseán 
acu, figiúr a bhfuil méadú ag teacht air go mall réidh, ach go seasta, le 

AThBhREIThNIú AIRGEADAIS

Bhain RTÉ cóimheá airgid amach 
don dara bliain as a chéile sa 
bhliain 2014, ag teacht go maith le 
toradh na bliana 2013.
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blianta beaga anuas de réir an Nielsen Establishment Survey, agus atá 
cothrom le 110,000 nó 6.5% de na teaghlaigh ar fad faoin tráth seo. De 
réir mar atá athrú i gcónaí faoi na modhanna ina dtapaitear ábhar na 
meán cumarsáide, is lú a thiocfaidh táille an cheadúnais teilifíse leis an 
gcaoi a dtapaíonn daoine ábhar seirbhíse poiblí. Tá sin ar an gcúis is mó 
leis an athbhreithniú agus leis an athrú atá á thabhairt isteach i ndáil leis 
an gcóras i dtíortha eile, de leithéid na Fionlainne, na Gearmáine agus na 
híoslainne. 

Costas Oibriúcháin
Bhí Costas Oibriúcháin Iomlán na bliana 2014 cothrom le €312.1 milliún, 
ardú €5.2 milliún, i.e. 1.7%, i gcomórtas leis an mbliain 2013.

2014 v 2013
Athrú

€ m

Costas Oibriúcháin maidir le Cúrsaí Pearsanra 0.2
Costas Oibriúcháin maidir le Cúrsaí Neamhphearsanra 5.0
Gluaiseacht in imeacht bliana 5.2
Costas Oibriúcháin 2013 306.9
Costas Oibriúcháin 2014 312.1

Ba é ba chionsiocair leis an ardú ar Chostais Oibriúcháin na bliana 2014 
an méadú ar aschur cláir Teilifíse, Corn an Domhain 2014 san áireamh. 
Tháinig an t-ardú beag ar Chostais Oibriúcháin sa bhliain 2014 tar éis 
tréimhse leanúnach ísliú costais san eagraíocht a fhágann go bhfuil 
Costais Oibriúcháin na bliana 2014 beagnach €130 milliún, i.e. 29%, níos 
ísle ná leibhéal na bliana 2008. 

Ardú ar líon na nuaireanta an chloig de 
Chláir uaireanta 2014 2014 v 2013

Teilifís - líon de dhéantús na hÉireann* 3,025 +4%
Raidió - uaireanta de dhéantús na 
hÉireann* 30,367 +4%
* An Chéad Chraoladh 

Líon na bhFostaithe 
B’ionann líon an bhfostaithe ar an 31 Nollaig 2014 agus 1,899 (2013: 
1,856) agus bhí 297 (2013: 260) acu sin a mba fostaithe ar bhonn 
páirtaimseartha / ócáideach iad. B’ionann coibhéis líon na bhfostaithe 
lánaimseartha an 31 Nollaig 2014 agus 1,745 (2013: 1,711). Léirítear sa 
chairt thíos an briseadh síos ar líon na bhfostaithe an 31 Nollaig 2014 de 
réir Rannóg Gnó Comhdhlúite (IBD).

Costas Glan Airgeadais
Bhí muirear glan airgeadais €1.8 milliún i gceist sa bhliain 2014 i 
gcomórtas le muirear glan airgeadais €4.7 milliún sa bhliain 2013, mar 
seo a leanas: 

Ba ionann costas airgeadais in 2014 is €4.0 milliún (2013: €5.2 milliún) 
lena n-áirítear ús iníoctha, ús ar chostais athstruchtúraithe agus 
athrangú ar fhálú sreabhadh airgid ó chúlchistí. 

B’ionann an t-ioncam airgeadais sa bhliain 2014 agus €2.2 milliun, i 
gcomórtas le hioncam airgeadais €0.5 milliún sa bhliain 2013, mar gheall 
ar na tosca seo a leanas: 
• Ioncam úis i ndáil le taiscí bainc ab ionann agus €0.3 milliún (2013: €0.5 

milliún);
• Gnóthachan ar luach cothrom a d’eascair as díorthaigh chonarthaí 

réamh-mhalairte (Dollar SAM agus Steirling) dar luach €1.4 milliún 
(tharla caillteanas €0.2 milliún sa bhliain 2013), mar gheall ar athruithe 
ar rátaí malartaithe; agus

• Costas glan úis ab ionann agus €0.4 milliún i ndáil leis an dliteanas 
pinsin IAS 19 (2011) scéim pinsin shochair sainithe (tharla costas €1.5 
milliún sa bhliain 2013).

Cúrsaí Cánachais
Tharla muirear cánachais €0.7 milliún sa bhliain 2014 mar gheall ar 
mhuirear cánach iarchurtha (muirear cánach €0.4 milliún 2013) a tháinig 
i gceist mar gheall ar éagsúlacht ó thaobh tráthanna a ndearnadh 
liúntais caipitil a éileamh agus muirear maidir le dímheas a ghearradh, 
rud a mbeifí ag súil go dtiocfadh sé ar ais ar an gcothrom le himeacht 
ama.

Sreabhadh Airgid agus Iasachtaí 
B’ionann iomlán na n-acmhainní airgid thirim ar an 31 Nollaig 2014 agus 
€24.7 milliún (2013: €28.1 milliún). Is féidir achoimre a thabhairt maidir 
leis an ngluaiseacht in iarmhéideanna airgid thirim i rith na bliana 2014 
mar seo a leanas: 

Ráiteas Achoimre faoi Shreabhadh 
Airgid 2014 2013

 €m €m

  
Barrachas na bliana 0 1

Gluaiseacht maidir le caipiteal oibre 
agus coigeartú i ndáil le míreanna 
neamhairgid 3 4
 
Sreabhadh airgid glan ó bhearta 
oibriúcháin 3 5
 
Beartaíocht infheistíochta – caipiteal (6) (9)
Sreabhadh airgid maidir le cúrsaí 
Airgeadais:
- Iasachtaí (2) (2)
-  Gluaiseacht i gCuntas an Chiste 

Fiachmhúchta 4 (1)
- ús a íocadh (2) (3)
 0 (6)
Ísliú glan maidir le hAirgead tirim 
agus infheistíocht in acmhainní 
leachtacha (3) (9)
   

Líon na bhFostaithe

Teilifís

Raidió

Nuacht & Cúrsaí Reatha

Digiteach

Ceol�oirne

2rn

629

359

340

106

209

54

54

629

359
340

106

209

202

Corpáráideach agus Seirbhísí 202
Lárnacha i gComhar

Ón mbliain 2008 i leith, tá ísliú beagnach 
€130 milliún nó 29% tugtha i gcrích ag 
RTÉ ar an mbonn costais oibriúcháin 
bliantúil.
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I bhfianaise ar tháinig de bhrú ar chúrsaí eacnamaíochta ón mbliain 
2008 i leith, tá béim níos géire ar an mbainistíocht ar airgead tirim 
agus ar chistíocht. Bhí béim air sin i rith na bliana 2014 arís ar cheann 
de na gnéithe barrtábhachta maidir leis an mbainistíocht airgeadais. 
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. Beidh buntábhacht i gcónaí don bhliain 2015 leis an mbéim seo 
ar chúrsaí cistíochta.

Ar an 31 Nollaig 2014, bhí iasachtaí bainc ag RTÉ dar luach iomlán €49.4 
milliún (€51.4 milliún ar an 31 Nollaig 2013), mar seo a leanas: 
• D’aontaigh RTÉNL (t/a 2rn), fochuideachta tarchuradóireachta RTÉ, 

comhaontú saoráide iasachta maidir le ciste airgeadais tionscadail 
le Barclays Bank sa bhliain 2010 mar chuid den mhaoiniú don 
infreastruchtúr tarchuradóireachta agus dáiliúcháin a theastaigh 
don tionscadal maidir le Teilifís Trastíre Dhigiteach (DTT). Rinneadh 
athchistiú dar luach €53 milliún ar an tsaoráid sin i rith na bliana 2014. 
Rinneadh €40 milliún de sin a tharraingt anuas sa bhliain 2014 agus tá 
sin ag seasamh amach ar an 31 Nollaig 2014.

• Tarraingíodh anuas saoráid iasachta Bhanc na hÉireann ar an 31 Iúil 
2012 agus sin le híoc ar ais i rith tréimhse 5 bhliana le €9.4 milliún ag 
seasamh amach ar an 31 Nollaig 2014.

Bainistíocht maidir le Riosca Airgeadais
Is é Bord RTÉ a leagan síos polasaithe cistíochta an Ghrúpa, ar a 
n-áirítear ionstraimí airgeadais, 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 i rith na bliana 2014 agus 
€6 mhilliún a bhain le hinfheistíocht leanúnach i dtrealamh stiúideó 
hD chomh maith le caiteachas breise maidir le teicneolaíocht 
freastalaithe comhad, tionsnaimh dhigiteacha agus infreastruchtúr. 
Leanfar den bhéim ar an infheistíocht leanúnach in infreastruchtúr 
craolacháin DTT agus i dtionscnaimh athnuachana maidir leis na córais 
tarchuradóireachta. 

Cúrsaí Rialála 
I mí Iúil 2013, d’ainmnigh an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide (ComReg), 
tar éis comhairliúchán forleitheadach a dhéanamh, RTÉ agus 2rn mar 
chomhlachtaí a bhfuil cumhacht suntasach sa mhargadh (SMP) acu 
sna margaí a bhaineann le seirbhísí tarchuradóireachta agus dáiliúcháin 
a chur ar fáil do chraoltóirí Raidió agus don oibritheoir Ilphléacs DTT, 
Margadh A, agus iarsholáthar seirbhísí Ilphléacs DTT do chraoltóirí, 
Margadh B, faoi seach. Is é toradh a tháinig láithreach de bharr na 
rialála go leagtar dualgais áirithe ar RTÉ agus ar 2rn araon. Baineann na 
dualgais sin le Rochtain, Neamh-idirdhealú, Follasacht, Cuntasaíocht 
Dheighilte, Smacht ar Phraghsanna agus Praghasáil bunaithe ar 
Chostais.

I mí na Nollag 2013, chuir RTÉ agus 2rn aighneacht maidir le praghsáil 
faoi bhráid ComReg i ndáil leis na táillí a bhí beartaithe. I mí Eanáir 
2014, faoi réir ag athbhreithniú ar Mheánchostas ualaithe an Chaipitil 
(WACC), ní fhacthas do ComReg cúis ar bith le haon bheart a 
dhéanamh i ndáil leis na táillí sealadacha beartaithe a chur i bhfeidhm 
ón 1 Aibreán 2014. Thug ComReg an t-athbhreithniú maidir le WACC 
chun críche agus d’eisigh Fógra Eolais ar an 16 Eanáir 2015 ina luaitear:
• go meastar gur críochnúil anois na táillí a bhí i bhfeidhm anuas go dtí an 

31 Márta 2014; agus,

• go meastar freisin gur críochnúil na táillí ón 1 Aibreán 2014 anall tar 
éis coigeartú a oibriú maidir leis an gcostas nua ar chaipiteal mar a 
cuireadh sin in iúl tar éis an athbhreithnithe maidir le WACC.

Rinneadh Cuntais Dheighilte a ullmhú den chéad uair sa bhliain 2014 
agus déanfar amhlaidh i ndáil leis na blianta atá ag teacht. Beidh Cuntais 
Rialáilte i gceist leo sin maidir le Margadh A agus Margadh B faoi seach 
chomh maith le Buncháipéisíocht Cuntasaíochta. Déanfar na cuntais 
sin a fhoilsiú de réir na gcoinníollacha faoin rialáil.

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 a mbaineann gnéithe DB 
agus gnéithe DC araon léi).

Scéim Aoisliúntais RTÉ (DB)
Is scéim pinsin mhaoinithe, ranníoca, le sochair shainithe, arna cur 
ar bun faoin reachtaíocht agus faoi urraíocht ag RTÉ, atá i Scéim 
Aoisliúntais RTÉ. Níor ligeadh aon fhostaithe nua isteach faoin scéim 
ón mbliain 1989 i leith. Ar an 31 Nollaig 2014, bhí 236 fostaí ag RTÉ (245 
fostaí ar an 31 Nollaig 2013) a bhí ina gcomhaltaí de Scéim Aoisliúntais 
RTÉ.

Ar an 31 Nollaig 2014, b’ionann luach shócmhainní na Scéime ar an 
margadh agus €981 milliún (2013: €864 milliún). Mar a thuairiscítear de 
réir IAS 19 maidir le Sochair Fostaithe (2011), luaitear an farasbarr idir 
sócmhainní agus dliteanais Scéim Aoisliúntais RTÉ mar shócmhainn 
ar chlár comhardaithe RTÉ. B’ionann dliteanais Scéim Aoisliúntais 
RTÉ faoi IAS 19 ar an 31 Nollaig 2014 agus €1,000 milliún (2013: €855 
milliún), rud a d’fhág easnamh €19 milliún (2013: farasbarr €8 milliún). 
Is léiriú an ghluaiseacht ó bheith ina sócmhainn pinsin go bhfuil ina 
dliteanas pinsin ar chlár comhardaithe RTÉ gur tháinig ardú suntasach 
ar luach dhliteanais na scéime mar gheall ar ísliú géar maidir leis an 
ngnóthachtáil ar bhannaí i rith na bliana 2014.

Rinne achtúirí na Scéime riocht na Scéime a mheas freisin i ndáil 
le dliteanais arna n-áireamh de réir Thástáil Luachála Chaighdeán 
an Chiste íosta (MFS). De réir mheastachán na n-achtúirí, b’ionann 
farasbarr na scéime ar an 31 Nollaig 2014 faoi thástáil MFS agus €21.6 
milliún (2013: €28.1 milliún). Ba thoradh chun sochair sin don Scéim, rud 
a fhágann nach mbeidh gá cistíocht a bheartú i rith na bliana 2015. 

Rinne achtúirí na scéime luacháil freisin maidir leis an gcistíocht 
achtúireach fhadtéarmach agus tuairiscíodh farasbarr €29.9 milliún ar 
an 1 Eanáir 2015 (1 Eanáir 2014: €29.9 milliún).

Scéim Pinsin Ranníoca 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 2014, bhí 1,167 fostaí de chuid RTÉ (1,152 an 31 
Nollaig 2013) ina gcomhaltaí de Scéim Pinsin Ranníoca Sainithe RTÉ. 

AThBhREIThNIú AIRGEADAIS (AR LEAN)

Rinne achtúirí na scéime luacháil freisin 
maidir leis an gcistíocht achtúireach 
fhadtéarmach agus tuairiscíodh 
farasbarr €29.9 milliún ar an 1 Eanáir 
2015.
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Scéim Pinsin ‘50/50’ Riosca i bPáirt RTÉ (hibrideach)
Scéim mhaoinithe, 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 2014, bhí 271 fostaí de chuid RTÉ ina gcomhaltaí de 
Scéim Pinsin “50/50” Riosca i bPáirt RTÉ (264 fostaí an 31 Nollaig 2013). 

Ar an 31 Nollaig 2014, bhí luach €8.7 milliún ar an margadh le sócmhainní 
roinn DB na Scéime (2013: €6.0 milliún). B’ionann na dliteanais faoi IAS 
19 (2011) i ndáil leis an roinn DB ar dháta an chláir comhardaithe agus 
€6.9 milliún (2013: €4.4 milliún), rud a fhágann barrachas €1.8 milliún 
(barrachas na bliana 2013: €1.6 milliún) a luaitear mar shócmhainn ar 
chlár comhardaithe RTÉ. Tá barrachas ag baint le roinn DB na Scéime 
faoi thástáil MFS agus dá réir sin, ní bheidh call aon chistíocht a bheartú. 

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

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 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 2015, choimisiúnaigh RTÉ nuashonrú ar an tuarascáil 
neamhspleách, ‘Economic Impact Survey’ (EIS), a d’ullmhaigh PwC sna 
blianta atá caite agus ina leagtar amach an leas i ndáil le heacnamaíocht 
na hÉireann i rith na bliana 2014 a d’eascair ó RTÉ. 

Ba iad príomhthorthaí na tuarascála sin:
• As caiteachas oibriúcháin iomlán RTÉ sa bhliain 2014, ab ionann agus 

€312 milliún, d’fhabhraigh €262 milliún (84%) den chaiteachas sin le 
daoine agus soláthraithe in Éirinn.

• Bhí caiteachas RTÉ in Éirinn i rith na bliana 2014 €83 milliún sa bhreis 
ar an ioncam ó tháillí ceadúnais.

• Gan cánachas a áireamh, b’ionann cion RTÉ maidir leis an táirgeacht 
náisiúnta agus €307 milliún measta agus chuir RTÉ bonn taca faoi 
thuairim is coibhéis 3,100 post lánaimseartha ar fud eacnamaíocht na 
hÉireann.

• Bhí suim iomlán €74 milliún i gceist le ranníocaíochtaí cánachais RTÉ i 
rith na bliana 2014 nó, le comhthéacs a lua, chuaigh 41% den ioncam ó 
tháillí ceadúnais a fuair RTÉ sa bhliain 2014 ar ais díreach chuig an Stát 
mar cháin

• Chuir RTÉ €1.72 le heacnamaíocht na hÉireann, cánachas san 
áireamh, in aghaidh gach €1 a caitheadh ar tháillí maidir le ceadúnas 
teilifíse i rith na bliana 2014.

Breathnú Romhainn 
Tar éis teacht ar chóimheá airgid don dara bliain as a chéile, tá bonn 
cobhsaíochta níos tréine faoi RTÉ in athuair ó thaobh cúrsaí airgeadais. 
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 (30% níos ísle ná an bhliain 2008 faoin tráth seo), tá RTÉ anois 
ina eagraíocht i bhfad níos géarchóirithe éifeachtach. Tá deimhniú 
leis sin i dtuarascálacha neamhspleácha. Ina ainneoin sin, tá tosca 
tábhachtacha eile go leor a ghoilleann ar chobhsaíocht airgeadais RTÉ 
sna blianta atá romhainn. Ní mór iad sin a choinneáil faoi mheas agus 
bainistíocht chúramach a dhéanamh ina leith i rith na bliana 2015 agus 
amach sa mheántéarma:

• Cé go bhfuil roinnt comharthaí ann gur féidir a bheith dóchasach arís 
faoi fhás a theacht faoi eacnamaíocht na hÉireann, fágann iomaíocht 
níos géire i margadh fógraíochta na teilifíse (uTV Ireland a theacht 
ar an bhfód san áireamh) agus níos mó cainéil ón Ríocht Aontaithe a 
theacht chun cinn gach bliain le rogha maidir le fógraíocht in Éirinn gur 
géire an dúshlán a bhainfidh le hioncam tráchtála a ghnóthú. 

• Níl an córas maidir le táille do cheadúnas teilifíse atá ar bun faoi láthair 
oiriúnach don chuspóir. De réir mar atá an modh ina dtapaítear na 
meáin faoi athrú i gcónaí, agus RTÉ ag leanúint den fhorfheabhsú agus 
den fhorás ar na seirbhísí digiteacha, is lú arís agus arís eile an ceangal 
a bheidh idir táille an cheadúnais teilifíse agus an modh ina dtapaíonn 
daoine ábhar seirbhíse poiblí. Tá ráta na hÉireann maidir le táille an 
cheadúnais teilifíse a sheachaint ar cheann de na rátaí is airde san 
Eoraip agus an costas bailiúcháin ar cheann de na rátaí is airde chomh 
maith. Fágann neamhíoc as féin amháin go gcailltear níos mó ná 
€30 milliún den airgead a bheadh ar fáil do chraoltóireacht seirbhíse 
poiblí gach bliain. Bheadh i ndán le leasú ar an gcóras maidir le táille 
ceadúnais don teilifís, tríd an nasc le teilifíseáin a scaoileadh, bunachair 
sonraí a fheabhsú agus a chónascadh agus an costas a ghabhann leis 
an mbailiúchán a ísliú, go gcruthófaí méid suntasach d’ioncam breise le 
hinfheistiú i meáin cumarsáide seirbhíse poiblí, gan cur ar bhealach ar 
bith leis an ualach ar an duine aonair ná ar an teaghlach. 

 •  Tá riachtanas leanúnach le hathnuachan agus nuachóiriú sa ré 
dhigiteach ar ábhar sócmhainní caipitil RTÉ agus le teacht ar chistí 
ionas gur féidir an infheistíocht sin a dhéanamh. 

I 2014, b’ionann cion RTÉ maidir leis 
an táirgeacht náisiúnta agus €307 
milliún measta agus chuir RTÉ bonn 
taca faoi thuairim is coibhéis 3,100 post 
lánaimseartha ar fud eacnamaíocht na 
hÉireann.
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AThBhREIThNIú AIRGEADAIS (AR LEAN)

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. Leagtar amach i nóta 1 (d) an bunús ar a gcuirtear an táille 
ceadúnais i leith chainéil agus seirbhísí faoi leith.

I rith na bliana 2012, rinne RTÉ athbhreithniú straitéiseach cuimsitheach 
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 ionas go gcinnteofaí go raibh an bheartaíocht ag 
teacht leis an gcuspóir tráth a bhfuil oiread d’athrú faoi chúrsaí na meán 
cumarsáide. 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 
cuspóirí 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 maidir 
le cistí poiblí a chur i leith seirbhísí éagsúla faoi leith agus an modh 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 Meán 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 as gach Táille Ceadúnais Teilifíse a Bailíodh
2014

€
2013

€

RTÉ One 41.70 40.04
RTÉ2 37.23 35.62
Teilifís 78.93 75.66

RTÉ Radio 1 12.80 13.28
RTÉ 2fm 4.15 4.49
RTÉ Raidió na Gaeltachta (RTÉ RnaG) 7.78 7.70
RTÉ lyric fm 4.02 4.13
Raidió 28.75 29.60

Ceolfhoirne RTÉ 8.60 8.54
Muirir rialachais agus cistíochta 3.77 5.16
Cúrsaí DTT 0.36 0.25
Seirbhísí ar líne 3.66 4.27
Cainéil eile 2.96 3.26
Beartaíocht RTÉ 127.03 126.74

79% 79%
Cúnamh RTÉ do TG4 4.67 5.18
Tobhach BAI 1.10 1.10
Asbhaint maidir le TG4 6.88 6.74
Ciste Fuaime agus Físe BAI 10.52 10.52
Costas Bailiúcháin An Post agus  
táillí gaolmhara 9.80 9.72

Beartaíocht Neamh-RTÉ 32.97 33.26
21% 21%

Costas an Cheadúnais Teilifíse € 160 € 160

Tugtar achoimre leis an bpíchairt thíos ar an dáileadh a rinneadh i rith na 
bliana 2014 ar an ioncam ó Tháillí an Cheadúnas Teilifíse a fhaigheann 
RTÉ i ndáil le gné na seirbhíse poiblí de bheartaíocht RTÉ.

AN DÁILEADH AR AN IONCAM Ó CHEADÚNAIS A FUAIR RTÉ SA BHLIAIN IN 2014

Teilifís (RTÉ One, RTÉ2)

Raidió (RTÉ Radio 1, 

2fm, RnaG, lyric) 

60%

22%

6%Ceol�oirne 

3%Seirbhísí ar líne 

5%Eíle*

*Áirítear in Eile muirir airgeadais agus rialachais, a bhaineann le DTT agus cainéil eile. 

Cúnamh taca do TG4 4%60%

5%

22%

6%

3%
4%

Tá RTÉ ag brath ar chóras 
déchistíochta maidir leis an 
gcraoltóireacht seirbhíse poiblí 
agus bíonn gá le beartaíocht 
tráchtála chun an t-easnamh 
i ndáil leis an gciste poiblí a 
fhaightear a thabhairt isteach.

44 cent sa lá a chosnaíonn 
táille an cheadúnais 
teilifíse ar theaghlach.
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An Costas in aghaidh na huaire craolacháin 
Mar chuid den Ráiteas Bliantúil faoi na Gealltanais Feidhmiúcháin, foilsíonn RTÉ an meánchostas in aghaidh na huaire a bhain leis na cláir a craoladh 
ar na cainéil éagsúla. Leagtar amach sa tábla thíos an t-eolas sin i ndáil leis an mbliain 2014 chomh maith le figiúirí inchomórtais leo i leith na bliana 
2013.

2014 RTÉ One RTÉ2 RTÉ Radio 1 RTÉ 2fm RTÉ lyric fm RTÉ RnaG

€’m €’m €’m €’m €’m €’m

CostaIs
Cláir de dhéantús na hÉireann 95.1 54.2 29.0 9.5 4.5 9.2
Cláir a ceannaíodh - in Éirinn 1.6 0.3 - - - -

 - thar lear 11.0 8.9 - - - -
Oibriúchán Ginearálta Craolacháin & 
Tarchuradóireachta 10.5 9.4 1.6 0.6 0.4 0.3
Táillí Tarchuradóireachta & Cumhachta 2.6 2.9 1.6 1.1 1.1 1.0

120.8 75.8 32.2 11.1 6.0 10.5

Uaireanta uaireanta uaireanta uaireanta uaireanta uaireanta uaireanta
uaireanta a Tarchuireadh sa Bhliain (comhchraoladh 
san áireamh) 8,760 8,760 8,882 8,760 8,760 8,760

Meánchostas Iomlán in Aghaidh na hUaire a 
Tarchuireadh - 2014 € € € € € €

Gach Uair a Tarchuireadh 13,800 8,600 3,600 1,300 700 1,200

2013 RTÉ One RTÉ2 RTÉ Radio 1 RTÉ 2fm RTÉ lyric fm RTÉ RnaG

€’m €’m €’m €’m €’m €’m

Costais
Cláir de dhéantús na hÉireann 93.1 49.9 29.6 9.4 4.8 9.3
Cláir a ceannaíodh - in Éirinn 0.8 0.2 - - - -

 - thar lear 12.3 9.8 - - - -
Oibriúchán Ginearálta Craolacháin & 
Tarchuradóireachta 10.6 9.9 2.4 0.5 0.4 0.2
Táillí Tarchuradóireachta & Cumhachta 1.1 2.8 2.0 1.1 1.1 1.1

117.9 72.5 34.1 11.1 6.3 10.6

Uaireanta uaireanta uaireanta uaireanta uaireanta uaireanta uaireanta
uaireanta Tarchuradóireachta in aghaidh na Bliana 
(comhchraoladh san áireamh) 8,760 8,760 8,858 8,760 8,760 8,760

Meánchostas Foriomlán In Aghaidh Na hUaire 
Craolacháin - 2013 € € € € € €

Gach Uair a Tarchuireadh 13,500 8,300 3,800 1,300 700 1,200

Gluaiseacht i Rith na Bliana
% d’Athrú ar an gCostas in aghaidh na huaire1

Gach Uair a Tarchuireadh 2.5% 4.5% (5.8%) 0.4% (6.4%) (1.0%)

1  Déantar an costas in aghaidh na huaire a shlánú go dtí an céad Euro is gaire. Déantar an céatadán d’athrú a ríomh de réir chostas na huaire glan, sula n-oibrítear an 
slánúchán.

Tarlaíonn athrú ar an meánchostas in aghaidh na huaire craolacháin mar gheall ar thosca éagsúla, mar shampla ardú agus ísliú maidir le costais cláir, 
athrú ar chineálacha agus ar mheascán na gclár, an leibhéal cómaoiniúcháin, an líon uaireanta an chloig d’ábhar atá á chraoladh den chéad uair agus 
líon na n-uaireanta athchraolta.

RTÉ   Tuarascáil BhlianTúil agus ráiTis airgeadais an ghrúpa 2014 15
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OBAIR NA hEAGRAíOChTA

Teilifís
Tá dhá phríomhchainéal teilifíse saor go haer á gcur ar fáil ag RTÉ:
• RTÉ One HD - an bealach teilifíse is mó lucht féachana in Éirinn. 

Déanann RTÉ One freastal ar an bpobal mór i gcoitinne le cláir 
mhórthionchair, drámaí ardsuntais, ábhar faisnéise, fíorasach agus 
siamsaíochta, nuacht agus cúrsaí reatha, agus tugtar a bhfuil sa tír le 
chéile do na himeachtaí náisiúnta mórthábhachta

• RTÉ2 HD - is air a bhíonn spórt na hÉireann agus cláir teilifíse i rith an 
lae do leanaí agus do dhaoine óga. Cuirtear cláir shainiúla thráthúla do 
dhaoine óga ar fáil ar RTÉ2 le hábhar fíorasach, siamsaíochta, grinn, 
spóirt, faisnéise agus ábhar drámaíochta a cheannaítear .

Tá trí cinn de chainéil fhorlíontacha ar ardán Saorview á rith ag RTÉ:
• RTÉjr - seirbhís shainiúil teilifíse i rith an lae do leanaí faoi bhun 7 

mbliana d’aois atá saor ar fad ó fhógraíocht. Bíonn RTÉjr ar an aer le 
hábhar do leanaí réamhscoile ón 7.00 r.n. go dtí an 7.00 i.n. gach lá. Cláir 
de dhéantús na hÉireann an bhunchloch faoi sceideal RTÉjr a fhágann 
deis ag leanaí ar ábhar nua siamsaíochta agus oideachais a bhaineann 
lena saol féin agus a dhéantar dóibh féin go speisialta ar chainéal 
lánsábháilte saor ó fhógraíocht. 

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

• RTÉ News Now - cainéal le nuacht seasta ar a mbíonn cláir nuachta 
bheo, cláir cúrsaí reatha bheo, 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.

Tá cainéil teilifíse uile RTÉ ar fáil ar Saorview.

Raidió
Oibríonn RTÉ ceithre phríomhstáisiún náisiúnta agus cúig cinn de 
stáisiúin ar go digiteach amháin atá siad ar fáil. Bíonn na príomhstáisiúin 
ar fáil ar FM, ar raidió digiteach, ar Saorview, ar an seinnteoir RTÉ Radio 
Player ar fón póca, táibléad agus ríomhaire; bíonn na stáisiúin dhigiteacha 
ar fáil ar raidió digiteach, ar Saorview, agus ar an seinnteoir RTÉ Radio 
Player ar an bhfón póca, táibléad agus ríomhaire. Bíonn RTÉ Radio 1 ar 
fáil freisin ar LW 252.

Na Príomhstáisiúin 
• RTÉ Radio 1 - nuacht agus cúrsaí reatha; snáitheanna ealaíon, 

drámaíochta agus faisnéise; siamsaíocht; spórt; agus ceol do lucht 
éisteachta ginearálta agus nideoige

• RTÉ 2fm - ábhar 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 na healaíona

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

Na Stáisiúin Dhigiteacha
• RTÉ 2XM – rac-cheol agus popcheol do mhic léinn le béim ar ábhar nua 

agus ar ábhar as Éirinn 
• 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

Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ
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. 
Léiríonn an tAonad Fiosrúcháin tuairiscí fiosraitheachta ardréime don 
teilifís, don raidió agus do na seirbhísí ar líne. 

2rn
Cuireann 2rn seirbhís tarchuradóireachta agus dáiliúcháin ar fáil don 
oibritheoir ilphléacs agus do chraoltóirí raidió. Cuireann RTÉ deis 
iompair ar an ilphléacs DTT náisiúnta ar fáil do chraoltóirí teilifíse. 
Ligeann 2rn freisin spás ar na crainn tarchuradóireachta le stáisiúin 
raidió áitiúla agus le réimse soláthraithe agus oibritheoirí seirbhíse 
teileachumarsáide.

Digiteach
Tá ceithre cinn de phríomhsheirbhísí meán cumarsáide na hÉireann á 
rith ag RTÉ Digiteach:
• RTÉ.ie – an láithreán gréasáin meán cumarsáide is mó a tharraingíonn 

daoine in Éirinn; cuirtear ábhar de chuid RTÉ ar fáil do dhaoine in 
Éirinn agus thar lear ar bhealach atá le tapú go lán-taitneamhach ar 
ardáin agus ar dheiseanna éagsúla

• RTÉ Player– an seinnteoir atá chun tosaigh ar aon seirbhís teilifíse ar 
a éileamh eile in Éirinn; fágtar de rogha ag an lucht éisteachta agus 
féachana taitneamh a bhaint as cláir de chuid RTÉ tráth ar bith ar mian 
leo féin é agus in áit ar bith ar mian leo féin é, ar fáil anois don lucht 
féachana idirnáisiúnta

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

• RTÉ Aertel – an tseirbhís teilethéacs saor go haer atá chun tosaigh ar 
gach seirbhís eile

Ceolfhoirne, Ceathairéad agus Cóir RTÉ
Tá RTÉ go mór chun tosaigh i gcúrsaí ealaíon in Éirinn agus tá cúig 
cinn de ghrúpaí á rith a chuireann ceol beo, craolta agus taifeadta ar 
ardchaighdeán ar fáil do lucht an cheoil in Éirinn:
• Ceolfhoireann Siansa Náisiúnta RTÉ 
• Ceolfhoireann Coirme RTÉ 
• Ceathairéad Contempo RTÉ
• Cór Fiolarmónach RTÉ 
• Cór na nÓg RTÉ

Seirbhísí Lárnacha i gComhar
Chomh maith le cóiríocht, airgeadas, AD, teicneolaíocht agus seirbhísí 
eile, tá Seirbhísí Lárnacha i gComhar i mbun réimse gnóthaí eile, ina 
measc, polasaí, gnóthaí dlí, comhlíonadh agus caighdeáin, iniúchadh 
inmheánach, gearáin, Foghlaim agus Forbairt RTÉ, saoráil faisnéise, 
soláthar, cumarsáid inmheánach, Caidreamh Seachtrach RTÉ, RTÉ Ag 
Tacú leis na hEalaíona, cumarsáid lárnach agus gnóthaí poiblí.

RTÉ Guide
An RTÉ Guide an iris sceidil clár teilifíse agus gné-altanna is mó díol in 
Éirinn. 

Saorview
Saorview seirbhís teilifíse dhigiteach saor in aisce na hÉireann trína 
gcuirtear cainéil teilifíse agus raidió RTÉ, TG4, TV3 agus uTV Ireland 
ar fáil. 

Bíonn cláir RTÉ ar fáil agus á dháileadh ar go leor ardán éagsúil (raidió, teilifís agus go digiteach) ina measc cláir ealaíon, siamsaíochta agus 
iriseoireachta ar ard-chaighdeán.  Tacaíonn an eagraíocht go mór freisin leis na healaíona le grúpaí ceoil beo agus grúpaí ceoil arna gcraoladh agus 
arna dtaifeadadh.



a
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STRuChTúR EAGRúCháIN

a

Teilifís

Raidió

Ceol�oirne

Digiteach

Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ

2rn

Iniúchadh Inmheánach

Dlí

Cistíocht an Ghrúpa

Airgeadais an Ghrúpa

Acmhainní Daonna an Ghrúpa

Cumarsáid Lárnach

Gnóthaí Poiblí & Straitéis

Teicneolaíocht 

RTÉ Guide

Maoin agus Seirbhísí

Saorview

Rúnaíocht RTÉBord RTÉ

An Príomh-
Stiúrthóir

Stiúrthóir 
Bainistíochta, 

Teilifís

Stiúrthóir 
Bainistíochta, 

Raidió

Stiúrthóir 
Bainistíochta, 

Digiteach

Stiúrthóir 
Bainistíochta, 
Nuacht agus 

Cúrsaí 
Reatha

Príomh-
Oifigeach 
Airgeadais

Stiúrthóir 
Tráchtála 
an Ghrúpa

Príomh-
Oifigeach 

Teicneolaíochta

Stiúrthóir 
Bainistíochta, 

Forbairt 
Chorparáide

RANNÓG GNÓ CHOMHTHÁITE FEIDHMEANNAS RTÉ SEIRBHÍSÍ LÁRNACHA I GCOMHAR 

Déanann Feidhmeannas RTÉ bainistiú ar bhonn laethúil ar Rannóga Gnó Comhtháithe (IBDanna) agus ar Sheirbhísí i gComhar an Ghrúpa. 
Is comhalta ex offi  cio 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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AThBhREIThNIú OIBRIúCháIN
TeiliFÍs

B’ionann an sciar comhdhlúite den lucht féachana (náisiúnta os cionn 4 bliana 
d’aois) ag cainéil RTÉ le linn buaicthráthanna agus 35%* i rith na bliana 2014 agus bhí 
RTÉ One ar an tseirbhís teilifíse ba mhó lucht féachana i gcónaí. Ar sheirbhís teilifíse 
de chuid RTÉ a bhí gach clár den fiche clár ba mhó lucht féachana ar chainéal ar 
bith atá ar fáil in Éirinn i rith na bliana.

RTÉ One 
Chuidigh an téagar sna cláir ar fud RTÉ One le riocht tráchtála RTÉ a fheabhsú agus 
leis an mbealach a réiteach d’fhás ar an ioncam tráchtála ón teilifís den chéad uair le 
ceithre bliana. Bhí The Late Late Toy Show ar cheann de na cláir is fearr ar éirigh leis 
i stair iomlán RTÉ, agus tarraingíodh lucht féachana níos mó ná a tarraingíodh riamh 
roimhe sin, 1,594,000 ar an meán. Ba sa tsraith drámaíochta Love/Hate a léirítear 
in Éirinn do RTÉ One a bhí an dara clár ba mhó lucht féachana i rith na bliana. 
D’fhéach 1,150,000 duine ar an gclár deiridh den séasúr. Bhí tóir ar The Fall, a léiríodh 
i gcomhar le BBC Thuaisceart Éireann, agus d’fhéach 474,000 ar an meán ar gach 
clár sa tsraith sin ar RTÉ One.

Bhí straitéis shoiléir don chainéal dírithe ar réimse nua de chláir drámaíochta 
tharraingteacha, ar chláir fhíorasacha ardchaighdeáin, ar chláir ghrinn, siamsaíochta 
agus cheoil, chomh maith le tráchtaireacht chuimsitheach ar imeachtaí náisiúnta. 

RTÉ a chraol gach clár 
den fiche clár ba mhó 
lucht féachana in Éirinn i 
rith na bliana 2014.

Bhí drámaíocht shuntasach RTÉ ina ábhar cainte i rith 
na bliana 2014, an tráth céanna a raibh an leagan nua 
de RTÉ2 ag dul i gcion ar an lucht féachana a ndírítear 
air.

The Fall

*Buaic-sciar comhdhlúite RTÉ One, RTÉ2, RTÉ One+1, RTÉjr, RTÉ News Now.
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Bhí bliain mhaith ó thaobh 
na drámaíochta ag RTÉ 
One le Amber, The Fall 
agus Love/Hate.

D’éirigh thar cionn le Drámaíocht ar RTÉ One i rith na bliana agus le sraitheanna 
teilifíse Amber agus Love/Hate a raibh an tír ar fad ag socrú roimh ré go mbeidís 
ag breathnú orthu. B’athrú ón ngnáthnós sceidealaithe Amber a chraoladh ceithre 
oíche as a chéile i mí Feabhra, agus bhí 804,000 duine ar an meán ag faire an dráma 
ceithre pháirt. Bhí an sobaldráma is faide ar an aer sa tír, Fair City, cúig bliana is fi che 
ar an aer i mí Meán Fómhair. Tá an dráma sin ag tarraingt lucht féachana nua de 
dhaoine níos óige i gcónaí, agus tarraingíodh sciar 24% den lucht féachana 15–34 
bliana d’aois. Bhí an cúigiú séasúr de Love/Hate ar an gceann is fearr ar éirigh fós 
leis agus níos mó ná 1,000,000 duine ag faire ar an gclár deiridh sa tsraith nuair a 
leagadh Nidge. Lean RTÉ One freisin den pháirtnéireacht a chothú ar mhaithe le 
drámaíocht de chuid na hÉireann a chur ar fáil don lucht féachana agus léiríodh 
Quirke agus The Fall i gcomhar leis an BBC. 

Tharraing ábhar fíorasach ar RTÉ One lucht féachana mór chomh maith. Bhí 
594,800 ag faire ar ROG – The Ronan O’Gara Documentary agus d’éirigh go maith 
ó thaobh an lucht féachana agus an lucht léirmheastóireachta araon le Somebody 
to Love, Her Body Our Babies, One Million Dubliners, Rough Rider, The Probation 
Services agus Women on the Inside. 

D’éirigh le Oliver Callan san athrú ón raidió go dtí an teilifís leis an tsraith Callan’s 
Kicks i rith an tsamhraidh. Lean RTÉ One de bheith ag tacú le lucht an cheoil in Éirinn 
le sraith nua sé pháirt The Imelda May Show, ar a raibh ceoltóirí seanbhunaithe agus 
oirfi digh nua ar fad as Éirinn agus áiteanna eile ar an domhan ag seinm. Meitheal 
léiriúcháin inmheánach a chruthaigh agus a rinne an fh orbairt ar an seó agus d’éirigh 
leis an tsraith ar bhonn cur chuige trí-mhéan, le hábhar faoi leith á chruthú chomh 
maith don seinnteoir RTÉ Player agus don stáisiún raidió RTÉ Radio 1.

Bhí béim mhór ar chláir siamsaíochta don teaghlach chomh maith ar RTÉ One leis 
na sraitheanna nua Whose Holiday Is It Anyway? agus Shakedown the Town, chomh 
maith leis an dara sraith de Ireland’s Fittest Family.

The Imelda May Show
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SCIAR COMHDHLÚITE NÁISIÚNTA AN CHAINÉIL AG 
BUAICTHRÁTHANNA  MAIDIR LE DAOINE AONAIR 4+

Foinse: TAM Ireland Limited / Nielsen TAM

SCIAR COMHDHLÚITE NÁISIÚNTA AN CHAINÉIL 
AR FEADH AN LAE MAIDIR LE DAOINE AONAIR 4+

Foinse: TAM Ireland Limited / Nielsen TAM

Cuireadh 4,830 uair an 
chloig d’ábhar cláir a 
rinneadh in Éirinn ar fáil 
ar RTÉ sa bhliain 2014, 
idir ábhar a léiríodh go 
hinmheánach agus ábhar 
a léiríodh i gcomhar leis an 
earnáil neamhspleách. 

The Late Late Toy Show
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Leanadh den dúthracht maidir le tráchtaireacht ar imeachtai náisiúnta ar RTÉ One 
leis an tráchtaireacht chuimsitheach ar chuairt an uachtaráin ar an Ríocht Aontaithe. 
Tharraing craoladh beo an dinnéir stáit ar RTÉ One 480,000 ar an meán de lucht 
féachana agus craoladh an cheolchoirm Ceiliúradh ón Royal Albert hall beo i mí 
Aibreáin ar RTÉ One, an seinnteoir RTÉ Player agus an stáisiún raidió RTÉ Radio 1. Bhí 
páirt ag RTÉ One freisin sa trácht a rinne RTÉ ar an gcomóradh ar an gcéad chogadh 
domhanda leis an tsraith faisnéise dhá eagrán My Great War agus John Bowman’s The 
Forgotten War.

Ar na cláir ealaíon agus cultúir, bhí cláir fhaisnéise aon uaire, cláir cheoil agus 
drámaíocht. Craoladh an tsraith seanbhunaithe The Works le linn buaicthráthanna 
oíche Aoine arís. Ar bhuaicphointí eile na bliana, bhí sraith thábhachtach trí chlár The 
Play Next Door, i ndáil le Fiona Looney, Pat McCabe agus Deirdre Purcell. Rinneadh 
cíoradh in Man on a Bridge, Dolores Keane – a Storm in the Heart, Outsider agus Guth 
na Gael ar théamaí a bhaineann le hÉirinn go sainiúil. 

Bhí cláir Gaeilge a mbíonn tóir orthu, leithéid Scannal, Abhainn, Cloch le Carn, Fleadh 
Cheoil agus Gliondar, le feiceáil chomh maith le Deirfiúracha na hEolaíochta, inar 
cíoradh saol agus saothar ceathrar ceannródaithe mná de chuid na hÉireann a raibh 
tionchar nach beag acu ar chúrsaí eolaíochta.

Tugadh aitheantas ar leibhéal an domhain d’ábhar cláir de chuid RTÉ One i réimse 
an dúlra i rith na bliana 2014. Bronnadh trí cinn de ghradaim ar On a River in Ireland, 
leagan scannáin den tsraith dúlra The Secret Life of the Shannon de chuid RTÉ, ag an 
bhféile scannánaíochta is mó le rá ar fud an domhain maidir le scannánaíocht an dúlra, 
an Jackson hole Wildlife Film Festival. Bhí an gradam do Shárscannán na Féile ina 
measc, ainneoin 540 scannán a bheith san iomaíocht. Ghnóthaigh an leagan scannáin 
Gradam an WWF Golden Panda freisin ag Féile Scannánaíochta Wildscreen – gradam 
don léiriúchán is fearr, chomh maith leis an ngradam don script is fearr. Anuas air sin, 
roinneadh Gradam Scannánaíochta Panasonic idir an scannán agus ceann amháin 
eile. Cuirtear na céadta scannán as gach cuid den domhan isteach ar na Gradaim 
Panda agus tá gradam acu sin a bhuachaint ar mholadh chomh hard agus atá ar fáil ag 
lucht scannánaíochta i réimse an dúlra.

AThBhREIThNIú OIBRIúCháIN (AR LEAN)
TeiliFÍs

Chuaigh RTÉ2 chun cinn ar 
TV3 go bhfuil anois ar an 
dara cainéal is mó a mbíonn 
daoine 15-24 bliana d’aois in 
Éirinn ag féachaint air.

Dolores Keane

Donal Walsh

AN 10 gCLáR BA Mhó LuChT FÉAChANA  
1 Eanáir – 31 Nollaig 2014 na cainéil ar fadsciar comhdhlúite náisiúnta daoine aonair 4+

Ord Clár Cainéal Lá Dáta Tráth Rátáil 000s Sciar % 

1 The Late Late Toy Show RTÉ One Aoine 28/11/2014 21:36-23.57 38.59 1,593.5 72

2 Love/Hate RTÉ One Domh 09/11/2014 21:30-22.31 27.86 1,150.2 57

3 RBS Six Nations: An Fhrainc v Éireann RTÉ2 Sath 15/03/2014 16:54-19.40 21.40 890.5 60

4 Amber RTÉ One Cead 22/01/2014 21:34-22.32 20.78 864.8 47

5 Corn an Domhain FIFA 2014: Cluiche Craoibhe RTÉ2 Domh 13/07/2014 19:00-23.21 20.72 859.0 55

6 Mrs Brown's Boys RTÉ One Cead 31/12/2014 22:16-22.52 20.29 837.7 50

7 Cluiche Ceannais Sinsir na hEireann sa Pheil RTÉ2 Domh 21/09/2014 15:30-17.56 20.14 831.4 65

8 Cluiche Ceannais Sinsir na hEireann san Iomáint RTÉ One Domh 07/09/2014 15:30-17.27 19.28 796.1 66

9 Mrs Brown’s Boys Christmas Special RTÉ One Dear 25/12/2014 21:59-22.33 19.09 788.3 40

10 RTÉ News: Nine O'Clock RTÉ One Domh 02/03/2014 21:00-21.20 17.50 728.0 40

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
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Gnóthaíodh gradaim mhór le rá freisin le sraith eile de chuid RTÉ One, 
Secrets of the Irish Landscape, arna chur i láthair ag Derek Mooney, ina 
measc Gradam Rockie do na Cláir Eolaíochta agus Teicneolaíochta 
is Fearr ag Féile Meáin Chumarsáide an Domhain in Banff, Ceanada, 
gradam an Bhoinn óir ag Féile Scannánaíochta agus Teilifíse Nua-
Eabhrac agus Duais Speisialta an Ghiúiré ag Féile Scannánaíochta 
houston.

RTÉ2
Ba bhliain shuntasach an bhliain 2014 ag RTÉ2 agus rinneadh an 
tseirbhís a athsheoladh i mí Meán Fómhair. Féachadh le haird lucht 
féachana níos óige a chothú le cuma nua agus le sceideal nua clár. 
Tháinig dá thoradh sin go ndeachaigh RTÉ2 chun cinn ar TV3 agus 
go bhfuiltear anois ar an dara cainéal is mó a mbíonn daoine idir 15–24 
ag faire air in Éirinn. D’éirigh le RTÉ2 méadú 13% a chur ar an sciar den 
lucht féachana 15–34 le linn buaicthráthanna gur baineadh amach sciar 
beagnach 10%

Bhí obair thaighde fhorleathan ar shaol agus ar stíleanna maireachtála 
an lucht féachana níos óige mar bhonn treise faoin athleagan amach. 
Féachadh le cainéal seirbhíse poiblí atá sainiúil, óigeanta agus 
tábhachtach don lucht féachana in Éirinn na linne seo a chruthú agus 
le treisiú leis na tréithe sin de chuid RTÉ2 a fhágann gur air a dhíríonn 
daoine faoi 35 bliana d’aois. Mar chuid den athsheoladh, d’fhógair RTÉ2 
níos mó ná ceithre chlár nua is fiche de dhéantús na hÉireann chomh 
maith le hocht gcinn déag de shraitheanna a bhí á dtabhairt ar ais in 
athuair. Bheadh lón siamsaíochta, oideachais agus eolais ag an lucht 
féachana astu sin agus as cláir cheannaithe nua ón iasacht.

Ar na buaicphointí a bhain leis an gcéad leath den bhliain 2014, bhí cláir 
den chineál clár faisnéise a craoladh faoin teideal sraithe Reality Bites. 
Éiríonn leis an tsraith sin léiriú a thabhairt go seasta rialta ar shaol na 
ndaoine óga in Éirinn na linne seo. Tharraing Donal Walsh – My Story plé 
agus caint ar fud na tíre faoi cheisteanna maidir le féinmharú i measc 
daoine óga agus an tsláinte mheabhrach; ba í Kelly McDonagh, duine 
den lucht siúil a tháinig sa dara háit ar Voice of Ireland a bhí i gceist ar 
What Kelly Did Next; ríomhadh dul chun cinn Conor McGregor, gaiscíoch 
éachtach na hÉireann sna healaíona comhraic measctha in The 
Notorious a craoladh ina dhiaidh sin ar chóras FOX Sports i Meiriceá 
agus a cuireadh amach ar DVD.

Gné mhórthábhachta d’ábhar cláir RTÉ2 an lucht oirfidíochta nua atá 
ag teacht chun cinn in Éirinn a chothú chomh maith le formáidí agus 
nuáil de chineálacha eile. Lean an cainéal den fhorfheabhsú ar an ábhar 
sainiúil do dhaoine óga. Bhí cláir ghrinn de dhéantús na hÉireann ina 
gcuid thábhachtach de sceideal RTÉ2 agus bhí Republic of Telly, Next 
Week’s News, The Savage Eye, The Fear agus Damo and Ivor ar chuid 
de na buaicphointí. Tharraing na cláir sin aird an lucht féachana níos 
óige ar fud ardán na teilifíse agus ar an idirlíon. 

Bhí ceol nua de chuid na hÉireann i lár an aonaigh ar chláir de leithéid 
Other Voices agus Meteor Choice Music Awards. Rinne RTÉ2 freisin, i 
gcomhar le RTÉ 2fm, tráchtaireacht fhairsing i rith an tsamhraidh ar an 
bhféile ceoil agus ealaíon is mó in Éirinn, Electric Picnic, le linn craoladh 
cúig uaire an chloig ar a raibh cuid de na hoirfidigh is fearr atá ag teacht 
chun cinn in Éirinn.

Bhí ról tábhachtach arís eile le cláir fhaisnéise agus le cláir siamsaíochta 
maidir le dul i gcion ar lucht féachana níos óige. Bhí moladh ag an lucht 
léirmheastóireachta ar shraitheanna de leithéid Connected agus Meet 
the McDonaghs trínar pléadh le carachtair agus ceisteanna iléagsúla. 
Coimisiún den nuáil a bhí in Connected agus eagráin gréasáin faoi leith 
ar siúl chomh maith leis an gcraoladh teilifíse.

Is ar RTÉ a craoladh an 
fiche clár spóirt ba mhó 
lucht féachana in Éirinn i 
rith na bliana, naoi gcinn 
déag ar RTÉ2 agus aon 
cheann amháin ar  
RTÉ One.

Cluichí Ceannais CLG

Republic of Telly

Angela Scanlon, Full Frontal
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AThBhREIThNIú OIBRIúCháIN (AR LEAN)
TeiliFÍs

Ar na buaicphointí eile, bhí sraitheanna nua Bressie’s Teenage Kicks, #Trending, Angela 
Scanlon Full Frontal, Nora’s Traveller Academy agus séasúir eile de shraitheanna ar éirigh go 
maith leo cheana, mar shampla What Women Want le Maia Dunphy agus Second Captains.

Bhí béim ar fh oirne náisiúnta, ar chluichí náisiúnta agus ar imeachtaí mór le rá in ábhar Spóirt 
RTÉ ar RTÉ2. Chuir RTÉ Corn an Domhain FIFA ar fáil, saor go haer, do phobal na hÉireann 
trí chraoladh agus anailís a dhéanamh ar chuid mhór cluichí chomh maith le siamsaíocht 
bhreise ar Après Match. Ar RTÉ2 a craoladh naoi gcinn déag den fi che clár spóirt is mó 
a raibh daoine ag faire orthu in Éirinn i rith na bliana. Anuas air sin, ba cláir spóirt ar RTÉ2 
seacht gcinn den fi che clár de na seánraí ar fad a craoladh ar fud na gcainéal ar fad. 

Tharla buaiclíon lucht féachana in Éirinn ag faire ar Chorn an Domhain FIFA 2014 ar theilifís 
RTÉ2, ar an seinnteoir RTÉ Player agus ar RTÉ.ie. Bhí meánlíon 335,300 de lucht féachana 
an chluiche ag faire ar 56 cluiche beo ar RTÉ2 – ardú 28% i gcomórtas leis an mbliain 
2010. Bhí meánlíon 859,000 duine ag faire ar an gCluiche Craoibhe le sciar 55% den lucht 
féachana – ardú 13% on 2010. Ba é 1,280,600 buaiclíon an lucht féachana i rith an chluiche 
craoibhe, an lucht féachana ab airde do chluiche craoibhe i gCorn an Domhain ó thráth 
uSA ’94. Ba díol suntais cluiche craoibhe na bliana 2014 freisin mar gheall gurbh é an ócáid 
dheireanach craoltóireachta ag Bill O’herlihy é. 

Bhí 891,000 duine ag faire ar chraoladh beo RTÉ2 ar bhua na hÉireann in aghaidh na Fraince 
i gCorn na 6 Náisiún nuair a rug an fh oireann faoi bhainistíocht Joe Schmidt craobh na bliana 
2014. Bhí Cluiche Ceannais Peile uile-Éireann, idir Ciarraí agus Dún na nGall, ar Sunday 
Game Live ar RTÉ2 ar an tríú clár spóirt ba mhó lucht féachana i rith na bliana 2014. 

Craoladh roinnt den imirt ab fh earr i rith shéasúr sacair Phríomh-Roinn Shraith SSE Airtricity 
ar RTÉ2 chomh maith le Corn Ford an FAI agus an clár buaicphointí Soccer Republic. 
Bhí craoladh beo freisin i rith na bliana 2014 ar Chraobh na hEorpa sa Lúthchleasaíocht 
as Zurich, Craobhchomórtas Trastíre na hEorpa as an mBulgáir, chomh maith leis na 
Craobhchomórtais Lúthchleasaíochta Náisiúnta faoi dhíon agus faoin spéir. 

Snáithe clár atá in TRTÉ a dhéanann freastal ar dhaoine idir 7–15 bliana d’aois. Leanadh de 
mheascán idir spórt, eolaíocht agus siamsaíocht a chur ar fáil ar irischlár laethúil TRTÉ elev8 
i rith na bliana 2014. Ar na himeachtaí speisialta sóisialta a cuireadh ar bun i rith na bliana, bhí 
Spring in Your Step inar chuir dhá bhunscoil clár réabhlóideach spóirt agus aclaíochta ar siúl 
a bhí leagtha amach ag na leanaí iad féin. D’éirigh thar cionn leis an gclár agus cuireadh na 
torthaí suntasacha faoi bhráid an Aire Oideachais, Ruairí Quinn, i mí Bealtaine. 

Ar Blue Zoo, sraith trí chlár déag mar chomhléiriúchán le ABC3 na hAstráile, chuaigh 
ceathrar déagóirí as Éirinn go New South Wales i mbun oiliúna mar chaomhnóirí fi adhúlra 
mara. Bhí Shakedown the Town, seó cluichí nua i bhformáid tóraíocht taisce, i naoi gcinn de 
bhailte ar fud na hÉireann mar ar tugadh dúshlán leanaí agus a gcuid tuismitheoirí. Craoladh 
sraith eile de Una’s Dream Ticket ina ndéanann una Foden ón mbanna The Saturdays maith 
den aisling atá ag leanaí ar fud na hÉireann.

Chuir TRTÉ an snáithe irischlár Two Tube ar fáil do dhéagóirí agus don lucht féachana fásta. 
Craoltar sin ina mhíreanna gairide idir 5.30 agus 6.30 i.n. ó Luan go hAoine. Chuir Stephen 
Byrne agus Bláthnaid Treacy réimse leathan ábhair i láthair. Bhí roinnt tuairiscí faoi na 
hÉireannaigh i hollywood agus dúshlán eachtraíochta dhá lá do scoileanna i rith Sheachtain 
na hAclaíochta i mí Aibreáin le feiceáil i mbliana chomh maith le páirt a ghlacadh arís i 
dtionscnaimh éagsúla maidir le scannánaíocht daoine óga. 

RTÉjr 
Bhí RTÉjr bliain ar an bhfód i mí Aibreáin agus leanadh de chláir a chur ar fáil saor ó 
fh ógraíocht tráchtála do leanaí faoi bhun 7 mbliana d’aois. Chraol an cainéal dhá uair an 
chloig déag de chláir a léirítear in Éirinn agus de chláir ceannaithe gach lá agus tháinig sé 
chun tosaigh ar gach cainéal eile maidir le leanaí 4–7 bliana d’aois. Bhí RTÉjr ar an gcéad 
rogha freisin ag Lucht Tís le leanaí 0–3 bliana d’aois. 

2014 2013
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147

603

608

447

420

52

41

24

24

337

315

15

4

29

29

19

28

356

361

UAIREANTA AN CHLOIG DE DHÉANTÚS NA 
hÉIREANN A CRAOLADH AR THEILIFÍS RTÉ AG 
BUAICTHRÁTHANNA DE RÉIR SEÁNRA

Drámaíocht

Nuacht, Cúrsaí 
Reatha & an Aimsir

Siamsaíocht

Ceol

Daoine Óga

Spórt

Oideachas

Reiligiún

Ealaín

Fíorasach

Foinse: RTÉ

Breathnaíodh 623,000 
uair ar an meán in aghaidh 
na míosa ar aip RTÉjr i rith 
na bliana 2014.

Our Farm

Bug hunters
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Rinne RTÉjr coimisiúnú i rith na bliana 2014 ar dhá shraith faisnéise sa 
stíl bhreathnaitheoireachta: Zara World, inar taispeáineadh cailín seacht 
mbliana d’aois, Zara, agus a teaghlach i mbun ghnátheachtraí an lae 
thart ar lár na cathrach i mBaile átha Cliath, agus Our Farm, inar cíoradh 
saol na feirme i gContae Mhaigh Eo trí shúile na leanaí. 

Bhí béim freisin i rith na bliana 2014 ar an spraoi as an saol faoin aer. 
Chuathas sa tóir ar fh eithidí móra ar The Bug Hunters agus rinneadh 
scrúdú ar gach cineál uisce ar WooHoo! Splash trí shúgradh, beartaíocht 
agus ceol. Ar na sraitheanna dúshláin, bhí Shutterbugs, trínar tugadh 
seans do leanaí grianghraif a thógáil den fh iadhúlra i ngnáthóga 
nádúrtha, agus What’s Your Game trínar chuir laoch an rugbaí, Donncha 
O’Callaghan, leanai i mbun spóirt nua nár imir siad go dtí sin. 

Ar na sraitheanna nua oideachais, bhí Babble, trínar fh oghlaim leanaí 
focail i nGaeilge, i bPolainnis agus i bhFraincis agus sheol RTÉjr Twigín, 
irischlár laethúil nua do leanaí réamhscoile i mí na Samhna, agus is ar an 
seó sin is mó a bhreathnaigh lucht féachana an chainéil an mhí sin. 

I measc na sraitheanna nua beochana de chuid na hÉireann ar RTÉjr, 
bhí an dara sraith de Punky, sraith ghradamúil faoin saol trí shúile leanbh 
a bhfuil siondróm Down ag gabháil dó, agus Wildernuts, ina bpléitear 
le cúrsaí timpeallachta. Bhuaigh Punky an gradam don Scannán is 
Fearr do Leanaí ag an bhféile idirnáisiúnta do dhaoine faoi mhíchumas i 
Moscó. 

Arna thabhairt san áireamh do RTÉjr gur gnáthchuid den saol ag leanaí 
an réimse digiteach, rinne RTÉjr leasú gach lá ar an ábhar ar líne agus ar 
an ábhar do dheiseanna so-iompair. Leanadh d’aip RTÉjr a íoslódáil agus 
dá úsáid, le 623,000 ag breathnú in aghaidh na míosa ar an meán i rith 
na bliana 2014. 

Punky

20132014

16%

37%

47%

16%

36%

48%

ANAILÍS AR ÁBHAR BUAICTHRÁTHANNA TEILIFÍSE

Léiriúchán dúchasach Ceannachán Eile

Foinse: RTÉ
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AThBhREIThNIú OIBRIúCháIN (AR LEAN)
TeiliFÍs

Beartaíocht Tráchtála agus Gnóthachán
Tháinig ardú 5% ar ioncam Theilifís RTÉ ón bhfógraíocht i rith na bliana 
2014. Ar na tosca a bhí leis an bhfeidhmíocht sin bhí borradh faoin 
margadh go ginearálta agus réimse láidir clár lenar bhain Corn an 
Domhain, Love/Hate agus The Late Late Toy Show, cuid mhór acu a 
ndearnadh a ndíol mar chláir speisialta.

Tháinig ardú freisin ar ioncam Theilifís RTÉ ó urraíocht i rith na bliana 
2014. Ba é is mó ba chúis leis an ardú 10% beartaíocht thréan maidir le 
hurraíocht i gcúrsaí spóirt, Corn an Domhain san áireamh, chomh maith 
le hurraíocht ar chláir dramaíochta mórshuntais agus ar an Saturday 
Night Show.

Tháinig laghdú ar líon iomlán lucht féachana RTÉ i rith na bliana 2014, 
mar gheall den chuid is mó ar laghdú maidir le RTÉ One. Os a choinne 
sin, bhí RTÉ One i rith an tsamhraidh sa chás go raibh iomaíocht ghéar 
á dhéanamh leis ag Corn an Domhain ar RTÉ2 agus ar chainéil eile 
de chuid na Ríochta Aontaithe. Dá thoradh sin, tháinig méadú ar sciar 
RTÉ2 den lucht féachana i rith na bliana 2014. Ní mar gheall ar Chorn 
an Domhain amháin a tharla an méadú sin, d’éirigh go maith leis an 
athbhrandáil a tugadh ar an gcainéal i rith na bliana 2014. Go deimhin, 
bhí RTÉ2 ar an dara cainéal ba mhó lucht féachana ( tar éis RTÉ One) i 
rith na bliana 2014 ag daoine idir 15–24.

RTÉ Global
Lean rannóg díolacháin agus dáiliúcháin clár teilifíse idirnáisiúnta RTÉ, 
RTÉ Global, ag cur leis an ngnóthachtáil ar an margadh idirnáisiúnta. 
Díoladh Love/Hate le cúig cinn de thíortha nua san Eoraip agus dhírigh 
Format Farm, i gcomhar leis an earnáil neamhspleách, ar fh ormáidí nua 
teilifíse a fh orbairt, don lucht féachana in Éirinn agus do mhargadh an 
domhain araon.

Chruthaigh RTÉ Global díolachán maidir le gach seánra cláir, á ndíol 
go díreach le craoltóirí thar lear chomh maith le hoibriú i gcomhar le 
dáilitheoirí agus gníomhairí idirnáisiúnta a fh eidhmíonn maidir le cláir de 
dhéantús RTÉ féin agus cláir a léirítear ar coimisiún ó RTÉ. 

Seoladh Format Farm i gcomhar leis an earnáil neamhspleách sa bhliain 
2012 agus tharraing sé aird roinnt de na comhlachtaí léiriúcháin agus 
dáiliúcháin is mó ar domhan, ina measc Warner Bros., Fremantle Media 
agus Sony a rinne páirtnéireacht le RTÉ maidir le cómhaoiniú ar chláir, 
iad a sheoladh agus ábhar cruthaitheachta de chuid na hÉireann a 
chur ar ardán an domhain mhóir. Bhuaigh an fh ormáid thionscantach 
a d’fh orbair Format Farm RTÉ agus a léirigh Coco TV, Whose Holiday 
Is It Anyway?, an gradam don fh ormáid teilifíse is fearr de chuid na 
hEorpa ag Fóram Creative Days Eurovision i mBeirlín. Tar éis an gradam 
clúiteach sin a ghnóthachtáil, tharraing an fh ormáid cuid mhór spéise ó 
thíortha ar fud an domhain.

2014 2013

5348

5457

9282

9272

3934

3815

UAIREANTA AN CHLOIG FOTHEIDEAL AR THEILIFÍS

Foinse: RTÉ

RTÉ One

RTÉ2

Iomlán RTÉ

The Notorious

The Saturday Night Show

Tháinig ardú 5% ar ioncam 
RTÉ ó fh ógraíocht teilifíse 
sa bhliain 2014
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FREASTAL AR AN bPOBAL

De chaiteachas oibriúcháin iomlán RTÉ sa bhliain 2014, 

€312 milliún, ba ar dhaoine agus ar sholáthraithe atá 

lonnaithe in Éirinn a caitheadh €262 milliún (84%). 

[Foinse: PwC EIS 2014]
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AThBhREIThNIú OIBRIúCháIN (AR LEAN)
raidiÓ

RTÉ Radio 1 
Bhí RTÉ Radio 1 arís eile ar an stáisiún raidió is mó lucht éisteachta sa tír i rith na bliana 
2014, le sciar 21.5%. 

I réimse na gcúrsaí reatha, rinneadh tráchtaireacht chuimsitheach ar thoghcháin 
na hEorpa agus ar na toghcháin áitiúla, ar roinnt fothoghchán agus ar chuairt an 
uachtaráin uí uiginn ar an Ríocht Aontaithe. 

Tar éis a raibh d’athrú i gceist leis an mbliain 2013, bhí bonn maith á chur faoi chláir de 
leithéid Today with Sean O’Rourke agus Sunday with Miriam sa sceideal agus cuireadh 
ábhar ardchaighdeáin ar fáil. D’fhág comhoibriú maidir le hacmhainní agus maidir le 
daoine ar fud na heagraíochta, go ndearna láithreoirí ar nós Brian Dowling, áine Lawlor, 
Audrey Carville agus Keelin Shanley sciar suntasach de chláir raidió a chur i láthair ar 
RTÉ Radio 1.

Ba ghné lárnach den ábhar ar chláir fhaisnéise agus ar ghnéchláir na tionscnaimh 
éagsúla chun comóradh a dhéanamh ar chéad bliain ó thosaigh an Chéad Chogadh 
Domhanda. Ba díol suntais a fheabhas a d’éirigh le seó bóthair speisialta maidir leis an 
gCéad Chogadh Domhanda i gColáiste na Tríonóide, Baile átha Cliath. 

I réimse an cheoil agus na siamsaíochta, d’éirigh thar cionn le tionscnaimh éagsúla 
trasrannógacha, ina measc Operation Transformation, The Imelda May Show, sraith 
ilardáin le Imelda May, agus aistriú Callan’s Kicks ón raidió go dtí an teilifís.

Bhí dlús agus fás i gceist leis an mbliain seo do 
phríomhsheirbhísí raidió RTÉ, agus tháinig toradh maith 
ar athruithe cróga a cuireadh ar sceidil na stáisiún RTÉ 
Radio 1 agus 2fm. 

Léirigh Raidió RTÉ ocht 
gcinn déag as an fiche clár 
ba mhó lucht éisteachta 
sa tír
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Tugadh aitheantas do 
chaighdeán chláir Raidió 
1 leis an trí ghradam déag 
a bronnadh air ag Féilte 
Nua Eabhrac sna Stáit 
Aontaithe chomh maith le 
deich ngradam óir PPI sa 
bhaile. 

Ord Clár Tráth Craolta Tréimhse Daoine fásta 15+ 
Sciar an Chláir %

Líon na nDaoine 
Fásta 15+

1 Morning Ireland RTÉ Radio 1 07:00-09:00 Luan-Aoine 12% 426

2 Liveline with Joe Duffy RTÉ Radio 1 13:45-15:00 Luan-Aoine 11% 378

3 The Marian Finucane Show RTÉ Radio 1 11:00-13:00 Sath 10% 366

4 The Marian Finucane Show RTÉ Radio 1 11:00-13:00 Domh 10% 351

5 News at One RTÉ Radio 1 13:00-13:45 Luan-Aoine 9% 312

6 Today with Sean O'Rourke RTÉ Radio 1 10:00-12:00 Luan-Aoine 8% 298

7 The John Murray Show RTÉ Radio 1 09:00-10:00 Luan-Aoine 8% 295

8 The Business RTÉ Radio 1 10:00-11:00 Sath 8% 278

9 Playback RTÉ Radio 1 09:00-10:00 Sath 7% 259

10 Sunday with Miriam RTÉ Radio 1 10:00-11:00 Domh 7% 239

Lean aonad na Léiriúchán Raidió Neamhspleách (IRP) de thairbhe 
shuntasach a dhéanamh maidir le sceideal RTÉ Radio 1, le sraitheanna 
nua de The Book Show, Second Captains Championship agus What’s It 
all About?, sraith de chláir aon uair an chloig faoi chúrsaí eolaíochta. 

Ar an 15 Nollaig, d’eagraigh RTÉ Radio 1 an Michael Littleton Memorial 
Lecture i Stiúideó 1 in Ionad Raidió RTÉ. Léacht phoiblí don raidió atá 
anseo a eagraítear go bliantúil faoi réimsí spéise fairsinge. Rinneadh an 
léacht a thaifeadadh os comhair lucht éisteachta beo agus a chraoladh 
ar RTÉ Radio 1. Eavan Boland a thug léacht na bliana seo faoin teideal 
‘has Poetry a Future?’ Bhí seisiún gairid ceisteanna agus freagraí ina 
dhiaidh. 

D’eagraigh RTÉ agus Craoltóirí Neamhspleácha na hÉireann (IBI) 
comhdháil Radiodays Europe i mBaile átha Cliath, Dé Luain an 24 
Márta. Tháinig 1,300 toscaire as seasca tír go Baile átha Cliath ag an 
ócáid. Bhí an Taoiseach, Enda Kenny i láthair ag an gcomhdháil agus ba 
é a thug an phríomhóráid. Chuir Ard-Mhéara Bhaile átha Cliath, Oisín 
Quinn, fáilte roimh bhord Radiodays Europe.

Tá Radiodays Europe faoin tráth seo ar an gcomhdháil is mó agus is 
tábhachtaí do lucht raidió ar fud an domhain. Rinne RTÉ riar ar níos mó 
ná céad cainteoir ag cúig sheisiún agus caoga in imeacht trí lá. 

Bhí bliain mhaith ar Spórt RTÉ ar RTÉ Radio 1. Ardaíodh líon lucht 
éisteachta Saturday Sport go dtí 184,000, an lucht éisteachta is 
mó ag aon chlár spóirt sa tír. Bhí méadú ar an lucht éisteachta ag 
Sunday Sport freisin, go dtí 174,000, agus tá sin anois ar an dara clár 
is mó lucht éisteachta sa tír. Ar na buaicphointí maidir le hábhar cláir, 
bhí an tráchtaireacht agus an tuairiscíocht den scoth ar shéasúr 
chraobhchomórtais CLG, comórtas na sé náisiún, tráchtaireacht ar 
bhuanna gailf Rory McIlroy agus feachtas buacach fhoireann rugbaí na 
hÉireann i rith an fhómhair.

Bhí buntáiste ag na cláir go léir ó thionscnaimh nua maidir leis na meáin 
shóisialta agus ó phainéil nua a earcú i mbun snáthanna tuairimí a oibriú 
agus ina gcomhordaitheoirí craoltóireachta.

Foinse: Suirbhé Taighde i gcomhar ar an Lucht Éisteachta ar fud na tíre (JNLR) Ean-Nol 2014 (Ipsos MRBI)

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 2014

Saturday Sport

 Sunday with Miriam
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AThBhREIThNIú OIBRIúCháIN (AR LEAN)
raidiÓ

RTÉ 2fm
ó cuireadh RTÉ 2fm ar bun den chéad uair riamh, tá an stáisiún chun tosaigh 
maidir le ceol nua a chur ar fáil don lucht éisteachta in Éirinn. Bíonn an stáisiún 
chun tosaigh chomh maith maidir le daoine cumasacha a thabhairt chun 
cinn, go háirithe daoine a mbíonn aird orthu maidir le tuairimí nó taitneamh a 
thabhairt do chineálacha áirithe ceoil etc.

Dá thoradh sin, rinne RTÉ 2fm trí chraoltóireacht seirbhíse poiblí margadh raidió 
intíre a chruthú do lucht éisteachta níos óige in Éirinn chomh maith le bealach 
isteach chuig réimse iomlán seirbhísí RTÉ. D’fhág an cúlú eacnamaíochta 
agus bás Gerry Ryan gur tharla dul ar gcúl den chéad uair riamh maidir leis an 
stáisiún ó seoladh é sa bhliain 1979. 

Cuireadh plean nua le chéile sa bhliain 2014 chun dul i ngleic leis an laghdú ar an 
lucht féachana agus leis an ísliú ar an ioncam. Bhí trí cinn de mhóraidhmeanna 
i gceist leis an dúshlán maidir le hathbheochan a thabhairt ar RTÉ 2fm i rith na 
bliana 2014.

Ar an gcéad aidhm, bhí straitéis maidir le cláir a thabhairt chun cinn trína 
gcuirfí ceol ardchaighdeáin de chuid na linne seo ar fáil, le béim ar cheoltóirí 
Éireannacha, agus sceideal beo trína dtiocfaí i ngleic le riachtanais an lucht 
éisteachta ag tráthanna éagsúla den lá, ach leis an gcur i láthair aontaithe 
amháin ar a dtabharfaí “stáisiúntacht”.

Bhíothas á thuar go dtabharfadh an plean nua maidir le cláir an lucht éisteachta 
ar ais gan aon rómhoill agus tá fianaise mhaith ó shonraí inmheánacha agus ó 
shonraí seachtracha araon go bhfuil sin ag tarlú. Mar gheall ar mhodhanna oibre 
JNLR, ní bheadh aon chomhartha soiléir go dtí lár nó deireadh na bliana 2015 
go raibh méadú tagtha ar an lucht éisteachta. Dá bhrí sin, bhí gá preabadh a 
chur le feidhmíocht eacnamaíochta an stáisiúin roimh ré.

Ba é an dara cuspóir go dtiocfaí i ngleic le feidhmíocht RTÉ 2fm ó thaobh 
fógraíochta agus urraíochta de ionas go ndéanfadh an stáisiún go luath na 
costais oibriúcháin díreacha a ghabhann leis an tseirbhís a rith a thabhairt 
isteach. 

Ba é toradh a bhí air sin gur tháinig ardú 15% ar an ioncam ó fhógraíocht in 
imeacht na bliana. Bheadh a fheabhas a d’éirigh leis an bplean maidir le cláir 
agus leis an bplean maidir le hioncam ina bhonn faoi threisiú le dúthracht RTÉ 
2fm i ndáil le craoltóireacht seirbhíse poiblí.

Ba é an tríú cuspóir go leanfaí de ról seirbhíse poiblí sainráite RTÉ 2fm a 
chomhlíonadh:

• Cláir agus brandaí níos sainiúla a chruthú chun lucht éisteachta nua a 
mhealladh 

• Craoltóirí cumasacha nua a thabhairt chun cinn a aistreoidh go dtí an 
príomhsceideal agus go dtí stáisiúin eile de chuid RTÉ

• A bheith ar an lárionad spóirt ag Raidió RTÉ ó Luan go hAoine agus spórt 
ardfheidhme na mban a chur chun tosaigh

• Leanúint den pholasaí ceoil a fhorbairt agus cúnamh taca a thabhairt maidir le 
ceol nua de chuid na hÉireann

• Oirfidigh agus scríbhneoirí nua i gcúrsaí grinn a thabhairt chun cinn agus chun 
cur leis an lucht éisteachta agus ceangal leis an stáisiún a chothú i measc 
éisteoirí óga

• Caidreamh níos treise ag an lucht éisteachta leis an stáisiún a chothú trí na 
meáin shóisialta agus cúrsaí teicneolaíochta a thapú

Jenny Greene agus Nicky Byrne

Ardaíodh an teacht 
isteach ó fhógraíocht ar 
RTÉ 2fm 15% i gcomórtas 
leis an mbliain roimhe seo.

Foinse: Suirbhé Taighde i gcomhar ar an Lucht Éisteachta ar fud 
na tíre (JNLR) Ean-Nol 2014 (Ipsos MRBI)
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Tháinig athrú ar sceideal na gclár do RTÉ 2fm i lár mhí Márta 2014, ag 
féachaint le haird dhaoine 25–34 bliana d’aois a tharraingt ina sluaite agus 
éisteoirí nua a tharraingt chuig an tseirbhís. Tugadh isteach cúig uair an 
chloig déag de chláir bhreise bheo i rith na seachtaine le béim ar cheol 
nua agus ar chláir cainte a mbraitear tábhacht leo. Cuireadh clár nua am 
bricfeasta, Breakfast Republic, ar siúl chomh maith le clár nua i rith na 
maidine á chur i láthair ag Nicky Byrne agus Jenny Greene. D’athraigh 
Colm hayes go dtí tráth na tiomána tráthnóna.

Chuir Louise McSharry clár dhá uair an chloig i láthair san oíche ar a 
mbíonn ceol nua agus cultúr an phobail. Láithreoirí nua, Chris Greene 
agus Ciara King, a bhí i mbun chláir cainte agus siamsaíochta mall san 
oíche. 

Tugadh polasaí nua ceoil isteach atá níos géarchóirithe. Tá sé dírithe go 
sonrach ar lucht éisteachta níos óige agus aird faoi leith á thabhairt ar 
cheol nua de chuid na hÉireann. Caitear ar a laghad 15% d’am craolta 2fm 
i rith na mbuaicthráthanna ag cur bonn taca faoi cheol na hÉireann agus 
sáraítear an bunleibhéal sin go rialta.

Mar a bhí á thuar, bhí tionchar sealadach chun dochair ag an sceideal nua 
ar thorthaí shuirbhé an lucht éisteachta; ina ainneoin sin, is léir anois ón 
JNLR go bhfuil RTÉ 2fm tagtha ar an gcothrom agus tá fianaise shoiléir 
ann go bhfuil méadú ag teacht ar an lucht éisteachta.

Don tríú bliain as a chéile, bhí an Colm Hayes Show ar RTÉ 2fm i mbun 
ceannródaíochta maidir leis an bhfeachtas Cycle against Suicide. 
Eagraíodh an rothaíocht gach lá ar feadh coicíse; d’fhág míle rothaí RTÉ 
ag taisteal ar fud na hÉireann d’fhonn aird a tharraingt ar na bearta cúnta 
atá ar fáil do dhaoine a bhfuil dúlagar orthu nó i mbaol lámh a chur ina 
mbás féin. Príomh-Stiúrthóir RTÉ, Noel Curran, a sheol an feachtas.

Chuidigh RTÉ 2fm freisin le hAchainí Bréagán Chumann Naomh 
uinseann de Pól 2014. Díríodh ar ‘scáilbhréagáin’ nó ar bhronntanais ar 
líne, ghnóthaigh RTÉ 2fm luach €56,000 de bhronntanais. Bhí 2fm mar 
phríomhurra ag na feachtais Electric Ireland Powering Kindness, Red Bull 
Wings for Life agus ag Flora Women’s Mini Marathon. Chuidigh 2fm freisin 
leis an Dublin Fringe Festival agus rinneadh urraíocht ar an gclár 2fm 
Chancers d’ealaíontóirí atá ag teacht ar an bhfód.

Bhí RTÉ 2fm i lár an aonaigh ag roinnt féilte móra ceoil ar fud na tíre, ina 
measc Sea Sessions, Electric Picnic, Longitude agus Castlepalooza. 
D’eagraigh an stáisiún roinnt ceolchoirmeacha beo i Stiúideó 1 san Ionad 
Raidió, ina measc imeacht mór beo leis an amhránaí Ed Sheeran.

RTÉ lyric fm 
I rith na bliana 2014, tháinig ardú go dtí 8% (289,000 éisteoir) ar líon 
na ndaoine a éisteann gach seachtain le RTÉ lyric fm. Bíonn cláir, de 
dhéantús an stáisiúin féin agus de dhéantús seachtrach, maidir le 
ceol clasaiceach, snagcheol, ceol traidisiúnta agus ceol an domhain 
ar an stáisiún chomh maith le gnéchláir ó aonad na Léiriúchán Raidió 
Neamhspleách (IRP) agus ón scéim Fuaim & Fís de chuid BAI. Leanadh 
den fhreastal ar lucht éisteachta sainspéise a bhfuil dúil acu i gcláir 
ardchaighdeáin le ceolchoirmeacha de chuid Cheolfhoirne, Cheathairéid 
agus Chóir RTÉ chomh maith le beartaíocht eile lenar bhain craoladh 
de chuid an EBu ar fhéilte de chuid na hÉireann, caidreamh allamuigh 
le forais oideachais, coimisiúin do chumadóirí Éireannacha agus 
dlúthdhioscaí a fhoilsiú ar an t-aon lipéad don cheol clasaiceach atá 
lonnaithe in Éirinn.

An Chéad Chogadh 
Domhanda agus an 
tionchar a bhí aige ar ghlúin 
cumadóirí agus ceoltóirí 
ar fud na hEorpa ab ábhar 
do shraith ceithre chlár de 
chuid Ian Fox.

Bernard Clarke

An feachtas Cycle against Suicide 

Ceolchoirm speisialta 2fm le Ed Sheeran 
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Luimneach Cathair an Chultúir
Is as Luimneach a chraoltar RTÉ lyric fm agus rinne an stáisiún ceiliúradh ar 
thréimhse Luimnigh mar Chathair Náisiúnta an Chultúir 2014 le hábhar craolta 
agus le himeachtaí beo. Rinneadh dhá cheolchoirm a thaifeadadh i Luimneach 
i rith na bliana, chomh maith le sraith a léiríonn tréithe sainiúla na cathrach.

Cuireadh saothar ceoldrámaíochta Benjamin Britten do leanaí, Noye’s Fludde, 
ar siúl in Ard-Eaglais Naomh Muire, Luimneach i mí Márta le hamhránaithe 
agus ceoltóirí cumasacha as scoileanna agus ceardlanna ar fud Luimnigh 
agus an Chláir. Craoladh Ceolchoirm Mhór Bill Whelan beo i mí Meithimh as 
halla Ceolchoirme na hOllscoile i Luimneach. Seinneadh lena linn, den chéad 
uair riamh in aon áit ar domhan, Linen and Lace, coinseartó le Whelan don 
fh eadóg mhór agus do cheolfh oireann shiansach a choimisiúnaigh RTÉ lyric 
fm chun comóradh a dhéanamh ar Luimneach: Cathair an Chultúir.

Sraith shuaithinseach ceithre chlár is fi che a bhí in Limerick 2014: As It Lives 
& Breathes trínar léiríodh tréithe agus pearsantacht Luimnigh sa bhliain 2014. 
Grey heron Media a scríobh agus a léirigh an tsraith a choimisiúnaigh RTÉ 
lyric fm i gcomhar leis an stáisiún raidió áitiúil i Luimneach, Live 95FM, chun 
comóradh a dhéanamh ar bhliain Luimnigh mar Chathair Náisiúnta an Chultúir 
in Éirinn.

Craoladh clár speisialta freisin ar RTÉ lyric fm in onóir dhuine de na daoine 
is mó clú as Luimneach, an craoltóir de chuid RTÉ agus an bailitheoir ceoil, 
Ciarán Mac Mathúna, a fuair bás i mí na Nollag 2009.

Ar Oíche an Chultúir, Dé hAoine an 19 Meán Fómhair, cuireadh fi che saothar 
ealaíne as Bailiúchán Náisiúnta Féinphortráidí na hÉireann ar taispeántas ar 
bhonn digiteach i bhfuinneoga RTÉ lyric fm ar Shráid Roibeaird i Luimneach. 
Togra i gcomhar a bhí anseo idir RTÉ lyric fm agus Ollscoil Luimnigh.

D’eisigh RTÉ lyric fm ceithre cinn de dhlúthdhioscaí nua i rith na bliana 2014: 
Hibernian Muse (leagan digiteach amháin), Composers of Ireland 8 (Kevin 
Volans), Composers of Ireland 9 (Donnacha Dennehy) agus Composers 
of Ireland 10 (Kevin O’Connell). Cuireadh ábhar le híoslódáil agus sruthanna 
maidir le hábhar réamhíoctha de lipéad CDanna RTÉ lyric fm CD ar fáil níos 
forleithne i rith na bliana 2014.

Chuir an Meitheal Oideachais agus Caidrimh ranganna pianó saor in aisce 
ar fáil ag Electric Picnic arís i mbliana le Kevin Corcoran, pianódóir gradamúil 
agus an teagascóir. Thug an láithreoir de chuid RTÉ lyric fm, Bernard Clarke, 
caint do mhic léinn in Institiúid Teicneolaíochta Bhaile átha Luain faoi ealaín 
fuaime agus d’eagraigh lyric fm an comórtas Choirs for Christmas arís a 
mbíonn oiread tóir air bliain i ndiaidh bliana. 

Léiríodh ceithre huaire an chloig déag de ghnéchláir go hinmheánach, agus 
cúig huaire chloig déag de chláir i bpáirtíocht idir lyric fm agus an earnáil 
neamhspleách trí chistíocht ón BAI. Craoladh cúig cinn de ghnéchláir aon 
uair an chloig an ceann freisin i rith na bliana 2014 a ndearnadh a gcoimisiúnú 
tríd an IRP agus bhí ocht n-uaire an chloig de chláir a ndearna Lyric Feature a 
gcoimisiúnú go díreach. Craoladh níos mó ná tríocha uair an chloig de Culture 
File, an treoir laethúil maidir leis an gcruthaítheacht sa saol inár dtimpeall, 
tuairisc ar bheartaíocht ealaíon ar fud na tíre. 

Rinneadh cíoradh i sraith dhá chlár de chuid Myles Dungan ar cheol a 
cuireadh ar fáil le linn an Chéad Chogadh Domhanda, go háirithe ceol a bhain 
le hÉirinn agus leis an Ríocht Aontaithe (páirtnéireacht craoltóireachta leis an 
scéim Fuaim & Fís de chuid BAI).

Cian ó Ciobháin
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Ealaín

Nuacht, Cúrsaí 
Reatha & an Aimsir

Spórt

Ceol

Fíorasach

Siamsaíocht
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Foinse: RTÉ
Nóta: Tugtar Reiligiún, Daoine Óga, Oideachas agus 
Drámaíocht faoi scáth ‘Eile’

Liz Nolan
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Bhí Ceolchoirmeacha Am Lóin beo as an gCeoláras Náisiúnta arRTÉ 
lyric fm i rith an tsamhraidh le haoicheoltóirí aonair agus Ceolfhoireann 
Shiansach Náisiúnta RTÉ (CFSN RTÉ)/Ceolfhoireann Coirme RTÉ (CFC 
RTÉ) ar an stáitse.

I mí Márta, craoladh an clár de chuid lyric fm, Classic Drive, beo as 
Stiúideó 1 RTÉ i mBaile Átha Cliath in éineacht leis an CFSN RTÉ d’fhonn 
aird a tharraingt ar oirfidígh óga os comhair lucht éisteachta faoi leith. 
Chuir Liz Nolan Classic Drive i láthair ón siopa nua ag Tower Records ar 
Shráid Dhásain, Baile átha Cliath i mí Aibreáin. 

Bhí baint shuntasach ag RTÉ lyric fm leis an Bloom Festival agus ceol 
beo ar feadh cúig lá ar ardán ceolbhuíne lyric. Ar na buaicphointí eile 
a bhain le craoladh seachtrach beo ag RTÉ lyric fm i rith na bliana, bhí 
ceolchoirmeacha ó Fhéile Ceoil Aireagail Iarthar Chorcaí i mBeanntraí, 
ag an gComórtas Náisiúnta Treabhadóireachta agus trí cinn de 
cheoldrámaí ón 63ú Féile Ceoldrámaíochta i Loch Garman. Bhí Liz 
Nolan, Marty Whelan agus Niall Carroll ag craoladh as óstán Whites 
i Loch Garman i rith na féile le cuid de cheol na féile agus agallaimh 
le daoine a bhí i láthair. Chuir RTÉ lyric fm ceolchoirm saor in aisce ar 
siúl ag am lóin i lár bhaile Loch Garman i gcomhar le Féile Flamenco 
Bhaile átha Cliath. Bhí CANO, giotáraí flamenco na ngradam iomadúil, 
páirteach ansin.

RTÉ Raidió na Gaeltachta 
Cuireann RTÉ Raidió na Gaeltachta (RnaG) seirbhís iomlán raidió ar fáil 
do mhuintir na Gaeltachta agus do lucht na Gaeilge ar fud na tíre agus ar 
fud an domhain. 

I mí Meán Fómhair, tharla dul chun cinn mór maidir le nuacht Gaeilge in 
RTÉ nuair a cuireadh seirbhís chuimsitheach nuachta ar líne i nGaeilge 
ar fáil den chéad uair, chomh maith le hathstruchtúrú ar an tseirbhís 
nuachta ar an raidió trína ndéantar anois na feasacháin nuachta ar fad i 
nGaeilge a chur ar fáil as RTÉ Raidió na Gaeltachta i gCasla, Conamara.

Sheol láithreán gréasáin nuachta RTÉ.ie, agus an aip RTÉ News Now, 
seirbhís nuachta réigiúnach, náisiúnta agus idirnáisiúnta i nGaeilge den 
chéad uair. Tionscnamh i gcomhar atá anseo idir seomraí nuachta 
Nuacht RTÉ agus RTÉ Raidió na Gaeltachta. Is in RTÉ Raidió na 
Gaeltachta i gCasla anois atá an príomhionad léiriúcháin don nuacht 
náisiúnta agus idirnáisiúnta i nGaeilge ar an raidió agus is as sin a 
chuirtear an dá fheasachán agus tríocha i nGaeilge ar fud RTÉ Radio 1, 
RTÉ lyric fm agus RTÉ 2fm ar fáil, chomh maith le seirbhís nuachta an 
stáisiúin féin. 

Rinne an stáisiún tráchtaireacht ar imeachtaí náisiúnta chomh maith 
le himeachtaí ar an leibhéal idirnáisiúnta. Díríodh sa tráchtaireacht ar 
chúrsaí spóirt ar chothromaíocht idir cúrsaí áitiúla agus spórt réigiúnach, 
náisiúnta agus idirnáisiúnta. D’fhéad an lucht éisteachta, mar shampla, 
éisteacht le tráchtaireacht ar na comórtais ar fad ag Craobhchluichí 
uile-Éireann Chomórtas Peile na Gaeltachta i Maigh Cuilinn, Co. na 
Gaillimhe ar dheireadh seachtaine lá saoire bainc mhí Meithimh.

Cé go bhfuil RTÉ Raidió na Gaeltachta lonnaithe, den chuid is mó, ar 
chósta thiar na hÉireann, agus an ceanncheathrú i gConamara, bíonn 
feiceáil ar an tseirbhís san ardchathair le craoladh laethúil beo as Teach 
Laighean. Rinneadh cláir speisialta a chraoladh ón Dáil ar Lá na Gaeilge 
agus ar Lá an Bhuiséid agus rinneadh tráchtaireacht chuimsitheach ar 
na feachtais a bhain le fothoghcháin, na toghcháin áitiúla agus toghcháin 
na hEorpa. 

Tharla dul chun cinn mór 
i mí Meán Fómhair i ndáil 
leis an nuacht trí ghaeilge 
in RTÉ nuair a tugadh 
seirbhís chuimsitheach 
nuachta nua isteach i 
ngaeilge.

Láithreán gréasáin nua Gaeilge

Cormac ó hEadhra
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The Audio Sunshine Show le Tom Lowe
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Rinneadh craoladh speisialta ó am go chéile, craoladh beo ón gCeoláras 
Náisiúnta i mBaile átha Cliath san áireamh ar an gcomórtas Siansa. Bronnadh 
Bonn óir Sheáin uí Riada 2014 ar an gceoltóir consairtín, Cormac ó Beaglaoich, 
tar éis craoladh beo ar an gcomórtas as óstán an Rochestown Park i 
gCorcaigh. 

I measc na ngradam a bronnadh ar an tseirbhís i rith na bliana 2014, bhí gradam 
idirnáisiúnta do Chormac ó hEadhra mar Láithreoir Raidió na Bliana ag Féile na 
Meán Ceilteach. Ainmníodh helen Ní Shé mar Láithreoir Raidió na Bliana agus 
an clár a chuireann sí i láthair as Baile na nGall, An Saol Ó Dheas, mar Chlár 
Raidió na Bliana ag Gradaim Cumarsáide an Oireachtais. Bronnadh Bonn Cré-
umha ar An Taobh Tuathail, arna chur i láthair ag Cian ó Cíobháin, ag Gradaim 
PPI agus rinneadh tagairt speisialta dó ag Féile na Meán Ceilteach i ndáil leis 
an gClár Ceoil is Fearr. Bhí an clár clúiteach ceoil seo ag ceiliúradh cúig bliana 
déag ar an aer i rith na bliana 2014 agus chuir Cian sé cinn de chláir speisialta i 
láthair ar RTÉ Pulse, gach clár acu bunaithe ar cheann faoi leith de chnuasaigh 
An Taobh Tuathail. 

Bronnadh Gradam na mBard ar Neansaí Ní Choisdealbha, Eagarthóir Ceoil in 
RTÉ Raidió na Gaeltachta, ag an bhFleadh Ceoil i Sligeach mar gheall ar a cuid 
oibre ag cur ceol traidisiúnta na hÉireann chun cinn. 

Raidió Digiteach
I rith na bliana 2014, choimisiúnaigh Raidió RTÉjr réimse clár oideachais do 
leanaí óga agus rinne iad a chraoladh. áirítear orthu sin Let’s Investigate, 
bunaithe ar churaclam eolaíochta na bunscoile, agus cláir faoi chúrsaí dúlra 
Stings, Wings and Crawly Things agus Squirrel at the Zoo. Cuireadh dhá 
shraith staire, Time Traveller’s Survival Guide agus Little History of Ireland,agus 
sraith nua drámaíochta, Schools Playtime, ar an aer chomh maith le sé cinn 
de dhrámaí aonair arna gceapadh agus arna léiriú ag scoileanna náisiúnta i 
gCorcaigh. Chomh maith leo sin, d’éirigh thar cionn le Nora agus Dora, sraith 
dhátheangach, agus tá athchoimisiúnú déanta air sin don bhliain 2015.

I mí na Samhna 2014, seoladh an chéad léiriúchán inmheánach de chuid RTÉ 
Radio 1 Extra. Michael Comyn a chuireann Sunday Spirit i láthair agus pléitear 
cúrsaí spioradáltachta agus creidimh.

Sheol RTÉ Gold cláir nua ar fud sceideal an deiridh seachtaine. Tá cuid mhór 
de lucht RTÉ, faoi láthair agus san am atá caite, ag cuidiú leis agus cuirtear cláir 
mhealltacha ar fáil anois ar RTÉ Gold Satharn agus Domhnach, ina measc 
Living in the 60s, Ireland’s Biggest Jukebox, Aidan on Saturday, The 2fm Years 
agus You Can’t Beat the Intro. 

Déanadh forbairt ar an gcaidreamh idir RTÉ Pulse agus RTÉ 2fm i rith na 
bliana. Rinneadh clár beo an tráthnóna The Workstation with Alan McQuillan, 
a athchraoladh gach maidin ar RTÉ 2fm. Leis an tionscnamh straitéiseach 
seo, trína n-aistríonn láithreoirí RTÉ Pulse go dtí RTÉ 2fm ina láithreoirí 
ionaid, treisíodh le caidreamh an chomhair idir an dá stáisiún; bíonn tairbhe 
ag RTÉ Pulse as an deis a thugann RTÉ 2fm aird níos forleithne a tharraingt 
ar an stáisiún agus bíonn buntáiste ag RTÉ 2fm as ábhar atá dírithe ar lucht 
éisteachta níos óige. 

Bhí comhar oibre idir RTÉ Pulse agus eagraíochtaí seachtracha i rith na bliana, 
ina measc fiontair comharoibre le Pygmalion, an club is mó a mbíonn tarraingt 
air i mBaile átha Cliath, le Redbull ag Longitude, Electric Picnic, an Redbull 
Weekender i mBéal Feirste agus leis an Redbull Music Academy i dTóiceo, agus 
le Bacardi ag stáitse an Casa Bacardi ag Electric Picnic. Ar Lá Fhéile Pádraig 
2014 bhí ceiliúradh á dhéanamh ar cúig bliana de Tom Lowe’s Audio Sunshine 
Show, an clár speisialta ceoil is eicléictiúla ar RTÉ Pulse. 

Rinne RTÉjr Radio réimse 
de chláir oideachais do 
leanaí óga a choimisiúnú 
agus a chraoladh.

Nora agus Dora, RTÉjr
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Lean RTÉ 2XM den dúthracht maidir le ceol na hÉireann i rith na bliana 
2014 le gnéthuairiscí gach seachtain faoi bhannaí agus faoi cheoltóirí 
as gach áit in Éirinn. Bhí an ceol beo go seasta rialta á chur i láthair le 
ceol gach seachtain a rinneadh a thaifeadadh beo in áiteanna ar fud 
an domhain. Chraol RTÉ 2XM roinnt clár sindeacáite, ina measc The 
Selector, clár idirnáisiúnta ar a léirítear an ceol nua is fearr ón Ríocht 
Aontaithe. D’oibrigh RTÉ 2XM leis an gclár i ndáil le páirtnéireacht 
trasteorann dírithe ar Sheachtain Ceoil Bhéal Feirste. 

Beartaíocht tráchtála agus gnóthachan
Bhí sé deacair arís i rith na bliana 2014 aon réamhthuar fadtéarmach 
a dhéanamh maidir le fógraíocht raidió mar is de réir na seachtaine a 
cheannaigh na cliaint am fógraíochta.  

Bhí iompar na gcliant i margadh na fógraíochta don raidió i rith na 
bliana 2014 an-chosúil lena n-iompar i rith na bliana 2013. Cé go raibh 
an chuma ar chúrsaí i dtús na bliana go mbeadh feabhas áirithe ar an 
margadh raidió, tháinig athrú go minic ar phátrúin ioncaim i dtús an 
tsamhraidh agus i míonna deiridh na bliana. Bhí toradh iomlán na bliana 
beagán faoi bhun leibhéal na bliana 2013. 

Tá RTÉ Radio 1 i gcónaí ar an stáisiún is mó lucht éisteachta in Éirinn, i 
bhfad chun cinn ar aon stáisiún eile in Éirinn agus is leis an stáisiún sin is 
mó a chruthaítear ioncam i measc ár gcuid seirbhísí raidió. 

Le roinnt blianta anuas, tá comhdhlúthú suntasach tarlaithe i measc 
na ngníomhairí fógraíochta agus cumhacht mhór ceannacháin ina 
bhfabharsan cruthaithe dá réir. Idir an dá linn, tá comhdhlúthú déanta 
ag oibritheoirí eile raidió ina ngrúpaí díolacháin foirmeálta tríd an lucht 
éisteachta a mheallann siad a chur le chéile agus praghsáil níos géire a 
dhéanamh, Is é an toradh atá ar an dlús breise sa timpeallacht go bhfuil 
brú costais maidir le sprioc lucht éisteacha áirithe tugtha faoi deara ag 
Raidió RTÉ agus tionchar chun dochair aige sin i ndáil le RTÉ Radio 1. 
Leanann an stáisiún ag mealladh lucht éisteachta mór i mbailte móra 
agus i gcathracha agus in aicme ABC1 agus tá ardluach leis sin. Níl aon 
stáisiún eile in Éirinn ar féidir leis aird oiread daoine fásta a thairiscint 
don lucht fógraíochta agus ainneoin an lascaine a thairgeann an lucht 
iomaíochta tá ag éirí leis an meitheal tráchtála díolachán a dhéanamh de 
réir na mbuntáistí atá le RTÉ Radio 1.

Bhí béim i ndáil le RTÉ 2fm ar bhrandaí a shonrú a d’oibreodh go maith 
leis an sceideal nua ag an stáisiún agus a raibh suim acu aird lucht 
éisteachta níos óige ar fud na hÉireann a tharraingt ar bhealach atá 
éifeachtach ó thaobh costais. D’oibrigh sin go maith ó thaobh am craolta 
agus urraíochta araon. 

Bhí ardú 15% in imeacht na bliana ar an teacht isteach ó fhógraíocht ar 
RTÉ 2fm agus bhí ardú 50% in imeacht na bliana ar an am iomlán ar an 
aer faoi urraíocht.

Bhí suim níos mó i rith na bliana 2014 i ndeiseanna urraíochta agus 
bolscaireachta agus tharla ardú 30% sa réimse sin maidir le Raidió RTÉ. 
Ina ainneoin sin, bhí laghdú ar an ioncam ó am ar an aer i rith na bliana 
2014. 

 Christian homan, RTÉ Pulse

Breakfast Republic

Tá RTÉ Radio 1 ar an 
stáisiún raidió is mó lucht 
éisteachta in Éirinn i 
gcónaí.
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IONTAOFAChT

Is é tuairim 87% de na daoine go bhfuil an t-ábhar nuachta 

agus cúrsaí reatha a chuireann RTÉ ar fáil iontaofa

[Foinse: B&A, Feabhra – Nollaig 2014]
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AThBhREIThNIú OIBRIúCháIN (AR LEAN)
NuACHT AguS CúRSAí REATHA RTÉ

Cuireadh amach leagan nua den aip RTÉ News Now i rith na bliana 2014, 
tugadh an t-atheagar réigiúnach chun críche, ceapadh Comhfhreagraí 
nua maidir le cúrsaí Talmhaíochta agus Timpeallachta agus ceapadh 
Comhfhreagraí nua i Londain. 

Léirigh Aonad Fiosrúcháin RTÉ sraith de thuairiscí tábhachtacha i 
mbliana agus tharraing cuid mhór acu plé agus díospóireacht náisiúnta 
agus athrú ar an bpolasaí poiblí. Tugadh tuairisc in Fatal Failures ar 
bhás ceathrar leanaí san Ospidéal Réigiúnach Lár Tíre i bPort Laoise; 
cuireadh fianaise nua ar fáil in The Torture Files ar chiapadh a bheith á 
dhéanamh thar ceann Stát na Breataine ag ‘the hooded men’ nuair a 
bhí daoine faoi imtheorannú; léiríodh agaí freagartha rómhall i gcásanna 
práinne a raibh baol báis ag baint leo ar The Ambulance Service 
Uncovered; léiríodh in Inside Bungalow 3 go raibh drochíde á imirt ar 
othair faoi mhíchumas in áras Attracta i gContae Mhaigh Eo. 

Bhí cuid mhór scéalta ar ar Prime Time ar RTÉ One a cuireadh in iúl den 
chéad uair iad i rith na bliana 2014, cora nua i scéal sceithire an Gharda 
Síochána ina measc. Tugadh cuireadh do na hiarrthóirí ar fad páirt a 
ghlacadh i ndíospóireachtaí Prime Time roimh thoghcháin na hEorpa 
agus bhí tráchtaireacht ar feadh roinnt laethanta ar thorthaí thoghcháin 
na hEorpa agus ar thorthaí na dtoghchán áitiúil. Léirigh meitheal 

Tharla sraith de bhearta fiosrúcháin de chuid Aonad 
Fiosrúcháin RTÉ i rith na bliana 2014 a tharraing aird 
mhór, leanadh den fhorbairt ar sheomra nuachta 
ilmheán RTÉ agus cuireadh cuma nua ar na cláir 
nuachta teilifíse.

News2day
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In Inside Bungalow 3, 
cuireadh ar a súile do 
dhaoine an drochíde  
a bhí á imirt ar othair  
faoi mhíchumas in  
áras Attracta i gContae 
Mhaigh Eo.

Imeachtaí Speisialta Cúrsaí Reatha RTÉ sraith clár chomh maith faoi chuairt an uachtaráin 
Micheál D. ó huiginn ar an Ríocht Aontaithe. Bhí ardmholadh freisin ar an tráchtaireacht ar 
shochraide an iar-Thaoisigh Albert Reynolds i mí Lúnasa.

Ar RTÉ Radio 1, bhí Morning Ireland arís eile ar an gclár raidió is mó lucht éisteachta in Éirinn agus 
léiríodh eagráin mhórshuntasacha. Ba é an chéad chlár raidió ar domhan é a cuireadh i láthair ón 
taobh istigh de Chaisleán Windsor, an chéad lá de chuairt an uachtaráin uí uiginn ar an Ríocht 
Aontaithe. Tugadh aitheantas do Morning Ireland le Gradam Raidió PPI do Chlár Nuachta na 
Bliana maidir leis an tráchtaireacht sa bhliain 2013 ar bhás Nelson Mandela. Chuir This Week leis 
an gclú atá air mar chlár ar a dtarlaíonn an chéad fhoilsiú ar scéalta, le roinnt scéalta eisiacha, 
ina measc scéalta faoi chostais sa chuideachta Irish Water, bás othar maidir leis na seirbhísí 
meabhairshláinte, an chonspóid maidir le sceithire an Gharda Síochána agus ceisteanna maidir 
leis an imscrúdú faoi dhúnmharú Sophie Toscan du Plantier. Ainmníodh an News at One ar 
RTÉ Radio 1 do ghradam Chlár Nuachta na Bliana ag Gradaim Raidió PPI 2014 mar gheall ar 
an tráchtaireacht ar an ngéarchéim sa chóras dlí agus cirt. Bhí an clár tapa ag plé go tobann le 
scéalta nuachta freisin agus cuireadh síneadh speisialta leis an gclár nuair a fógraíodh bás Ian 
Paisley. 

Rinneadh athchóiriú ar nuacht teilifíse RTÉ One ionas go bhfuil cuma níos gile agus níos 
nua-aimseartha air. Cuireadh athrú ar lucht foirne na gclár chomh maith ionas go bhfuil 
níos mó acmhainní ar fáil do Six One News agus do Nine O’Clock News agus cúnamh taca 
léiritheoireachta d’fhonn feabhas breise a chur ar chúrsaí pleanála, ar chaighdeáin léiriúcháin 
agus ar an gcumas breathnú ar níos mó den ábhar roimh am craolta. Cuireadh cláir nuachta i 
láthair ó láthair mhórscéalta nuachta, mar shampla an Chuairt Stáit ar an Ríocht Aontaithe, an 
Buiséad agus an Cruinniú Mullaigh maidir le Daoine gan Dídean. 

Tugadh athruithe isteach maidir le biúrónna eachtracha RTÉ a d’fhág feabhas ó thaobh na 
réimsí a mbíonn comhfhreagraí ag freastal orthu. Chuaigh Caitriona Perry i mbun dualgais mar 
Chomhfhreagraí i Washington; d’fhan Tony Connelly ina Eagarthóir na hEorpa sa Bhruiséil ach 
tá feabhas ar an teicneolaíocht ionas gur féidir tráchtaireacht a dhéanamh beo; agus fógraíodh 
an comhfhreagraí nua i Londain, Fiona Mitchell, atá lonnaithe i bhfoirgneamh ITN, agus atá ag 
obair chomh maith le deiseanna nua teicneolaíochta agus teacht ar ábhar físe ar an ríomhaire. 
In imeacht na bliana, rinne RTÉ tráchtaireacht ar shraith scéalta móra eachtracha, ina measc an 
chogaíocht i nGaza agus an choimhlint san úcráin, le tuairisceoireacht bheo ó Paul Cunningham 
agus Tony Connelly. Tugadh cead isteach do RTÉ san áit nach minic cead a thabhairt go ndearna 
tuairisceoireacht as an Iaráin agus as an Tibéid. Bhí meithle nuachta in éineacht leis an uachtarán 
ar na cuairteanna ar an Ríocht Aontaithe, an Aetóip, an Mhaláiv, an Afraic Theas agus an tSín.

Sheol Nuacht RTÉ athruithe chun cur le na seirbhísí ar líne agus le na seirbhísí ar dheiseanna 
so-iompair. Seoladh an chéad leagan eile den aip RTÉ News Now atá leagtha amach chun an 
t-athrú ar na modhanna ina bhfuil seirbhísí nuachta á dtapú ag daoine a thabhairt san áireamh. 
Tá úsáid níos fearr as pictiúir, deiseanna físeáin agus brúfhógraí ar fáil leis agus ligtear do dhuine 
an t-ábhar a chóiriú ar bhealach pearsanta i bhfad níos mó ná mar a d’fhéad duine ar an leagan 
roimhe seo. Bhí meánlíon ba mhó ná 25 milliún ag tapú leathanaigh in aghaidh na míosa agus 
2.5 milliún úsáideoir faoi leith de thrácht ar rannóg na nuachta ar an aip. Leis an ngá na meáin 
shóisialta a thapú agus freastal do riachtanais an lucht éisteachta agus féachana, sáraíodh líon 
260,000 a cheanglaíonn leis an gcuntas @rtenews, rud a fhágann gurb é an cuntas Twitter is 
mó a gceanglaítear leis i measc na seirbhísí meán cumarsáide uile ar an oileán. Ní den tábhacht, 
rinneadh meitheal na nuachta ar líne a aistriú go dtí croílár an tseomra nuachta, i ngaobhar an 
Eagarthóra Nuachta.

Bhí líon ba mhó ná cúigear tuairisceoir déag ag craoladh tuairiscí teilifíse dá gcuid ar na 
príomhchláir nuachta teilifíse a rinne siad a thaifeadadh ar iPhone. 

Tháinig forbairt ar Nuacht RTÉ i mbliana agus seirbhís nua idirlín agus soghluaiste curtha ar bun. 
Tá fáil ar Nuacht anois ar www.rte.ie agus ar aip News Now. Toradh ar pháirtnéireacht nua idir 
Nuacht agus Raidió na Gaeltachta í an tseirbhís seo, atá lonnaithe i mBaile na hAbhann agus a 
bhfuil nuacht áitiúil ó RnaG mar chuid di.

Toradh eile ar an gcomhoibriú seo ab ea aistriú na bhfeasachán nuachta raidió ar chainéil uile 

Morning Ireland

Tony Connelly

An úcráin 
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RTÉ ó Dhomhnach Broc go Casla. Léiríonn agus léann foireann RnaG na 
feasacháin laethúla i gcomhar le foireann Nuacht RTÉ ar fud an oileáin. 
Baineadh seo amach gan aon chostas breise foirne.

Soláthraíonn Nuacht an tseirbhís laethúil teilfíse ar RTÉ agus ar TG4 
araon, óna cheanncheathrú i mBaile na hAbhann, Conamara. Chomh 
maith le scoth na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta, is cuid lárnach den 
tseirbhís an léargas a bhíonn ann ar chúrsaí Gaeltachta, Gaeilge agus na 
tuaithe. Léirigh Nuacht freisin an tsraith Féilte: Slí an Atlantaigh ar bhí ar 
cheann de na sraitheanna ba rathúla ar TG4 an samhradh seo.

Bhí tuairisc ag RTÉ News Now ar fhógairt gach aon chomhaireamh i 
dtoghcháin na hEorpa agus rinneadh tráchtaireacht bheo freisin ar an 
aighneas maidir le uisce Éireann, ar an aighneas maidir le pointí pionóis 
agus ar theacht ghrúpa Rehab os comhair an Choiste um Chuntais 
Phoiblí. Rinneadh craoladh beo freisin ar shearmanais chomórtha 
maidir leis an gCéad Chogadh Domhanda, Éirí Amach na Cásca agus 
an Asgard, mar a rinneadh ar chanónú an phápa agus ar shearmanas 
Dhuais Nobel na Síochána. Rinneadh fairsingiú freisin ar réimse ábhair 
an chainéil le tráchtaireacht ar Chluichí Oilimpeacha an Gheimhridh as 
Sochi agus ar dhá chluiche de Chomórtas Rugbaí 6 Náisiún na mBan.

Tharla cinneadh RTÉ deireadh a chur leis an gclár maidne Morning 
Edition ar an teilifís i gcomhthéacs bhrú leanúnach ó thaobh cúrsaí 
airgeadais agus acmhainní. Bhí leibhéal ard sástachta bainte amach ag 
an gclár leis an lucht féachana agus bhí borradh ag teacht faoi. D’fhág 
an cinneadh go raibh Nuacht RTÉ ábalta roinnt acmhainní a chur i leith 
an láithreáin gréasáin nuachta agus léiriúchán breise maidir leis na cláir 
nuachta ar an teilifís.

Ba bhliain ghnóthach í ó thaobh nuacht faoi chúrsaí polaitíochta. 
Rinneadh tráchtaireacht chuimsitheach ar fud na n-ardán ar fad ar 
thoghcháin na hEorpa agus ar na toghcháin áitiúla mar a rinneadh ar éirí 
as oifig Choimisinéir an Gharda Síochána Martin Callinan, scéalta níos 
leathanréimsí faoi sceithire an Gharda, scéalta GSOC, éirí as oifig Alan 
Shatter, éirí as oifig Éamon Gilmore, toghadh Joan Burton ina Ceannaire 
ar Pháirtí an Lucht Oibre, athrú na nAirí Rialtais, an t-aighneas idir Maria 
Cahill agus Sinn Féin, na táillí uisce a thabhairt isteach, an agóidíocht ina 
gcoinne sin agus na cainteanna i dTuaisceart Éireann. Rinne meitheal 
The Week in Politics freisin clár speisialta faoi chúrsaí na hEorpa a 
chraoladh as Strasbourg ar RTÉ One le feisirí parlaiminte na hÉireann a 
bhí ag teannadh le deireadh a dtéarma.

Mar chuid de phlean leanúnach RTÉ maidir le forbairt an lucht foirne, 
shoirbhigh Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ freisin do thionscnaimh 
oiliúna. Seoladh i mbliana an chéad chúrsa oiliúna sainiúil maidir le 
hiriseoireacht fiosrúcháin agus eagraíodh rang máistreachta maidir le 
pacáistí teilifíse agus scéalaíocht le hEagarthóir na hEorpa ag Channel 4 
News, Matt Frei.

Thug RTÉ athrú ar roinnt de na biúrónna réigiúnacha go dtí ionaid 
nua i gcrích i gcomhar leis na hInstitiúidí Teicneolaíochta. Tá an oifig i 
bPort Láirge, i mBaile átha Luain agus i nDún Dealgan ar champas na 
hInstitiúide Teicneolaíochta anois. Tá an oifig i nGaillimh, i gCorcaigh 
agus i Sligeach san ionad ina mbíodh. Cúngaíodh réimse na hoifige i 
mBéal Feirste go bhfuil anois ar aon stór amháin den fhoirgneamh. Tá 
éifeachtúlacht nua tugtha i gcrích mar gheall ar na hathruithe seo agus 
ar an úsáid as teicneolaíocht de chineálacha nua sna réigiúin.

Bhí níos mó ná 260,000 
duine ag leanúint cuntas 
Twitter @rtenews i rith na 
bliana 2014.

Slí an Atlantaigh, Léiriúchán TG4 agus RTÉ

Prime Time

Oifigí RTÉ i mBaile átha Luain



a

RTÉ   Tuarascáil BhlianTúil agus ráiTis airgeadais an ghrúpa 2014 47



48

OPERATIONAL REVIEW
RTÉ RADIO

DIGITEACh



RTÉ   Tuarascáil BhlianTúil agus ráiTis airgeadais an ghrúpa 2014 49

A



50

AThBhREIThNIú OIBRIúCháIN (AR LEAN)
digiTeach

Lean RTÉ den réimse seirbhísí ar líne a fhorbairt agus a fhorfheabhsú ionas go ligtear 
don lucht féachana agus éisteachta in Éirinn agus thar lear ábhar RTÉ a aimsiú, 
taitneamh a bhaint as agus dul i ngleic leis, an tráth, an áit agus an chaoi is mian leo féin.

Bhí suntas mór le lucht úsáide idirnáisiúnta maidir le táirgí ar líne RTÉ. Cheangail RTÉ 
páirtnéireacht straitéiseach le CLG sa bhliain 2014 chun GAAGO a sheoladh, seirbhís 
sruthchraolacháin nua bunaithe ar shíntiús, trínar féidir le lucht féachana idirnáisiúnta 
cluichí Chraobhchomórtais Sinsir uile-Éireann CLG a fheiceáil beo agus ar éileamh. 

D’fhógair RTÉ go poiblí freisin go mbeadh seirbhís nua idirnáisiúnta de chuid 
sheinnteoir RTÉ Player, dírithe ar phobal na hÉireann thar lear, ar fáil go luath sa bhliain 
2015, trína mbeadh ábhar ardchaighdeáin, iléagsúil, sainiúil de chuid na hÉireann ar fáil 
don lucht féachana go hidirnáisiúnta. 

RTÉ.ie agus aipeanna
Ceadaíodh leathanaigh de chuid RTÉ.ie (m.rte.ie san áireamh) 51.6 milliún uair ar 
an meán in aghaidh na míosa i rith na bliana 2014. Bhí tráchtaireacht fhorleathan ar 
imeachtaí móra náisiúnta agus idirnáisiúnta ar fáil ag muintir na hÉireann, in Éirinn agus 
thar lear, chomh maith le heolas agus ábhar de chuid sheirbhísí RTÉ agus mar gheall 
ar na seirbhísí sin. I gcomhréir leis na pátrúin sa tionscal, tháinig méadú i rith na bliana 
2014 ar an úsáid a bhaintear as deiseanna so-iompair agus ar tháibléid. Ba trí sheirbhísí 
aipeanna fón póca RTÉ agus tríd an aip RTÉ News Now a rinneadh 66.6 milliún 
leathanach ar an meán in aghaidh na míosa a cheadú. Anuas air sin, ceapadh 7.7 milliún 
sruth físe nó fuaime ar an meán in aghaidh na míosa.

Sa bhliain 2014, thug RTÉ réimse táirgí agus bearta 
nua digiteacha chun cinn, chomh maith le leanúint 
den cheannródaíocht sa mhargadh do tháirgí agus do 
sheirbhísí digiteacha RTÉ. 

Bhí RTÉ.ie chun tosaigh 
ar gach láithreán gréasáin 
meán cumarsáide in Éirinn 
le breis agus cúig mhilliún 
duine faoi leith i mbun 
brabhsála gach mí.
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Rinneadh tráchtaireacht chuimsitheach ar chuairt stáit an uachtaráin uí uiginn ar an Ríocht 
Aontaithe ar RTÉ.ie. Ceadaíodh leathanaigh ar RTÉ.ie/news agus ar an aip RTÉ News Now 
beagán faoi bhun 2 mhilliún uair agus breathnaíodh ar thráchtaireacht nuachta ar líne maidir 
leis an gcuairt stáit níos mó ná 62,000 uair. 

I mí Bealtaine 2014, cuireadh tráchtaireacht chuimsitheach ar thoghcháin na hEorpa agus ar 
na toghcháin áitiúla ar fáil ar RTÉ.ie agus RTÉ News Now. Ceadaíodh leathanaigh 5.2 milliún 
uair agus 31,000 sruth den tráchtaireacht nuachta ar an seinnteoir RTÉ Player idir seirbhísí 
ar líne agus seirbhísí do dheiseanna so-iompair i rith dheireadh seachtaine na dtoghchán. 
Bhí traicear beo ar siúl ar RTÉ.ie leis na torthaí ba dheireanaí, anailís agus tuairimíocht.

I mí Meán Fómhair 2014, sheol Nuacht RTÉ i gcomhar le RTÉ Raidió na Gaeltachta seirbhís 
nuachta ar líne i nGaeilge ar RTÉ.ie/Nuacht. Tá seirbhís fh orfh eabhsaithe á cur ar fáil 
do phobal na Gaeltachta agus do phobal na Gaeilge in Éirinn agus thar lear de bharr an 
tionscnaimh seo.

Chuir RTÉ.ie tráchtaireacht agus anailís ar fáil ar líne ar Bhuiséad 2015 i mí Deireadh 
Fómhair, le mionsonraí agus cur síos iomlán. Tapaíodh leathanaigh 2.9 milliún uair agus 
ceanglaíodh 51,000 sruth den tráchtaireacht nuachta ar an seinnteoir RTÉ Player.

Ar na scéalta móra nuachta eile ar RTÉ.ie i rith na bliana 2014, bhí tráchtaireacht ar an 
drochaimsir, na táillí uisce, ceolchoirmeacha Garth Brooks a chur ar ceal, an léagar i Sydney, 
dhá eachtra nuair a tharla tionóiscí eitleáin agus dhá fh othoghchán.

Bhí láithreán gréasáin faoi leith dírithe ar dheiseanna so-iompair ag RTÉ.ie do Chorn an 
Domhain FIFA 2014. Bhí iriseoir ar an láthair sa Bhrasaíl ag cur altanna agus físeáin ar fáil 
gach lá ó na cathracha ina raibh na cluichí ar siúl. Ba ghné nua na staitisticí beo i rith an 
chluiche agus an láithreán gréasáin mar a bheadh deis eile ag gabháil leis an gcraoladh 
ar RTÉ2 agus na sruthanna. Ceadaíodh leathanaigh níos mó ná 4.7 milliún uair i rith an 
chomórtais agus ceapadh 2.5 milliún sruth i ndáil le seasca ceathair cluiche – ocht gcinn 
acu ar ar an seinnteoir RTÉ Player amháin a craoladh iad.

Bhí Craobhchomórtais Iománaíochta agus Peile CLG ar na himeachtaí spóirt ba mhó tóir 
arís i rith na bliana seo agus bhí tuairisceoir ag RTÉ.ie ag gach ceann de naocha agus a sé 
cluiche craoibhe sa pheil agus san iománaíocht. Bhí tríocha agus a haon cluiche acu sin á 
gcur ar fáil beo mar shruthanna ar an seinnteoir RTÉ Player, agus tapaíodh 850,000 sruth. 
Chomh maith le blag beo gach deireadh seachtaine a raibh cluichí ar siúl, sheol RTÉ.ie/sport 
podchraoladh seachtainiúil faoi chluichí CLG trí iTunes agus SoundCloud agus cuireadh na 
hiar-imreoirí Martin Carney, Joe Dooley agus Kevin McStay leis an bpainéal colúnaithe.

Bhain roinnt de na scéalta ba mhó ar breathnaíodh orthu ar fud RTÉ.ie/sport le bua na 
hÉireann i gcraobh Rugbaí RBS na 6 Náisiún 2014. Leis an bhfairsingiú a tháinig ar chúrsaí 
rugbaí i rith na bliana 2014, tugadh isteach podchraoladh seachtainiúil chomh maith le 
tuairiscí ar chluichí agus blaganna beo faoi gach cluiche. 

Ceadaíodh leathanaigh níos mó ná 8.7 milliún uair idir Eanáir agus Márta 2014 nuair a bhí an 
seachtú sraith de Operation Transformation ar an aer. Ceanglaíodh níos mó ná 444,000 
sruth maidir leis an gclár ar an seinnteoir RTÉ Player. 

D’eagraigh RTÉ.ie ionad speisialta ar líne maidir le Lá Fhéile Pádraig trínar ligeadh don lucht 
léite in Éirinn agus thar lear teacht ar chláir uile RTÉ maidir leis an bhféile. Ceanglaíodh 
60,000 sruth de chláir paráide agus 45,000 sruth eile sa bhreis air sin de thráchtaireacht 
nuachta faoi cheiliúradh an 17 Márta. 

Cruthaíodh láithreán speisialta ar líne agus do dheiseanna so-iompair maidir le comóradh 
RTÉ ar an gCéad Chogadh Domhanda. Sa taispeántas sainchóirithe seo ar an ngréasán, 
úsáidíodh grianghraif, téacs, ábhar físe agus fuaime chun baint na hÉireann leis an 
gCéad Chogadh Domhanda a chur i láthair. Bhí ábhar taifeadta ann as Cartlanna RTÉ 
d’Éireannaigh ag cur síos ar ar tharla dóibh féin.

Tapaíodh leathanaigh ar 
fud sheirbhísí digiteacha 
RTÉ 125.9 milliún uair ar an 
meán in aghaidh na míosa. 

Rinneadh íoslódáil níos mó 
ná trí mhilliún uair ar na 
haipeanna fón póca is mó 
de chuid RTÉ.

AN LÍON LEATHANACH AR AN MEÁN A TAPAÍODH SA 
MHÍ AR FUD NA SEIRBHÍSÍ DIGITEACHA (MILLIÚIN)
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Cartlanna RTÉ 
Leanadh den fh orás maidir le láithreán gréasáin Chartlanna RTÉ i rith 
na bliana 2014 agus ceadaíodh leathanaigh d’ábhar cartlainne níos 
mó ná 100,000 uair in aghaidh na míosa. Daoine in Éirinn a bhí i gceist 
le beagnach 60% de na cuairteoirí ar an láithreán agus daoine as an 
Ríocht Aontaithe agus daoine as SAM ba mhinice ina dhiaidh sin. 

Sa bhliain 2014, chruthaigh Cartlanna RTÉ trí cinn déag de thaispeántais 
ar líne nua i bhfoirm gailearaithe agus foilsíodh 800 gnéscéal lenar 
ghabh ábhar teilifíse agus raidió chomh maith le cáipéisí agus 
grianghraif. Ar na scéalta is mó a tharraing aird dhaoine, bhí léirmheas ar 
leabhar a rinne Ryan Tubridy ina óige, cuimhne sheansaighdiúir as Éirinn 
ar an saol sna trínsí i rith an Chéad Chogadh Domhanda agus ceol Luke 
Kelly. Ar na taispeántais, bhí an Chéad Chogadh Domhanda, Séamus 
heaney, Cé an Adhmaid agus bailiúcháin ó lucht scannánaíochta 
amaitéarach atá ar caomhnú ag RTÉ. Lean Cartlanna RTÉ, via @
rtearchives, de spéis an phobail a chothú san ábhar ar na meáin 
shóisialta i gcomhar le @rte.

Páirtnéireacht
Lean Cartlanna RTÉ de pháirtnéireachtaí straitéiseacha a chothú i rith 
na bliana 2014. I dtaispeántas faoi Amharclann na Mainistreach, léiríodh 
110 nóiméad mar chomóradh ar 110 bliain de stair na hamharclainne. 
D’oibrigh an chartlann i gcomhar le Coláiste na hOllscoile, Baile átha 
Cliath i ndáil le taispeántas faoi shaothar an ealaíontóra agus an 
ghrianghrafadóra Nevill Johnson i dTeach Newman. 

Lean Cartlanna RTÉ ag gníomhú mar phríomhpháirtnéir i ndáil le 
Century Ireland agus cuidíodh le cartlanna closamhairc na hEorpa 
trí pháirt a ghlacadh sa chlár EuScreen a bhfuil cúnamh airgid ón AE 
lena aghaidh. Ba í an bhliain 2014 freisin an chéad bhliain oibre ag 
páirtnéireacht straitéiseach taighde agus nuála dhá bhliain i gcomhar le 
INSIGhT@NuIG, cuid de Chiste Fhondúireacht Eolaíochta Éireann, an 
t-ionad náisiúnta sonraí taighde agus Taisclann Dhigiteach na hÉireann 
(DRI) chun deiseanna aimsithe níos fearr a fh orbairt do chartlanna. 

Caomhnúchán
D’éirigh le Cartlanna RTÉ ciste a aimsiú ó BAI faoin Scéim Cistí 
Cartlannaíochta maidir le tionscnamh chun digitiú a dhéanamh ar réimsí 
roghnaithe 4,000 uair a chloig de chláir teilifíse ar fh ormáid fístéipeanna 
nach bhfuil in úsáid níos mó ó na 1980idí, tuairiscíocht a dhéanamh ar 
an ábhar agus a chur ar fáil. Is é toradh a bheidh ar an tionscnamh go 
ndéanfar ceithre bliana déag d’ábhar físe den nuacht teilifíse (1985-
1999) a dhigitiú agus a fh oilsiú chomh maith leis an gcuid is leochailí agus 
is sine den ábhar craoltóireachta sna cartlanna ó thart ar 1937 go dtí 
1971. 

Ar an obair a thabhairt chun críche, beidh tuairisc ar fáil faoi na 
bailiúcháin is féidir a fh oilsiú agus a chur ar fáil ina n-iomláine don lucht 
féachana, nuair atá ceart sin a dhéanamh, trí ardán digiteach Chartlanna 
RTÉ.

Caomhnú agus Athchóiriú
Leantar den obair chaomhnúcháin sa chartlann fuaime, i gcartlann na 
n-íomhánna gluaiseachta agus i gcartlann na ngrianghraf agus tá réimsí 
fairsinge den ábhar leagtha amach gach bliain maidir le hobair leasaithe 
agus athchóiriúcháin a dhéanamh orthu. I rith na bliana 2014, bhí an 
obair sin dírithe ar ábhar cláir agus ar ábhar taifeadta sna cartlanna 
d’fh onn na cartlanna a fh eabhsú agus a oscailt mar chuid de na 
himeachtaí maidir le Deich mBliana an Chomórtha.

Tapaíodh leathanaigh 
maidir le Corn an Domhain 
FiFa 2014 4.7 milliún 
uair i rith an chomórtais 
agus 52% den tapú sin á 
dhéanamh ar fh ón póca 
nó ar tháibléad. 

An Chéad Chogadh Domhanda ar RTÉ
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Aertel RTÉ 
De réir TGI (2014), 335,000 in aghaidh an lae a bhreathnaigh ar 
Sheirbhís teilifíse Aertel. As na teaghlaigh a úsáideann teilitéacs, 
úsáideann 96% Aertel de réir Suirbhé TAM Establishment. 

GAAGO
I gcomhréir le straitéis RTÉ lucht féachana idirnáisiúnta a shásamh, 
chomh maith le deiseanna nua tráchtála a chruthú, chuaigh RTÉ i mbun 
páirtnéireacht tráchtála sa bhliain 2014 le CLG chun seirbhís sruthanna 
ar líne a fh orbairt trína gcraoltar na cluichí Gaelacha chuig lucht féachana 
idirnáisiúnta. Chuir CLG na cearta idirnáisiúnta ar fáil don tionscnamh seo 
agus bhí RTÉ i mbun GAAGO a fh orbairt agus a chur ar fáil. 

Seoladh GAAGO i mí Bealtaine 2014 agus cuireadh ar chumas an lucht 
leanúna taobh amuigh d’Éirinn breathnú ar chluichí Craoibhe de chuid 
CLG 2014 (níos mó ná ceathracha agus a cúig cluiche go hidirnáisiúnta) 
ar ghaireas ar bith lenar féidir ceangal leis an idirlíon. Cuireadh na 
cluichí ar fáil ar shruthanna ar chaighdeán ardghléine agus bhí an 
tráchtaireacht iomlán, na scóir agus an t-ábhar cláir as an stiúideó ar fáil 
mar a chraoltar don lucht féachana in Éirinn.

Taobh istigh de shé mhí ó thráth a seolta, bhí an tseirbhís á tapú ag lucht 
leanúna na gcluichí in 157 tír ar fud an domhain. As na Stáit Aontaithe, 
an Bhreatain, an Astráil agus Ceanada a ceanglaíodh an líon ab airde 
sruthanna. Mar gheall ar a fh eabhas a d’éirigh leis an gcéad séasúr, 
d’fh ógair RTÉ agus CLG leathnú ar an tseirbhís agus beidh níos mó ná a 
dhá oiread cluichí á dtairiscint don lucht féachana go hidirnáisiúnta i rith 
na bliana 2015. 

Seinnteoir RTÉ Player
Bhí an seinnteoir RTÉ Player chun tosaigh ar gach seirbhís teilifíse 
ar éileamh eile in Éirinn i rith na bliana 2014 agus úsáid bainte as an 
tseirbhís ag 33% de na daoine fásta, sciar is ionann agus 1.3 milliún duine 
(foinse: taighde B&A). 

I rith na bliana 2014, thapaigh an lucht féachana in Éirinn agus go 
hidirnáisiúnta níos mó ná 51 milliún sruth ar an seinnteoir RTÉ Player. Ba 
iad The Late Late Show (níos mó ná 1 milliún sruth), Love/Hate (níos mó ná 
900,000 sruth), chomh maith le Fair City (níos mó ná 3 milliún sruth) na 
cláir ba mhó ar breathnaíodh orthu. Bhí tóir i gcónaí ar Nuacht agus Cúrsaí 
Reatha RTÉ agus tharraing Spórt RTÉ cuid mhór daoine arís, le líon ba 
mhó ná 2 mhilliún sruth á gceangal maidir le Corn an Domhain FIFA 2014.

Ba é an seinnteoir RTÉ Player an tseirbhís ba mhó maidir le himeachtaí 
móra Éireannacha. Cuireadh Ceiliúradh (Celebration), cuairt an 
uachtaráin uí uiginn ar an Ríocht Aontaithe, Féile Lá Fhéile Pádraig agus 
Rós Thrá Lí – a raibh clár speisialta ar chúl téarmaí maidir leis ar fáil ar 
an seinnteoir RTÉ Player amháin, Live from the Red Room – ar fáil ar 
shruthanna don lucht féachana in Éirinn agus go hidirnáisiúnta.

Anuas air sin, rinneadh Trailblazery: We Need to Talk about Ireland a 
chraoladh ar fud an domhain ar an seinnteoir RTÉ Player Lá Fhéile 
Pádraig, agus craoladh Other Voices beo as Doire agus Daingean uí 
Chúis ar shruthanna. Cuireadh Electric Picnic beo ar shruthanna ar an 
seinnteoir RTÉ Player den chéad uair agus tapaíodh 15,000 uair iad. 

Imríodh seasca agus a ceathair cluiche i rith Chorn an Domhain FIFA 
2014 a cuireadh ar fáil beo ar an seinnteoir RTÉ Player. Tugtar le fi os ó 
shuirbhé a rinneadh go raibh leath den lucht féachana (49%) a bhí ag 
faire cluiche ar an seinnteoir RTÉ Player an tráth céanna a rabhthas 
ag breathnú ar chluiche eile ar RTÉ2, agus bhí 31% a bhreathnaigh ar 
chluiche ar an bhfón póca nó ar tháibléad. 

GAAGO

Love/hate DVD

Seinnteoir RTÉ Player 
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Den chéad uair riamh, bhí cláir thábhachtacha de chuid Theilifís RTÉ de leithéid Connected, The 
Imelda May Show agus Ireland’s Fittest Family a raibh ábhar breise agus eagráin gréasáin díobh ar 
fáil ar an seinnteoir RTÉ Player. Cruthaíodh clár speisialta ar chúl téarmaí mar cheiliúrach ar cúig 
bliana is fi che de Fair City. 

Cainéil YouTube RTÉ
Tugadh 35 milliún féachaint ar fh íseáin ar chainéil RTÉ ar YouTube i rith na bliana 2014. Ar na 
físeáin ba mhó éileamh i rith na bliana, bhí an tAthair Ray Kelly ag canadh ‘Hallelujah’ ar an Late 
Late Show ar RTÉ One agus an t-agallamh le Conchita Wurst ar The Saturday Night Show.

I mí Meán Fómhair 2014, seoladh cainéal sainchóirithe don Late Late Show amháin agus faoi 
dheireadh na bliana 2014 bhí 2.4 milliún féachaint tugtha air. Físeán ón Late Late Toy Show, ina 
raibh Ed Sheeran, an físeán ba mhó éileamh. Tugadh 3.4 milliún féachaint i rith na bliana 2014 ar 
chainéal YouTube Spórt RTÉ agus 800,000 féachaint ar fh íseáin RTÉ2.

Aip RTÉ News Now 
Faoi dheireadh na bliana 2014, bhí íoslódáil déanta ar aip News Now 1.4 milliún uair; tá úsáid bainte 
as ag níos mó ná 17% de na daoine fásta in Éirinn. Ceadaíodh ar an meán 53 milliún leathanach in 
aghaidh na míosa tríd an aip. Seoladh an chéad leagan eile den aip i rith na bliana 2014. Rinneadh 
an tseirbhís, atá ar fáil ar Android agus iPad, a fh orfh eabhsú ionas go bhfuil gnéithe nua ar fáil air 
agus réimse níos fairsinge ábhair, arna rangú in ocht gcatagóir agus fi che. Ar na gnéithe eile atá ag 
baint leis, tá pearsantú, brúfh ógraí, síniú, breis spóirt, sruthanna raidió beo agus teacht eisiach ar 
ábhar fuaime agus físe arna chruthú ag RTÉ News. Is ar aip RTÉ News Now a tharlaíonn níos mó 
ná 40% den trácht ar sheirbhísí digiteacha RTÉ.

Seasamh le ceannródaíocht san eacnamaíocht dhigiteach
Lean RTÉ i rith na bliana de pháirtnéireachtaí a chothú, idir pháirtnéireacht tráchtála agus 
chomhar straitéiseach, le heagraíochtaí agus páirtnéirí tionsclaíochta. I rith na bliana, chothaigh 
RTÉ caidreamh le roinnt de na tionsnaimh is mó a dhíríonn ar réimse na teicneolaíochta agus 
cúrsaí oideachais. Díríodh go háirithe i rith na bliana 2014 ar EXCITED, Coder Dojo agus an Digital 
Youth Council agus nasc RTÉ páirtnéireachtaí a chuir bonn treise agus forás faoi na himeachtaí 
ba thábhachtaí acu i rith na bliana. 

Ba é RTÉ freisin an Páirtnéir Meán Cumarsáide Domhanda ag Web Summit 2014, le Nuacht agus 
Cúrsaí Reatha RTÉ agus RTÉ Radio 1 ag cur tuairiscíocht tras-ardáin faoi imeachtaí ar fáil don 
lucht féachana agus éisteachta náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Lean RTÉ freisin den chúnamh do mheitheal na hÉireann de Mobile Monday, gluaiseacht 
idirnáisiúnta maidir le forbairt aipeanna. 

Beartaíocht tráchtála agus cúrsaí feidhmíochta 
Tháinig ardú 20% in imeacht na bliana ar an ioncam ó fh ógraíocht agus urraíocht maidir leis na 
seirbhísí digiteacha. An forás agus an fh orbairt ar fh ormáidí nua méithmheán ar fud na n-ardán go 
léir ba chionsiocair leis an dea-thoradh sin. 

Bhí tús i bhfad níos fearr leis an mbliain ná mar a bhí leis an mbliain roimhe seo agus lean an 
leibhéal níos airde beartaíochta ar feadh na bliana 2014 ar fad, fi ú amháin i rith an tsamhraidh. Bhí 
leibhéal ard éilimh le sonrú ar fud na méithmheán, maidir le bunleathanaigh agus leis an seinnteoir 
RTÉ Player. Míbhuntáiste amháin a bhain leis an mbliain gur tháinig cúlú breise maidir le páirtnéirí 
fógraíochta ar Aertel. 

Caitheadh díograis shuntasach le hidirdhealú shonrach a thabhairt i gcrích idir seirbhísí digiteacha 
RTÉ agus an lucht iomaíochta go hidirnáisiúnta ó thaobh iontaoibh, comhthéacs agus toradh 
tarraingteach ar thapú na méithmheán. Tháinig borradh faoin mbeartaíocht gnó le gnó lenar 
bhain nuachtlitir mhíosúil nua a sheoladh, pacáiste meán cumarsáide B2B a chur le chéile agus 
feachtais PR a rith.

Ceiliúradh

Bosca de Come West Along the Road  
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Bhí ábhar taighde mar bhonn treise faoi straitéis RTÉ don cheannródaíocht sna seirbhísí 
digiteacha ar an margadh ar líne. Coinníodh ionad an seinnteora RTÉ Player chun tosaigh ar 
aon seirbhís ar éileamh eile in Éirinn (foinse: taighde B&A) agus bhí RTÉ.ie chun tosaigh ar 
aon láithreán nuachta ilmheán eile in Éirinn (foinse: TGI). Bronnadh aon ghradam órga Appys 
amháin ar RTÉ agus dhá ghradam airgid Appys mar gheall ar aip RTÉ News Now. Gnóthaíodh 
an Gradam Meán Digiteach maidir leis an tSeirbhís Shlánchóirithe Siamsaíochta/Nuachta is 
Fearr mar gheall ar an seinnteoir RTÉ Player. Bhí Díolachán Meán - Digiteach RTÉ ar na liostaí 
deireanacha freisin maidir le dhá ghradam Margaíochta uile-Éireann. 

Tháinig borradh faoin bhforás maidir le fógraíocht ar fud deiseanna so-iompair chomh maith 
le modhanna nua teicneolaíochta a thabhairt chun cinn. Ligeann an leagan is nua den aip RTÉ 
News Now formáidí fógraíochta níos fairsinge a úsáid agus is fearr a oireann sin do na fógróirí. 
Tháinig ardú freisin maidir le fógraíocht ag gabháil le físeáin-ar-éileamh le breis formáidí 
idirghníomhaíochta a theacht i dtreis rud a d’fhág sainiúlacht breise le réimse seirbhísí digiteacha 
RTÉ. 

Rinneadh infheistíocht mhór i gcórais anailíse níos fearr óna bhfuil léargas níos géire le fáil ar 
phátrúin maidir leis an lucht féachana agus grúpaí áirithe de. Lig sin don fhoireann díolacháin 
idirdhealú níos mó arís a dhéanamh idir seirbhísí digiteacha RTÉ agus dreamanna ilnáisiúnta i 
measc an lucht iomaíochta.

Cúrsaí Idirghníomhaíochta agus Comórtais maidir le Cláir/Marsantú
Lean RTÉ den fhorbairt agus den bhainistíocht ar sheirbhísí SMS agus IVR ar fud ardáin na 
teilifíse, an raidió agus na seirbhísí digiteacha. Oibríodh i ndáil le líon níos mó ná dhá chéad clár 
agus tarraingíodh níos mó ná naoi milliún beart idirghníomhaíochta i rith na bliana 2014.

Chruthaigh marsantacht RTÉ go maith i rith na bliana 2014 agus toradh maith ar ábhar nua a 
foilsíodh, Love/ Hate agus The Fall san áireamh. Tugadh sin i gcrích ainneoin ísliú ar luach iomlán 
an mhargaidh díolacháin maidir le DVDanna, le laghdú 3% ar an ioncam ón margadh sin go 
ginearálta (foinse: GFK Chart-Track 2014) i gcomórtas leis an mbliain roimhe seo. Bhí Love/Hate 
Sraith 5 agus Love/Hate Sraitheanna 1–4 ar an gcéad agus an dara earra ba mhó ceannach ar 
liosta na DVDanna de chláir teilifíse a cuireadh ar an margadh in Éirinn i rith na bliana 2014. 

Ar na hearraí eile a d’fhoilsigh RTÉ agus ar éirigh go maith leo, bhí The Fall Sraith 2, The Fall 
Sraitheanna 1–2, Come West along the Road Sraitheanna 1–4 agus Notorious – A Conor 
McGregor Documentary. ó d’éirigh chomh maith le heisiúint earraí eile dá sórt sa bhliain 2013, 
rinneadh A Murray Christmas 2 (CD) agus The Meaning of Life 2 (leabhar) a chur ar fáil chomh 
maith. 

An Web Summit
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áBhAR A ThAPú AR 
DhEISEANNA SO-IOMPAIR

Tapaíonn beagnach leath na ndaoine fásta faoin tráth 

seo RTÉ ar dheis so-iompair nó ar líne ar a laghad uair 

amháin sa tseachtain. 

[Foinse: B&A, Feabhra – Nollaig 2014]
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CEOLFhOIRNE, CEAThAIRÉAD AGuS CóIR 
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CEOLFHOIRNE, CEATHAIRÉAD AguS CÓIR

Tá níos mó ná 350 ceoltóir 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. Cuirtear líon suntasach ceolchoirmeacha 
ar siúl, déantar cuid mhór acu sin a chraoladh agus a chur ar fáil ar an 
idirlíon. Anuas air sin, is féidir an cúnamh taca a thugann RTÉ don cheol 
beo a fheiceáil ón líon suntasach ceoltóirí neamhfhoirne a fhostaítear 
gach bliain ina gceoltóirí speisialta agus i mbun tionlacain chomh 
maith leis na ceoltóirí aonair agus na stiúrthóirí a bhfuil iomrá orthu go 
hidirnáisiúnta.

Toradh saothair agus lucht éisteachta
I rith na bliana 2014, sheinn Ceolfhoirne, Ceathairéad agus Cóir RTÉ beo 
do níos mó ná 180,000 duine ag 239 ceolchoirm nó imeacht. Bhí cuid 
mhór de na ceolchoirmeacha sin a cuireadh ar fáil le craoladh ar RTÉ 
lyric fm, ar RTÉ Radio 1 agus go hidirnáisiúnta tríd an EBu. Leagadh 
amach na coirmeacha sin chun freastal ar an bpobal le séasúir shainiúla 
ceolchoirmeacha, ceolchoirmeacha den cheol comhaimseartha, 

Sheinn Ceolfhoirne, Ceathairéad agus Cóir RTÉ os 
comhair níos mó ná 180,000 duine i rith na bliana 2014. 
Tá cúig cinn de chomplachtaí ann: Ceolfhoireann 
Siansa Náisiúnta RTÉ, Ceolfhoireann Coirme RTÉ, 
Ceathairéad Contempo RTÉ, Cór Fiolarmónach RTÉ 
agus Cór na nóg RTÉ.

John Wilson le Ceolfhoireann Coirme RTÉ
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léiriú ceoldrámaíochta agus bailé, ceol na scannán, snagcheol 
agus popcheal na linne seo, ceolchoirmeacha don teaghlach agus 
gníomhaíochtaí oideachais. Sa bhreis ar na ceolchoirmeacha, rinneadh 
taifeadadh don raidió, don teilifís, dhlúthdhioscaí tráchtála agus 
d’fh uaimrianta scannán.

Ceolfh oireann Siansa Náisiúnta RTÉ 
Mar chuid de chlár ealaíne Cheolfh oireann Siansa Náisiúnta RTÉ (CFSN 
RTÉ ) i rith na bliana 2014, cuireadh coirmeacha ceoil a raibh éagsúlacht 
mhór ag baint leo ar siúl, roinnt de na saothair is iomráití i dtraidisiún 
an cheoil siansa san áireamh. Seinneadh ceol comhaimseartha, ceol 
clasaiceach mór-ráchairte, ceol ceoldrámaíochta, ceol na scannán 
agus ceol a spreagadh as traidisiún na hÉireann chomh maith. Bhí naoi 
gceolchoirm is fi che sa Cheoláras Náisiúnta mar chuid de na Séasúir 
Síntiúis. Sna ceolchoirmeacha faoi stiúir an Phríomh-Stiúrthóra, Alan 
Buribayev, leanadh den cheol as traidisiún na Rúise a bhfuil luí go 
nádúrtha ag an stiúrthóir seo leis a sheinm, le roinnt de na siansaí móra 
le Prokoviev agus Rachmaninov. Mar chomóradh ar 150 bliain ó rugadh 
an rómánsaí Richard Strauss, chuir Buribayev tús freisin le snáithe 
speisialta i gclár an cheoil do chuid de na hamhráin is áille agus de na 
tondáin is spleodraí de chuid Strauss. 

D’oibrigh CFSN RTÉ le ceoltóirí aonair mórchlú as Éirinn agus thar 
tír isteach, ina measc an dordveidhleadóir Daniel Müller-Schott, 
an veidhleadóir agus stiúrthóir Julian Rachlin, an pianódóir Joanna 
MacGregor, an trumpadóir agus stiúrthóir håkan hardenberger, na 
píanadóirí Barry Douglas agus Michael Mchale, na sopráin Celine Byrne 
agus Claudia Boyle, an fl iútadóir James Galway agus an veidhleadóir 
Zoë Conway. Chomh maith leis sin, sheinn an cheolfh oireann le ceoltóirí 
a bhfuil gealladh fúthu, ceoltóirí óga de chuid na hÉireann atá ag tarraingt 
aird go hidirnáisiúnta, ina measc an meánsoprán Rachel Kelly, an soprán 
Anna Devin agus Stiúrthóir Cúnta an New York Philharmonic, Courtney 
Lewis, a rugadh i mBéal Feirste.

Bhí an Cheolfh oireann le cloisteáil i gCorcaigh, i Luimneach, i bPort 
Láirge agus i nGaillimh chomh maith. Eagraíodh an cheolchoirm i 
nGaillimh i gcomhar le Music for Galway agus bhí Alan Buribayev 
agus dordveidhleadóir clúiteach na Gearmáine, Daniel Müller-Schott, 
páirteach ann.

Ceolfh oireann Coirme RTÉ 
Thug John Wilson an chéad cheolchoirm ina Phríomhstiúrthóir ar 
Cheolfh oireann Coirme RTÉ (CFC RTÉ) i mí Eanáir 2014 le Hollywood 
Rhapsody, ceiliúradh ar cheol uirlise as scannáin hollywood. Ar 
na himeachtaí suntasacha eile i rith na bliana tosaigh seo aige, 
bhí ceolchoirm de cheol Bizet don cheoldráma Carmen, leis an 
meánsoprán as Éirinn, Patricia Bardon, a bhfuil cáil uirthi ar fud an 
domhain agus ceiliúradh ar cheol Jerry herman. Leanadh ag tarraingt 
lucht éisteachta nua i rith na bliana 2014 leis an tsraith de Dhréachta 
Bunúsacha an Cheoil Chlasaicigh. Luaitear na caighdeáin arda atá á 
mbaint amach go seasta leanúnach sa léirmheastóireacht a dhéanann 
lucht critice ar Wilson/Ceolfh oireann Coirme RTÉ.

I measc na gceoltóirí aonair a sheinn thar cionn le CFC RTÉ bhí an 
giotáraí snagcheoil John Scofi eld agus an stiúrthóir/cóiritheoir Vince 
Mendoza, an veidhleadóir traidisiúnta Martin hayes agus an giotáraí 
Dennis Cahill, an giotáraí clasaiceach Miloš Karadaglić agus na 
hamhránaithe Lesley Garrett, hayley Westenra, Declan O’Rourke agus 
Duke Special.

CEOLFHOIRNE RTÉ BEARTAÍOCHT 
MAIDIR LE CEOL COMHAIMSEARTHA
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/Cleachtadh Oscailte srl.

Cainteanna Roimh 
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Iomlán: Gníomhaíochtaí 
Oideachas

Tugadh ceolchoirmeacha a bhí dirithe go speisialta ar cheol na 
gcumadóirí Shaun Davey agus Mícheál ó Súilleabháin. Chaith David 
Puttnam tráthnóna le Ceolfh oireann Coirme RTÉ agus a mhac Sacha 
Puttnam ag ar cuireadh ceol agus cuimhní cinn i láthair óna shaol i mbun 
léiritheoireacht scannán. Ar ócáid cheiliúradh a lá breithe agus é deich 
mbliana agus trí fi chead, stiúraigh an cumadóir Karl Jenkins CFC RTÉ 
agus Cór an Goethe-Institut i mbun ceolchoirme.  

Bhí an chéad taispeántas in Éirinn de na scannáin Gladiator Live 
agus Pixar in Concert i measc na dtaispeántas scannán ar chuir an 
Cheolfh oireann an ceol leo trína sheinm beo. Ba í seo an chéad bhliain 
ag CFC RTÉ tionscnamh scannáin den sórt sin a thabhairt go Corcaigh 
nuair a seinneadh an ceol le Psycho Live beo in áras Ceoldrámaíochta 
Chorcaí tráth na Samhna.

D’oibrigh CFC RTÉ le Ballet Ireland i ndáil le Swan Lake, le Lyric Opera 
i ndáil le HMS Pinafore le Gilbert & Sullivan agus Tosca le Puccini agus 
rinneadh an scór a thaifeadadh i ndáil le Things We Throw Away, cúig 
cinn de cheoldrámaí gairide a chuir Wide Open Opera ar siúl amuigh 
faoin aer i mBaile átha Cliath. D’éirigh go maith le coirmeacha ceoil mar 
chuid d’Fhéile Ealaíon Idirnáisiúnta na Gaillimhe agus d’Fhéile Ealaíon an 
Chlocháin. Bhí an Cheolfh oireann páirteach freisin ar ócáid speisialta 
cuimhneacháin in onóir do Séamus heaney sa Cheoláras Náisiúnta.

Ar an obair taifeadta a rinneadh, bhí taifeadadh den scór le The Price of 
Desire le Ealaíontóir Cónaitheach CFC RTÉ Brian Byrne a ainmníodh 
maidir le gradam Golden Globe, scór Stephen McKeon le Ooops! Noah 
Is Gone agus scór Andy O’Callaghan le Mrs Brown’s Boys: D’Movie.

Ceathairéad Contempo RTÉ
Cuireadh tús i mí Bealtaine 2014 le fostú Cheathairéad Contempo RTÉ 
maidir le réimse seirbhísí ceoil aireagail a chur ar fáil. Sheinn Ceathairéad 
Contempo RTÉ ag isteach is amach le tríocha ceolchoirm agus tugadh 
trí cinn de cheardlanna oideachais. I measc na n-ionad réigiúnach 
inar tharla roinnt acu sin, bhi Seachtain na Scríbhneoirí i Lios Tuathail 
(Bealtaine), Ionad Airghialla (Meitheamh – Príosún Dhún Dealgan), 
an Fhairche, Co. Chorcaí (Meitheamh), Scoil Samhraidh Yeats (Iúil – 
Sligeach), an Clochán (Meán Fómhair), Port Láirge (Deireadh Fómhair), 
Leitir Ceanainn (Mí na Samhna) agus Corcaigh (Mí na Nollag). 

Díol suntais faoi leith ‘Father & Sons’, sraith nua leanúnach de 
cheolchoirmeacha inar díríodh ar cheol haydn agus réimse leathan den 
cheol comhaimseartha agus de cheol neamhchlasaiceach a cuireadh 
ar siúl i Leabharlann na Cathrach i Luimneach agus i nDánlann hugh 
Lane i mBaile átha Cliath. Ba léir dúthracht an cheathairéid maidir le 
ceol comhaimseartha na linne seo a sheinm ón bpáirt a ghlac siad i 
gcoirm cheoil arna cur ar siúl ag Comhar Chumadóirí na hÉireann. Ar na 
coirmeacha ceoil eile a tugadh i mBaile átha Cliath, bhí ceann ag Bloom 
Fest, fl eá bhliantúil an uachtaráin agus Oíche an Chultúir. 

Cór Fiolarmónach RTÉ 
Chuir Cór Fiolarmónach RTÉ, ina mbíonn tuairim agus 155 amhránaí faoi 
stiúir an mháistir cóir Mark hindley, lena chlú arís i mbliana nuair a bhí 
ardmholadh ag lucht léirmheastóireachta ar Easter Oratorio na Cásca 
le Bach agus ar Requiem na Gearmáine le Brahms– an dá cheolchoirm 
sin in éineacht le Ceolfh oireann Siansa Náisiúnta RTÉ. I mí Bealtaine, 
tharla mar chuid de chlár an chóir le Ceolfh oireann Siansa Náisiúnta 
RTÉ, an chéad chanadh riamh in aon áit ar domhan ar Song to the Soul 
leis an gcumadóir Stanford de chuid na hÉireann (beagnach céad bliain 

RTÉ an crann taca is mó 
atá ag ceol ceolfh oirne in 
Éirinn.

Ceathaireád Contempo RTÉ

 Pixar Beo
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CEOLFHOIRNE RTÉ LÍON AN LUCHT ÉISTEACHTA
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Chuir Ceolfh oireann 
Siansa Náisiúnta RTÉ 
agus Cór Fiolarmónach 
RTÉ an chéad seinm 
riamh ar Beloved on the 
Earth, leis an gcumadóir 
Éireannach Linda Budkley 
ar coimisiún ó RTÉ lyric 
fm, i láthair.

ó chum seisean an t-amhrán) agus The Song of Hiawatha le Coleridge-Taylor. Léirigh an cór an 
cumas déileáil le héagsúlacht stíleanna nuair a glacadh páirt in Oíche Slua-Amhránaíocht na 
gCeoldrámaí le Ceolfh oireann Coirme RTÉ sa Helix, Baile Átha Cliath, agus, mar chuid d’Oíche 
an Chultúir, sa chéad chur i láthair riamh ar Beloved on the Earth a choimisiúnaigh RTÉ lyric fm 
ó Linda Buckley mar chuid de príomhshéasúr Cheolfh oireann Siansa Náisiúnta RTÉ sa Cheoláras 
Náisiúnta.

Cuireadh an scéim Stiúrthóir Cóir faoi Oiliúint, scéim i gcomhar idir Cór Fiolarmónach RTÉ agus 
Cór óige na hÉireann ar siúl an dara huair. Ar Niall Kinsella a bronnadh an gradam agus beidh 
seisean ag cuidiú le hobair dhá chór RTÉ ar feadh na bliana seo romhainn. 

Cór na nÓg RTÉ
Chuir Cór na nóg RTÉ, ina bhfuil tuairim agus 65 leanbh d’aois 10+) réimse coirmeacha ceoil ar 
siúl faoi stiúir Mary Amond O’Brien. Chomh maith leis an gceolchoirm a thugtar Lá Fhéile Pádraic, 
bhí an Cór ag canadh le Ceolfh oireann Coirme RTÉ ag ceolchoirm howard Shore (Aibreán) agus 
faoi dhó ar Oíche an Chultúir (Meán Fómhair). Ar bhuaicphointí éagsúla na bliana, bhí ceolchoirm 
bhreá a tugadh i mí na Nollag d’Iontaobhas an Athar Peter McVerry Trust in Ard-Eaglais Phádraig, 
Baile átha Cliath, agus ceolchoirm Nollag an chóir le Ceathairéad Contempo RTÉ in Eaglais San 
Anna, Sráid Dawson, Baile átha Cliath.

Coimisiúin agus Saothair nua
Mar chuid de dhúthracht na Ceolfh oirne Siansa Náisiúnta maidir le ceol nua, leanadh den tsraith 
Horizons trínar seinneadh saothair leis na cumadóirí Rhona Clarke, Marion Ingoldsby, Brian 
Irvine agus Seán Clancy. Tharla mar chuid den tsraith sin saothair leis na cumadóirí sin, arna 
gcoimisiúnú ag RTÉ, a sheinm den chéad uair riamh in aon áit ar domhan chomh maith le ceol 
le cumadóirí eile de chuid na hÉireann agus ón iasacht, mar shampla Barry, Dusapin, Takemitsu, 
Skempton agus Frank Zappa a chur i láthair. Chuir Ceolfh oireann Siansa Náisiúnta RTÉ an 
chéad léiriú riamh i láthair, in éineacht le Cór Fiolarmónach RTÉ, de Beloved on the Earth le Linda 
Buckley, a choimisiúnaigh RTÉ lyric fm. 

Chuir Ceolfh oireann Siansa Náisiúnta RTÉ dhá choirm ceoil ar siúl freisin i mí Márta mar chuid 
d’Fhéile Ceoil Nua Bhaile átha Cliath 2014, tionscnamh páirtnéireachta idir an Chomhairle 
Ealaíon, an Ceoláras Náisiúnta, Ceolfh oirne RTÉ agus Ionad an Cheoil Chomhaimseartha. Ar 
na buaicphointí, bhí an fh uinniúlacht dhiamhair in Earth Dances le harrison Birtwistle agus an 
cumadóir féin i láthair (i gcomhar leis an Ionad do Chumadóireacht Ceoil, Coláiste na Tríonóide), 
chomh maith le saothair shuntasacha de chuid Gerald Barry, Michael Gordon agus Claude Vivier.

Oideachas
Bhí baint ag an dá cheolfh oireann le beartaíocht maidir le hoideachas sa cheol. Leanadh leis 
an tsraith sheanbhunaithe ceolchoirmeacha do leanaí bunscoile, Music in the Classroom, i 
gcomhar leis an Irish Times, le coirmeacha ceoil de chuid na Ceolfh oirne Siansa Náisiúnta 
sa Cheoláras Náisiúnta agus cuairt na Ceolfh oirne Coirme go Droichead átha, Luimneach, 
Caisleán an Bharraigh agus Gaillimh. Lean Ceolfh oireann Siansa Náisiúnta RTÉ den 
pháirtnéireacht leis an gCeoláras Náisiúnta trínar cuireadh dhá imeacht sainiúil ar fáil do mhic 
léinn na hArdteistiméireachta agus dá gcuid múinteoirí agus, ar an tríú leibhéal, leis an Scéim 
Meantóireachta do Shárcheoltóirí óga. 

Thosaigh Ceolfh oireann Coirme RTÉ ar bheart nua comharoibre le Feis Ceoil ESB trínar cuireadh 
comórtas stiúradh siansa ar bun. Rinneadh an buaiteoir, Elaine Kelly, a fh ostú ina dhiaidh sin le 
haghaidh ceann de na ceolchoirmeacha ag am lóin i rith an tsamhraidh sa Cheoláras Náisiúnta. 
Ag an gcoirm cheoil chéanna, ba é buaiteoir dhuais Mháisiúin na hÉireann do Cheoltóir óg na 
Bliana 2013, an ceoltóir cnaguirlisí Alex Petcu-Colan, an príomhcheoltóir aonair. Cuireadh cúnamh 
taca eile do cheoltóirí nua atá ag teacht chun cinn ar fáil trí leanúint le Clár IMRO/RTÉ maidir 
le Scór a chur le Scannán. Tairgítear seisiún taifeadta le Ceolfh oireann Coirme RTÉ in ionad 
raidió RTÉ do na hiarratasóirí a n-éiríonn leo.

Cór Fiolarmónach RTÉ
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Comhpháirtíochtaí
Choinnigh Ceolfhoireann Siansa Náisiúnta RTÉ an dlúthchaidreamh 
oibre le RTÉ lyric fm ar siúl i rith na bliana 2014. Mar chuid de sin, 
craoladh ceolchoirmeacha phríomhshéasúr na Ceolfhoirne ar RTÉ 
lyric fm, chomh maith le seacht gcinn de choirmeacha ceoil ag am lóin 
i rith an tsamhraidh agus roinnt de na ceolchoirmeacha tráthnóna i rith 
an tsamhraidh. Ar na buaicphointí a ghabh leis sin, bhí coirm cheoil Bill 
Whelan. Aige sin a seinneadh den chéad uair riamh in aon áit ar domhan 
Linen and Lace a choimisiúnaigh RTÉ lyric fm agus coinseartó nua 
don fheadóg mhór do Sir James Galway agus ceolfhoireann siansa. 
Bhí lán an tí i láthair ag na coirmeacha ceoil i mBaile átha Cliath agus i 
Luimneach chomh maith, mar a raibh an ócáid ar an bpríomhimeacht 
mórshuntais sa cheiliúradh ar Luimneach mar Chathair an 
Chultúir. Ceolfhoireann Coirme RTÉ a sheinn ag an dara ceann de 
cheolchoirmeacha siansa RTÉ do Chathair an Chultúir i Luimneach 
nuair a seinneadh ag coirm cheoil i mí na Nollag de cheol Mhíchíl uí 
Shúilleabháin a ndearnadh scannánaíocht uirthi le húsáid i scannán 
faisnéise de chuid TG4, Lumen i Luimneach.

Maidir le tionscnaimh craoltóireachta eile, ghlac CFC RTÉ páirt sa tsraith 
High Hopes ar RTÉ One; sheinn an Cheolfhoireann freisin i gCearnóg 
Theach an Tionóil, Baile átha Cliath, mar chuid den chraoladh Arena ar 
RTÉ Radio 1 d’Oíche an Chultúir; do Carols from Kilkenny Castle ar RTÉ 
One; ar eagrán speisialta beo den John Murray Show ar a ndearnadh 
comóradh ar an gCéad Chogadh Domhanda; ag dhá choirm ceoil 
Mooney Tunes le ceol de rogha an lucht éisteachta, chomh maith le páirt 
a ghlacadh in Sunday Miscellany Live at Christmas.

Tharla beartaíocht i gcomhar, a raibh suntas leis de bharr gné 
trasteorann a bheith i gceist, nuair a sheinn CFC RTÉ an War Requiem 
le Britten i mBéal Feirste le Ceolfhoireann uladh chun ceiliúradh a 
dhéanamh ar chéad bliain ó thús an Chéad Chogadh Domhanda. Beart 
tionscantach eile a bhí ann nuair a d’oibrigh Ceolfhoireann Coirme RTÉ 
i gcomhar leis an gCeoláras Náisiúnta chun comóradh a dhéanamh ar 
shaothar cumadóireachta howard Shore do na scannáin le ceolchoirm 
ag a raibh an cumadóir féin i láthair. Sheinn an Cheolfhoireann Coirme 
freisin ag ceolchoirmeacha a chuir an Ceoláras Náisiúnta ar bun le 
Bryan Ferry agus leis an teanóir iomráiteach, Juan Diego Floréz.

Chuir an dá cheolfhoireann coirmeacha ceoil ar siúl do lucht éisteachta 
níos óige. D’oibrigh CFC RTÉ i gcomhar leis an gCeoláras Náisiúnta 
maidir leis an gcéad thaispeántas in Éirinn de The Gruffalo agus 
The Gruffalo’s Child le ceol beo. D’oibrigh an Cheolfhoireann Siansa 
Náisiúnta le RTÉjr, i ndáil leis an gcéad léiriú riamh in Éirinn den leagan 
iomlán siansach de Sir Scallywag and the Golden Underpants, chomh 
maith le ceolchoirm roimh ré le leanaí Chór na nóg RTÉ. 

Chuaigh CFSN RTÉ i gcomhar le Wide Open Opera arís don chéad léiriú 
in Éirinn de cheann de na ceoldrámaí is iomráití de chuid na linne seo, 
Nixon in China le John Adams, a cuireadh ar siúl in Amharclann Bord 
Gáis Energy. Oibríodh i gcomhar le Pipeworks agus leis an gCeoláras 
Náisiúnta chomh maith chun sraith coirmeacha ceoil don orgán a chur i 
láthair saor in aisce a bhí ceangailte le príomhshéasúr na ceolfhoirne sa 
Cheoláras Náisiúnta. Lean Ceolfhoireann Siansa Náisiúnta RTÉ freisin, i 
gcomhar le hIonad an Cheoil Chomhaimseartha, den tsraith cainteanna 
saor ó tháille roimh na ceolchoirmeacha de chuid na ceolfhoirne a 
bhaineann le horizons, sraith coirmeacha saor in aisce den cheol 
comhaimseartha.

Thosaigh Ceolfhoireann 
Coirme RTÉ ar 
bheartaíocht nua i 
gcomhar le ESB Feis Ceoil 
nuair a cuireadh comórtas 
do stiúrthóirí ceolfhoirne 
ar bun.

Nixon sa tSín

Cór na nóg RTÉ
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AN CRAOLTóIR NáISIúNTA

Tá 94% de mhuintir na hÉireann a bhaineann úsáid, in aon tseachtain 

den bhliain, as ceann amháin ar a laghad de sheirbhísí RTÉ.

[Foinse: B&A, Feabhra – Nollaig 2014]
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Branda agus iMeachTaÍ

Imeachtaí
Bíonn RTÉ i láthair ag roinnt imeachtaí móra réigiúnacha agus náisiúnta gach bliain. Ag seastán 
RTÉ ag Taispeántas Eolaí óg agus Teicneolaíochta BT san RDS i mí Eanáir, chur RTÉ go mór lena 
gcur i láthair ag an imeacht tábhachtach seo i réimse an oideachais do dhaoine óga. Bhí ardán ar 
mhórscála agus áiseanna den scoth maidir le deiseanna so-iompair ag RTÉ agus cuireadh cláir 
beo de chuid RTÉ 2fm agus RTÉ2 i láthair. Bhí deis ag na mic léinn freisin autocue a chleachtadh 
agus foghlaim faoin teicneolaíocht a ghabhann le scáileán gorm i stiúideo soghluaiste Aimsir RTÉ. 

RTÉ an príomhurra ainmniúcháin ar an bhféile drámaíochta RTÉ All-Ireland Drama Festival 
agus rinne RTÉ infh eistíocht shuntasach i bhféile na bliana 2014. Cruthaíodh lógó agus cló nua 
a cuireadh ar taispeáint ar fud an bhaile agus bhí tacaíocht mhór don fh éile ar RTÉ Radio 1 agus 
RTÉ One.

Bhí ardaidhmeanna seachas mar a bhí riamh cheana le páirt RTÉ sa Chomórtas Náisiúnta 
Treabhadóireachta. Tháinig níos mó ná 100,000 cuairteoir trí láthair taispeántais RTÉ chun 
craoladh beo ar RTÉ Radio 1, 2fm, lyric fm agus Raidió na Gaeltachta a chloisteáil agus tuairiscí 
beo ar an aimsir a fh eiceáil ar RTÉ One. Bhí deiseanna breise caidrimh ar fáil tríd an RTÉ Guide, 
RTÉjr agus RTÉ Player ag ócáid atá anois ar cheann de na himeachtaí amuigh faoin aer is mó san 
Eoraip. 

Bhí RTÉ ina chúl taca le hOíche an Chultúir agus rinneadh craoladh be trí huaire a chloig ar an 
raidió as Cearnóg Theach an Tionóil i mBarra an Teampaill, le himeachtaí breise den cheol beo i 
bhFaiche Stiabhna (le Cór na nóg RTÉ) agus ar Shráid Grafton. 

RTÉ Ag Tacú leis na hEalaíona 
Rinneadh an scéim Ag Tacú leis na hEalaíona ag RTÉ, trína bhféachtar le freastal ar imeachtaí 
ealaíon ar fud na tíre a chothú a leasú ionas gur féidir caidreamh níos mó le lucht eagair imeachtaí. 
Le modhanna iarratais nua feabhsaithe, páirtnéireacht fh orbheartach leis an gComhairle 
Ealaíon agus feachtas náisiúnta teilifíse agus raidió, chuidigh an scéim le naocha agus a hocht 
imeacht éagsúil ar fud na tíre ar fad. Chuidigh an scéim le réimse iomlán seánraí, an damhsa 

Bhí RTÉ ar an mbóthar i rith na bliana 2014, ag cuidiú le 
himeachtaí agus ag cothú páirtnéireachta ar fud na tíre. 

Faoi dheireadh na bliana 
2014, bhí níos mó ná 
120,000 duine ag leanúint 
@rte ar Twitter.
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Tháinig níos mó ná 
100,000 cuairteoir trí 
spás taispeána RTÉ ag 
an gComórtas Náisiúnta 
Treabhadóireachta.

Chuidigh scéim RTÉ Ag 
Tacú leis na hEalaíona 
le nócha agus a hocht 
imeacht éagsúla ar fud na 
tíre i rith na bliana 2014.

agus an cheoldrámaíocht, an dearcealaín agus imeachtaí do leanaí, féilte litríochta, imeachtaí 
scannánaíochta agus imeachtaí Gaeilge. Bhí an scéim ina chrann taca príomhthábhachta ag 
Luimneach Cathair an Chultúir agus ag Féile Ealaíne Chill Chainnigh. 

Caidreamh seachtrach RTÉ
Sheol RTÉ scéim nua lárnach don chaidreamh seachtrach sa bhliain 2014. Tá córas iarratais 
oscailte ar bun trína nglactar isteach le hiarratais ó scoileanna, ó fh orais tríú leibhéal agus ó 
eagraíochtaí eile ar mian leo cuairt a thabhairt ar champas RTÉ i nDomhnach Broc. Is féidir le 
cuairteoirí dul ar chuairt sainchóirithe ar áiseanna raidió, teilifíse, seirbhísí digiteacha nó áiseanna 
eile RTÉ. Tá clár ar bun ag RTÉ freisin maidir leis an idirbhliain a thagann go caomhchóirithe leis an 
scéim. 

Imeachtaí trasardáin
Rinneadh RTÉ ceiliúradh ar chéad bliain ón gCéad Chogadh Domhanda le World War 1 on RTÉ, 
séasúr mór imeachtaí trasardáin, cláir agus míreanna raidió agus teilifíse, ag féachaint ar stair an 
Chéad Chogadh Domhanda ó thaobh na hÉireann. Bhí láithreán gréasáin speisialta ceangailte 
le bolscaireacht ar an aer ionas go bhféadfadh an lucht féachana agus éisteachta ar fad páirt a 
ghlacadh sa bheartaíocht cuimhneacháin thábhachtach seo. 

Sóisialta
Sheol RTÉ cuntas lárnach Twitter, @rte, in Aibreán na bliana 2013. Faoi dheireadh na bliana 2014, 
bhí níos mó ná 120,000 ag leanúint an chuntais. Is é is cuspóir leis an gcuntas aird a tharraingt 
ar shárábhar RTÉ ar fud cúig sheirbhís is fi che agus fágann sé go bhfuil ardán faoi leith ar fáil ag 
seirbhísí nideoige níos lú chun lucht féachana agus éisteachta nua a chothú. Ligeann an cuntas 
freisin do RTÉ fairsinge, forleithead agus iléagsúlacht an ábhar seirbhíse poiblí a léiriú. Sheol RTÉ 
láithreán LinkedIn freisin i rith na bliana 2014, ar a luaitear nuacht faoi chúrsaí an tionscail agus faoi 
dheiseanna fostaíochta go rialta.

Páirtnéireacht
Chomh maith le ceangal le páirtnéirí maidir le himeachtaí tábhachtacha, mar shampla an Cumann 
Treabhadóireachta Náisiúnta agus Oíche an Chultúir, nó ceangal le comhlachtaí in earnálacha faoi 
leith, mar shampla an Chomhairle Ealaíon agus Cumann Lúthchleas Gael, bhí baint ag RTÉ le bearta 
páirtnéireachta nua i rith na bliana 2014, ina measc an líonra Gnó sa Phobal. Bhí RTÉ ina pháirtnéir 
meán cumarsáide ag comhdháil Ghnó sa Phobal 2014. Tugtar mioneolas faoi pháirtnéireachtaí eile 
sna rannóga faoi chúrsaí raidió, teilifíse agus seirbhísí digiteacha sa tuarascáil seo.

Freagracht Sóisialta na Corparáide
I bhfi anaise na bhfreagrachtaí sainiúla a ghabhann le RTÉ a bheith ina chraoltóir seirbhíse poiblí, 
tugadh clár leathanréimseach maidir le freagracht sóisialta na corparáide i gcrích i rith na bliana 
2014. Ba phribhléid do RTÉ oibriú le roinnt de na carthanais agus de na heagraíochtaí sibhialta is 
mó le rá in Éirinn chun an pobal a chur ar an eolas chomh mór agus is féidir faoi réimse ceisteanna 
tábhachtacha. Ar na tionscadail ar cuidíodh leo i rith na bliana 2014 bhí Lá Achainí Lus an 
Chromchinn Chumann Ailse na hÉireann agus an feachtas Dress for Success ar Lá Idirnáisiúnta na 
mBan.

Le Cycle against Suicide, a raibh RTÉ 2fm mar chúl taca leis, féachadh le 
tuiscint an phobail a chothú oiread agus is féidir faoin gceist thábhachtach 
maidir le féinmharú a sheachaint. Níos deireanaí sa bhliain, bhailigh 2fm agus 
Omniplex Cinemas €23,000 do Pieta House trí thaispeántas an scannáin 
Good Will Hunting a chur ar siúl i sé phictiúrlann éagsúil an t-aon tráth amháin 
ar mhaithe le carthanacht. 

Chuidigh RTÉ Radio 1 freisin le cistí a bhailiú do Aware agus tuiscint a chothú 
maidir le cúrsaí meabhairshláinte le A Murray Christmas 2, i gcomhar le 
The John Murray Show. Don cúigiú bliain as a chéile, ba é RTÉ an páirtnéir 
meán cumarsáide don Achainí bliantúil ag Cumann uinseann de Pól maidir 
le Bréagáin agus Deontais faoi Nollaig, achainí a ndearna lucht foirne RTÉ a 
ndícheall mór féin ina leith chomh maith. 

RTÉ Ag Tacú leis na hEalaíona

An Feachtas “Switch on Christmas” 

   

Teachtaireachtaí ríomhphoist a tháinig

2014 2013

FREEDOM OF INFORMATION REQUESTS TO RTÉ

Glaonna teileafóin a tháinig

COMPLAINTS TO BROADCASTING AUTHORITY OF
 IRELAND (BAI) ABOUT RTÉ OUTPUT

2014

LÍON NA dTEACHTAIREACHTAÍ AGUS GLAONNA Ó DHAOINE DEN LUCHT 
ÉISTEACHTA AGUS FÉACHANA: 
AONAD EOLAIS RTÉ AGUS LÍNE CABHRACH SAORVIEW

2014 2013

2013

1. In 2014 the BAI Compliance Committee fully upheld three complaints against 
RTÉ output. One was in respect of an edition of Liveline (RTÉ Radio 1, 14 August 
2013); a second related to an edition of Mooney (RTÉ Radio 1,  20 January 2014).  
A third complaint was upheld against an edition of The Business (RTÉ Radio 1, 1 
February 2014).  

The Committee also upheld in part three complaints about The Nine O’Clock News 
(RTÉ One, 3 May 2014) and one complaint about The Voice of Ireland (RTÉ One, 
23 March 2014).   

At 31 December 2014, BAI decisions are outstanding on 12 of the complaints made 
about RTÉ broadcasts in 2014.  

Granted
13

24

Total requests
56

86

Refused
23

17

Partially granted
19

42

Withdrawn or handled 
outside FOI

1

3

7

4

Number of
complaints received

Number of
complaints upheld1

114

78

12,131

35,169

12,402

37,050
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AN ChÉAD SCOTh

Tá RTÉ ar cheann de na brandaí is fearr a thaitníonn le muintir 

na hÉireann: deir 63% gur ‘do mo leithéid féin de dhuine’ é.

[Foinse: B&A, Feabhra – Nollaig 2014]
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AThBhREIThNIú OIBRIúCháIN (AR LEAN)
2rn

Chomh maith le hardú ar an teacht isteach, bhí iontaofacht oibriúcháin 
isteach is amach le 99.9% i gceist leis na seirbhísí go léir a bheith ar fáil 
i rith na bliana. Ag teannadh le deireadh na bliana, tugadh an obair ar 
fad ba ghá chun críche chun freastal do chainéal nua uTV Ireland a 
sheoladh ar an 1 Eanáir 2015. 

Leanadh de sheirbhísí craoltóireachta raidió agus teilifíse seirbhíse poiblí 
a chur ar fáil saor ar an aer ag gach teaghlach trí sheirbhísí Saorview 
agus Saorsat i rith na bliana 2014. As circa 1.6 milliún teaghlach:
• tá 607,000 a bhfuil na seirbhísí curtha ag obair acu
• tá 164,000 arb iad na seirbhísí seo an t-aon bhealach amháin atá ach 

chun seirbhís teilifíse a thapú.

Tagann seirbhísí tarchuradóireachta agus dáiliúcháin 2rn maidir le cúrsaí 
craolacháin náisiúnta faoi rialáil ComReg, agus lean 2rn ag obair go dlúth 
le ComReg agus le geallsealbhóirí eile chun comhlíonadh iomlán tráthúil 
na ndualgas rialála ar fad a chinntiú. Rinneadh díol suntasach oibre 

Bhí cobhsaíocht ag baint arís leis an mbliain 2014 ag 
2rn, agus ardú ar an teacht isteach.
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chun a chinntiú go bhfuil creatchóras téagartha ar bun chun rialáil a 
dhéanamh maidir le seirbhísí tarchuradóireachta agus dáiliúcháin 2rn a 
chur ar fáil, seirbhísí maidir leis an ardán nua Saorview san áireamh faoin 
tráth seo. Chuir ComReg an ghné dheireanach leis an gcreatchóras 
rialála amach i ndeireadh na bliana 2014. 

• Chruthaigh 2rn ioncam €28.8 milliún i rith na bliana 2014, ardú ar 
leibhéal na bliana 2013. Tá oibriú iomlán dhá chóras ilphléacs Saorview 
ar feadh na bliana go hiomlán le sonrú air sin chomh maith le forás ar an 
ngnó maidir le láithreáin a shocrú. 

• Níor tháinig aon athrú suntasach ar an margadh raidió áitiúil agus 
réigiúnach, ó tharla na réimsí ar fad ar an mbanda FM atá ar fáil a bheith 
in úsáid anois a bheag nó a mhór. 

• Bhí deacracht ag baint le forás a thabhairt i gcrích bliain i ndiaidh bliana 
i ngnó na teileachumarsáide, go háirithe agus cúrsaí eacnamaíochta 
go ginearálta ag goilliúint ar chuid mór gnólachtaí. Ní raibh aon chur 
isteach ábhartha ag chomhdhlúthú líonraí na seirbhísí fón póca i rith na 
bliana 2014 ar ioncam na bliana seo ach tosóidh an cur isteach sin sa 
bhliain 2015. 

Cúrsaí Oibriúcháin
Bhí iontaofacht an chóras tarchuradóireachta inchurtha le leibhéal na 
bliana roimhe seo. Bhí teacht ar Saorview, Saorsat, ar sheirbhísí FM agus 
ar RTÉ Radio 1 ar an bhFadtonn 252 isteach is amach le 99.9% den am i 
rith na bliana 2014.

Tá na seirbhísí Saorview 
agus Saorsat ag obair ag 
607,000 teaghlach.

Bhí teacht ar Saorview, 
Saorsat, ar sheirbhísí FM 
agus ar RTÉ Radio 1 ar an 
bhFadtonn 252 isteach is 
amach le 99.9% den am i 
rith na bliana 2014.
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AThBhREIThNIú OIBRIúCháIN (AR LEAN)
AN RTÉ guIDE & SAORVIEW

RTÉ Guide
Leantar de na trí réimse eagarthóireachta a úsáid, gné-ailt, slite maireachtála agus liostaí a 
shaothrú mar bhunábhar chun lucht léitheoireachta níos fairsinge a chothú agus an díolachán 
a chur chun cinn. D’éirigh le hathruithe eagarthóireachta i rith na bliana cur leis an lucht 
léitheoireachta i measc réimsí déimeagrafaíochta tábhachtacha níos óige. Tháinig ardú suas le 
25% i réimsí faoi leith (TGI 2014). Tá an iris ag leanúint de chóiriú a dhéanamh ar an gcuma atá 
uirthi agus ar an ábhar atá inti ionas go mbíonn sí tarraingteach ag léitheoirí nua gan an lucht 
ceannacháin dílis a chailleadh.

D’fh reastail an iris don spéis a bhíonn ag léitheoirí i ngné-ailt faoi shaol folláin agus faoi shlite 
maireachtála trí oibriú go dlúth le Operation Transformation de chuid RTÉ, le WeightWatchers 
agus le Slimming World chun irisí a chur ar fáil saor in aisce agus gné-ailt thoirtiúla a chur ar fáil. 
Rinneadh chomh maith treisiú le gné na slite maireachtála le leabhráin inar tugadh oidis bia le 
cócairí cáiliúla de chuid na hÉireann. Rinneadh forbairt ar smaointe nua maidir le haclaíocht agus 
bia. Tháinig ardú ar an díolachán agus ar an teacht isteach mar gheall ar dhá fh orlíonadh nua 
maidir le bia agus aclaíocht, Eat! agus Run!

Sheol an RTÉ Guide an iris faoi leith faoi chúrsaí bia amháin, Taste Ireland, den chéad uair i rith na 
bliana 2013. Leanadh dá fh oilsiú sin uair sa ráithe i rith na bliana 2014. 

Fuair an RTÉ Guide ainmniúchán maidir le sé cinn de ghradaim ag searmanas bliantúil Ghradaim 
Irisí na hÉireann agus bronnadh an Gradam d’Eagarthóir Iris Tomhaltóra na Bliana ar ar eagarthóir, 
Catherine Lee. Thréaslaigh na moltóirí léi na bearta nua a bhí ag tarraingt léitheoirí níos óige.

Tá an RTÉ Guide i gcónaí ar an iris liostála is mó 
ráchairt in Éirinn nach bhfuil saor in aisce, le gné-ailt 
ardchaighdeáin faoi chúrsaí siamsaíochta agus slite 
maireachtála. 

Clúdach RTÉ Guide na Nollag
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Fógra Teilifíse na hAthbhliana do Saorview 

D’eagraigh Saorview feachtais fógraíochta i rith na 
bliana, ag díriú ar na príomhth ráthanna ceannacháin ag 
an tomhaltóir.

Tá 97% de na cláir is mó 
lucht féachana ar fáil in 
aisce ar Saorview

Saorview 
Bhí Saorview an-ghníomhach ar an margadh i rith na bliana 2014, ag 
díriú ar na tréimhsí ba thábhachtaí aimsir na Cásca, tráth Chorn an 
Domhain, agus aimsir na Nollag agus na hAthbhliana. Ar cheann de na 
teachtaireachtaí ba thábhachtaí san fh ógraíocht, bhí 97% de na cláir 
is mó a mbítear ag breathnú orthu a bheith ar fáil ar Saorview. Bhí aird 
mhaith ar na feachtais agus tá líon níos mó de na daoine ar an eolas 
anois faoin mbuntáiste a ghabhann le Saorview. 

I mí Aibreáin, thug Saorview an t-aistriú go dtí RTÉ One hD chun críche 
(beart ar cuireadh tús leis i bhfómhar na bliana 2013 nuair a cuireadh 
an dara ilphléacs DTT ar siúl) agus ag teannadh le deireadh na bliana, 
bhíothas ag ullmhú do sheoladh uTV Ireland. Le uTV Ireland a chur ar 
fáil, tháinig méadú ar an spéis a bhí ag daoine den lucht féachana athrú 
go dtí Saorview. Rinne Saorview polasaí maidir le hord na gcainéal ar 
ilphléacs DTT a fh orbairt agus a fh oilsiú. Pléitear an modh ina gcuirtear 
uimhreacha i leith na gcainéal agus tugtar isteach grúpaí cainéal arna 
rangú de réir seánraí. 

Bhí Saorview gnóthach le lucht trádála i rith na bliana. Tugadh faoi 
chuairteanna ar lucht miondíolacháin ar fud na tíre agus ba léir ón 
eolas a fuarthas ar ais go raibh borradh faoin spéis atá tomhaltóirí in 
Éirinn a chur i dtairiscint Saorview agus sa bhuntáiste a bhaineann leis 
an tseirbhís a thapú in éineacht le seirbhísí saitilíte saor ar an aer agus 
seirbhísí ar líne. De réir lucht miondíolacháin agus lucht déantúsaíochta, 
tá ardú tagtha ar an méid teilifíseán atá cóirithe le haghaidh Saorview nó 
cóirithe le haghaidh Saorview agus córas eile freisin. Anuas air sin, bhí 
an lucht miondíolacháin sásta leis an obair mhargaíochta atá ar bun ag 
Saorview agus chonacthas dóibh gur chuidigh sé le roinnt den téarnamh 
maidir le díolachán in earnáil earraí leictreachais.

Cuireadh bonn treise faoin obair miondíolacháin trí fh ógraíocht ar 
scáileáin sna siopaí agus chothaigh breis beartaíochta ar na meáin 
shóisialta caidreamh díreach leis an gcustaiméir. Faoi dheireadh na 
bliana 2014, bhí méadú faoi shé ar líon na ndaoine a leanann Saorview ar 
Twitter. 

Chuir Saorview tús i rith na bliana 2014 leis an bpróiseas soláthair don 
táirge den chéad chineál eile ar a dtugtar Saorview Connected. Táirge 
hibrideach a bheidh in Saorview Connected trínar féidir ceangal le 
cainéil a chuirtear ar fáil ar chóras DTT chomh maith le hábhar “ar a 
éileamh” a chuirtear ar fáil trí chóras banda leathan.
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CION TAIRBhE

I leith gach €1 d’ioncam ó tháille an cheadúnais teilifíse a fuair 

RTÉ sa bhliain 2014, chuir RTÉ €1.72 le cúrsaí eacnamaíochta 

na hÉireann, cúrsaí cánachais san áireamh.

[Foinse: PwC EIS 2014]
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AN BORD AR AN 31 NOLLAIG 2014

1. Moya Doherty, Cathaoirleach
Téarma oifige: 4 Samhain 2014–3 Samhain 2017 
Tá an amharclannaíocht, chomh maith le léiriú agus láithriú ar raidió agus 
ar teilifís, in Éirinn agus thar lear, le lua le saol oibre Moya Doherty. Chuir sí 
cláir ealaíon, gnéchláir agus cláir fhaisnéise i láthair ar RTÉ. Ina Léiritheoir 
Feidhmiúcháin di, léirigh Moya roinnt Telethon carthanachta, Comórtas 
Amhrán an Eurovision agus an léiriú teilifíse ar shearmanas oscailte na 
gCluichí Oilimpeacha Speisialta a bhí ar siúl in Éirinn sa bhliain 2003. Ba 
í Moya a bhí ina léiritheoir coimisiúnaithe agus ina tionscnóir maidir le 
Riverdance do Chomórtas Eurovision na bliana 1994.

Tá sí ina stiúrthóir ar Tyrone Productions, ceann de na comhlachtaí 
léiriúcháin neamhspleácha is mó le rá in Éirinn a chuireann cláir 
drámaíochta, faisnéise agus siamsaíochta ar fáil don teilifís. Bhí sí ina 
stiúrthóir tionscanta ar an stáisiún raidió Today FM.

Tá fónamh déanta aici ina comhalta ar bhoird éagsúla i réimse na 
n-ealaíon. Bhí sí ina Cathaoirleach ar Fhéile Amharclannaíochta 
Idirnáisiúnta Bhaile átha Cliath ar feadh seacht mbliana, ar bhord 
Amharclann na Mainistreach, The Ark Children’s Theatre i mBaile átha 
Cliath, Business to Arts agus Walnut hill Arts School i Massachusetts.

Bronnadh gradaim iomadúla ar Moya in imeacht na mblianta, ina measc 
Gradam Veuve Clicquot do Bhean Gnó na Bliana, Gradam Ernst & 
Young d’Fhiontraí na Bliana chomh maith le Céimeanna Onóracha 
Dochtúireachta ó Ollscoil uladh agus ó Ollscoil Náisiúnta na hÉireann 
mar aitheantas ar an dúthracht leanúnach a léiríonn sí maidir le saol na 
n-ealaíon in Éirinn.

2. Fergus Armstrong
Téarma oifige: 24 Feabhra 2009–3 Samhain 2017*
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 ar dtús i Sligeach, 
dar teideal anois hegarty and Armstrong, 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, sa Choláiste Ollscoile, Baile átha Cliath agus 
san harvard Law School a chuaigh sé faoi oideachas

* Athcheapadh don dara téarma ar an mBord an 4 Samhain 2014.

3. Orlaith Carmody
Téarma oifige: 16 Feabhra 2010–15 Feabhra 2015
Iriseoir 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 traenála. Tá sí ina Stiúrthóir 
ar Mediatraining.ie, comhlacht comhairliúcháin maidir le scileanna 
cumarsáide, agus bíonn sí ina haoichainteoir agus ina tráchtaire go rialta. 
Cuireann sí ábhar ar fáil do chláir éagsúla raidió agus teilifíse agus 

d’fhoilseacháin cló faoi chúrsaí gnó in Éirinn an lae inniu, faoi éagsúlacht 
inscne ar leibhéal boird agus sa saol poiblí, faoi chúrsaí fiontraíochta 
agus faoin oideachas. Tá sí ina Stiúrthóir freisin ar hRM Recruit 
agus ar Ablevision Ireland. Tá céim san Iriseoireacht aici ó Institiúid 
Teicneolaíochta Bhaile átha Cliath agus céim MA sa Scannánaíocht agus 
sa Teilifís ó Ollscoil Chathair Bhaile átha Cliath.

4. Noel Curran, Príomh-Stiúrthóir
Ceapadh Noel ina Phríomh-Stiúrthóir ar RTÉ le héifeacht ón 1 Feabhra 
2011. 
Tá céim i Staidéar Cumarsáide ag Noel ó Ollscoil Chathair Bhaile átha 
Cliath (DCu), mar ar thug sé faoi obair thaighde faoi leith maidir le 
ceisteanna a bhaineann leis an bpolasaí craolacháin. Tar éis dó DCu 
a fhágáil, d’oibrigh sé ina iriseoir maidir le cúrsaí gnó sular ceapadh ina 
Eagarthóir Nuachta é san iris Business and Finance.

D’fhág Noel Business and Finance sa bhliain 1992 gur thosaigh ag obair le 
clár gnó agus eacnamaíochta RTÉ Marketplace. Tar éis dó dul faoi oiliúint 
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 RTÉ2, 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. Frank Hannigan
Téarma oifige: 4 Samhain 2014–3 Samhain 2019
Tá Frank hannigan ag obair leis na meáin chumarsáide traidisiúnta agus le 
comhlachtaí bogearraí le 30 bliain anuas. D’oibrigh sé le raidió agus leis na 
meáin chlóite go dtí gur tháinig na meáin idirlín i dtreis agus d’oibrigh sé sna 
meáin shóisialta ina dhiaidh sin nuair a tháinig siad sin faoi bhláth. D’oibrigh 
sé ag tráthanna éagsúla leis an Sunday Tribune, le Hot Press agus le 
Examiner Publications.

Ina chuid fiontraíochta, d’éirigh leis níos mó ná €40m d’infheistíocht 
a bhailiú dá chuid tograí. Tá fónamh déanta aige ina thionscantóir, ina 
mheantóir agus ina infheisteoir le roinnt de na gnólachtaí tionscantacha 
is spleodraí in Éirinn. Bíonn Frank ina léachtóir cuairte in Ollscoileanna 
na hÉireann i mbun cainte ar ábhair éagsúla maidir leis na meáin 
chumarsáide agus le gnó barainneach a thionscnamh.

6. Deborah Kelleher
Téarma oifige: 4 Samhain 2014–3 Samhain 2017
Ceapadh Deborah Kelleher ina Stiúrthóir ar Cheol-Acadamh Ríoga na 
hÉireann i mí Deireadh Fómhair 2010 tar éis di fónamh ar feadh roinnt 
blianta ina Ceann ar Roinn na Ceoltóireachta. Bhí bunpháirt aici i gcúrsaí 
allamuigh agus i gcúrsaí cianfhoghlama a chur ar bun san Acadamh, agus 
go háirithe, i mbunú agus i bhforbairt chúrsaí acadúla le roinnt blianta 
anuas, ina measc, bunchéim shaindírithe sa chumadóireacht, an chéad 
chúrsa i dteicneolaíocht an cheoil san Acadamh agus cuid mhór cúrsaí 
don fhorbairt ghairmiúil ar mhúinteoirí ar fud na tíre.
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Le bliain anuas, tá Ceol-Acadamh Ríoga na hÉireann ina Choláiste 
Comhlach de chuid Choláiste na Tríonóide, Baile átha Cliath agus rinne 
Deborah maoirseacht ar an athrú suntasach sin.

Rinne Deborah staidéar ar an gceol i gColáiste na Tríonóide, Baile 
átha Cliath agus ghnóthaigh sí céim Máistreachta sa Cheoleolaíocht 
ón gColáiste na hOllscoile, Baile átha Cliath agus céim Máistreachta i 
Riarachán Gnó ó Ollscoil Chathair Bhaile átha Cliath ina dhiaidh sin. Tá 
Deborah freisin ar dhuine de na ceoltóirí pianó is géire éileamh dá glún 
in Éirinn. Dhírigh sí go mór ar sheinm le hamhránaithe le blianta beaga 
anuas agus d’oibrigh sí le Ailish Tynan, Mairéad Buicke, Tara Erraught agus 
Bernadette Greevy nach maireann, i measc roinnt oirfideach eile. Tá sí 
ina comhalta de bhord Chomórtas Idirnáisiúnta Pianó Bhaile átha Cliath, 
de bhord Cheolfhoireann Náisiúnta na nóg agus de bhord Lyric Opera 
chomh maith le fónamh a dhéanamh ar Phainéal Piarmheastóireachta 
don Chomhairle Ealaíon.

Tá Deborah ar dhuine den dáréag comhalta ar Chomhairle Chumann 
Ardscoileanna Ceoil na hEorpa (AEC), scáthghrúpa do bhreis agus 280 
ardscoil ceoil.

7. Aengus Mac Grianna
Téarma oifige: 4 Samhain 2014–3 Samhain 2019
Rugadh Aengus i Ráth Eanaigh agus is trí Ghaeilge a cuireadh oideachas 
air. Tá sé ar dhuine de na craoltóirí nuachta is fearr a thaitníonn leis an 
bpobal. Thosaigh sé le RTÉ i lár na 1980idí ag obair mar theachtaire 
sa seomra nuachta. D’oibrigh sé ina thuairisceoir leis an gcuid is mó de 
dheasca an tseomra nuachta ina dhiaidh sin sular ceapadh ina Chraoltóir 
Nuachta é sa bhliain 1999.

Bíonn Aengus le feiceáil go rialta ar chláir nuachta Six-One agus Nine 
O’Clock News agus le cloisteáil ar RTÉ Radio 1 agus RTÉ lyric fm. Tar 
éis laghduithe pá, d’fheidhmigh Aengus mar ionadaí ceardchumainn in 
RTÉ agus rinne sé fónamh thar ceann cheardchumann an NuJ ar feadh 
beagnach dhá bhliain ar leibhéal ghrúpa na gceardchumann.

8. An Dr P.J. Mathews
Téarma oifige: 4 Samhain 2014–3 Samhain 2019
Tá P.J. Mathews ina Léachtóir Sinsearach i Scoil an Bhéarla, na 
Drámaíochta agus na Scannánaíochta i gColáiste na hOllscoile, Baile 
átha Cliath. Baineann a shaothar go speisialta le litríocht agus le cultúr an 
hÉireann. Is é a scríobh an saothar Revival maidir le tréimhse athbheochan 
chultúr na hÉireann, arna fhoilsiú ag Field Day/Cork uP sa bhliain 2003; 
a rinne eagarthóireacht ar an saothar Cambridge Companion to J.M. 
Synge (2009); agus comheagarthóireacht ar A Handbook of the Irish 
Revival a bheidh á fhoilsiú ag Amharclann na Mainistreach i rith na 
bliana 2015. Is é an Dr Mathews a bhunaigh agus atá ina Stiúrthóir ar an 
bpodchraoltóireacht acadúil le uCDscholarcast (www.ucd.ie/scholarcast). 

Bhí sé ina Stiúrthóir ar Scoil Samhraidh Parnell idir 2002-5 agus ceapadh 
ina Chomhalta Naughton agus ina Chomh-Ollamh Cuairte sa Bhéarla 
é in Ollscoil Notre Dame sa bhliain 2007-8. Tá sé ina membre extérieur 
de Mheitheal Léann na hÉireann in université Sorbonne Nouvelle-Paris 
3, agus ina chomhthionólaí ar Chraobhchóras Taighde Dochtúireachta 
Léann na hÉireann.

9. Anne O’Leary
Téarma oifige: 4 Samhain 2014–3 Samhain 2019
Is feidhmeannach gnó le taithí mhór í Anne O’Leary. Réimsí spéise 
ina bhfuil cumas faoi leith léirithe aici is ea cúnamh a thabhairt do 
chomhlachtaí bealaí nua a aimsiú isteach ar an margadh agus leas breise 
a bhaint as deiseanna teicneolaíochta d’fhonn an toradh is fearr a bheadh 
le baint as an ngnó a thabhairt i gcrích go tobann. Tá tuiscint ghéar ghrinn 
ag Anne ar rialachas corparáide agus ar chúrsaí comhlíonta. Ina Comhalta 
di d’Institiúid na Stiúrthóirí, tá tuiscint aici ar na coinníollacha reatha maidir 
le boird phríobháideacha agus boird chomhlachtaí stáit.

Is fiontraí cruthanta í a rinne tionscnamh agus forás ar ghnólacht 
teicneolaíochta de scoth an domhain sular dhíol sí é, agus bíonn béim 
láidir aici ar pháirtnéireacht straitéiseach, ar bhainistíocht díolacháin, ar 
mhargaíocht, ar fhorbairt táirgí agus ar bhainistíocht i ndáil le caidreamh 
inmheánach - seachtrach.

Tá taithí leathanréimseach ag Anne ar earnálacha éagsúla gnó agus is léir 
a cumas maidir le fáthmheas, pleanáil straitéiseach, soirbhiú do mheithle 
agus do dhaoine aonair agus forás inbhuanaithe ar theacht isteach airgid.

10. Aileen O’Meara 
Téarma oifige: 16 Feabhra 2010–15 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 Fhailí 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 obair 
do RTÉ, d’oibrigh sí ina tuairisceoir raidió, ina léiritheoir raidió agus ina 
comhfhreagraí nuachta ar an teilifís. Bronnadh gradaim 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 2010–15 Feabhra 2015
Is céimí de chuid an Choláiste Ollscoile, 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 í 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 
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in óstaí an Rí, san Eacnamaíocht sa Choláiste Ollscoile, 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 2010–15 Feabhra 2015
Léiritheoir teilifíse é Stuart atá i mbun cláir teilifíse a léiriú le 25 bliain anuas 
ar fud na réimsí faisnéise agus siamsaíochta do RTÉ, BBC agus cuid 
mhór craoltóirí eile. Tá sé ina Stiúrthóir ar Coco Television ó bunaíodh 
é agus ina Bhainisteoir Stiúrtha ón mbliain 1998 i leith. Is é Stuart a 
chomhthionscnaigh agus a léirigh nó a bhí ina léiritheoir feidhmiúcháin ar 
chuid mhór de na cláir a léirigh Coco. Is é is cionsiocair leis an spéis atá ag 
Coco Television sna meáin dhigiteacha, i bhfoilsitheoireacht dhigiteach 
agus in imeachtaí digiteacha. Le gnóthaí airgeadais a d’oibríodh Stuart ar 
dtús agus b’shin ba chúis le Coco dul isteach leis an meitheal a chruthaigh 
YMITV sa bhliain 2001, an chéad chainéal ar líne sa Ríocht Aontaithe a 
dhírigh ar chúrsaí airgeadais.

Is iar chomhalta é de chuid boird Screen Producers Ireland agus bhí baint 
aige leis an iliomad tuarascáil faoi thionscal na meán le deich mbliana 
anuas.

Ba é Stuart an príomhpháirtnéir in Switzer & Co., Comhairleoirí Airgeadais 
agus Comhairleoirí Bainistíochta, ar feadh deich mbliana sula ndeachaigh 
sé le Coco Television.

Freastal ar Chruinnithe an Bhoird
Tionóladh naoi gcruinniú de Bhord RTÉ i rith na bliana 2014. Leagtar 
amach thíos freastal chomhaltaí an bhoird ar na cruinnithe sin: 

An Bord ar an 31 Nollaig 2014
Cruinnithe 

Infhreastail
Cruinnithe a 

Freastalaíodh

Moya Doherty 2 2
Fergus Armstrong 9 9
Orlaith Carmody 9 9
Noel Curran 9 7
Frank hannigan 2 2
Deborah Kelleher 2 2
Aengus Mac Grianna 2 2
Dr P.J. Mathews 2 2
Anne O’Leary 2 2
Aileen O’Meara 9 9
Eunice O’Raw 9 9
Stuart Switzer 9 9
Comhaltaí ar tháinig deireadh lena dtéarma 
oifige an 31 Lúnasa 2014

Tom Savage 7 7
Alan Gilsenan 7 6
Karlin Lillington 7 7
Joe Little 7 7
Sean O’Sullivan 7 7
Patricia Quinn 7 7

 

Coistí an Bhoird 
An Coiste Iniúchta agus Riosca
Tionóladh cúig chruinniú i rith na bliana 2014, a ndearnadh freastal mar seo 
a leanas orthu:

An Coiste ar an 31 Nollaig 2014
Cruinnithe 

Infhreastail
Cruinnithe a 

Freastalaíodh
Ceapadh ar an 

gCoiste
Stuart Switzer 
(Cathaoirleach1) 5 5 25 Feabhra 2010
Frank hannigan 1 1 27 Samhain 2014
Anne O’Leary 1 1 27 Samhain 2014
Eunice O’Raw 5 4 25 Feabhra 2010

Comhaltaí ar tháinig deireadh 
lena dtéarma oifige an 31 
Lúnasa 2014:

Karlin Lillington 4 3
Sean O’Sullivan1 4 4
1  Seán O’Sullivan a bhí ina Chathaoirleach ar an gCoiste Iniúchta agus Riosca go dtí an 31 Lúnasa 
2014.

Coiste na gClár
(an Coiste Eagarthóireachta agus ábhair Chruthaitheachta mar a bhíodh) 
Tionóladh cúig chruinniú den Choiste Eagarthóireachta agus ábhair 
Chruthaitheachta i rith na bliana 2014, a ndearnadh freastal mar seo a 
leanas orthu:

Cruinnithe 
Infhreastail

Cruinnithe a 
Freastalaíodh

Ceapadh ar an 
gCoiste

Orlaith Carmody 
(Cathaoirleach) 5 5 10 Márta 2009
Fergus Armstrong 5 5 10 Márta 2009
Aileen O’Meara 5 4 25 Feabhra 2010

Ceapadh beirt chomhaltaí nua ar an gcoiste le héifeacht ón 27 Samhain 
2014 – Deborah Kelleher agus an Dr P.J. Mathews. Níor tharla cruinniú ar 
bith idir tráth a gceaptha agus deireadh na tréimhse faoi chaibidil. 

An Coiste Luach Saothair agus Forbartha Bainistíochta
Tionóladh aon chruinniú amháin i rith na bliana 2014 agus bhí iomlán na 
gcomhaltaí i láthair: Tom Savage (Cathaoirleach), Fergus Armstrong agus 
Seán O’Sullivan.

An Coiste Airgeadais
Mar a mhínítear san Athbhreithniú maidir le Rialachas Corparáide, 
rinneadh an Coiste Airgeadais a chónascadh i ndeireadh na bliana 2014 
leis an gCoiste Iniúchta agus Riosca. Dá bhrí sin, ní fo-choiste de chuid an 
Bhoird an Coiste Airgeadais amhail an 31 Nollaig 2014.

Tionóladh dhá chruinniú den Choiste Airgeadais i rith na bliana agus bhí 
iomlán na gcomhaltaí i láthair ag gach cruinniú. Ba é Seán O’Sullivan a 
bhí ina Chathaoirleach ar an gCoiste agus ba iad Stuart Switzer, Orlaith 
Carmody agus Tom Savage na comhaltaí eile.

An Coiste Teicneolaíochta agus Nuála
Tionóladh aon chruinniú amháin den Choiste i rith na bliana. D’fhreastail 
Karlin Lillington (Cathaoirleach) agus Seán O’Sullivan ar an gcruinniú. Bhí 
Aileen O’Meara as láthair.

Tar éis athbhreithniú a dhéanamh ar choistí an Bhoird, ní fo-choiste de 
chuid an Bhoird an Coiste Teicneolaíochta agus Nuála amhail an 31 Nollaig 
2014. Féach an tAthbhreithniú maidir le Rialachas Corparáide maidir le 
sonraí breise. 
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AN FEIDhMEANNAS

1. Noel Curran, An Príomh-Stiúrthóir
Féach an nóta beathaisnéise ar leathanach 84.

2. Kevin Bakhurst 
Bainisteoir Stiúrtha, Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ;  
Leas-Phríomh-Stiúrthóir
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 an 
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 bpoist shinsearacha bainistíochta 
maidir le cúrsaí Oibriúcháin agus AD. Is i gcomhlachtaí ilnáisiúnta de leithéid 
GE, Intel agus Becton Dickinson a d’oibrigh sé den chuid is mó agus i réimse 
seirbhísí airgeadais ina dhiaidh sin i ndáil leis an mbainistíocht ar athrú i 
gcomhthéacs cumaisc agus éadála. 
 
4. Jim Jennings 
Bainisteoir Stiúrtha, Raidió RTÉ 
Ceapadh Jim Jennings ina Bhainisteoir Stiúrtha ar Raidió RTÉ i mí na 
Samhna 2013. Déanann sé maoirseacht freisin maidir leis an mbainistíocht ar 
Cheolfhoirne, Cheathairéad agus Chóir RTÉ. Bhí Jim ina Cheannasaí ar RTÉ 
Raidió 1 sular ceapadh sa phost seo é.

Sa bhliain 1985 a thosaigh Jim le Raidió RTÉ, ag obair ar dtús le Gnéchláir 
agus Cúrsaí Reatha ar chláir de leithéid Today at Five agus The Pat Kenny 
Show. D’athraigh sé sa bhliain 1989 go dtí Teilifís RTÉ, mar a raibh roinnt post 
sinsearach aige, ina measc Léiritheoir Feidhmiúcháin ar The Late Late Show, 
Election 2012 agus searmanas oscailte na gCluichí Oilimpeacha Speisialta. 
D’oibrigh sé freisin ina Eagarthóir ar Léargas. 
 
5. Glen Killane
Bainisteoir Stiúrtha, Teilifís RTÉ 
Thosaigh Glen ar Bhord Feidhmiúcháin RTÉ ina Bhainisteoir Stiúrtha, Teilifís i 
mí 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 maidir le sacar beo. 
Tháinig sé ar ais go dtí RTÉ sa bhliain 2002 go raibh ina eagarthóir maidir le 
sacar idirnáisiúnta agus bhí sé ina Léiritheoir Feidhmiúcháin sa bhliain 2003 
ar Chluichí Oilimpeacha Speisialta an Domhain, an imeacht spóirt ba mhó in 
Éirinn i rith na bliana sin.

Ceapadh Glen ina Cheannasaí Spóirt in Teilifís RTÉ sa bhliain 2004 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 
Bainisteoir Stiúrtha, RTÉ Digiteach
Ceapadh Múirne Laffan ina Bainisteoir Stiúrtha 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 sula ndeachaigh 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 chruthaigh sraith 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
Príomhoifigeach Airgeadais, RTÉ
Ceapadh Breda O’Keeffe ina Príomhoifigeach Airgeadais i rith na bliana 2013. 
As Cill Chainnigh ó dhúchas di, d’fhreastail sí 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 poist shinsearacha 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 mbaile 
na Sionainne. 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 an Ghrúpa, RTÉ
Thosaigh Willie O’Reilly le RTÉ ina Stiúrthóir Tráchtála an Ghrúpa i mí Eanáir 
2012. Céimí de chuid an Choláiste Ollscoile, 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 mar a raibh sé freagrach as ardú ar an lucht éisteachta agus ar 
an ioncam a thabhairt i gcrích le linn 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 sin. Chaith sé tréimhse freisin ina Chathaoirleach ar Chraoltóirí 
Neamhspleácha na hÉireann (IBI).
 
9. Richard Waghorn 
Príomhoifigeach Teicneolaíochta, RTÉ
Thosaigh Richard le RTÉ ina Phríomhoifigeach Teicneolaíochta i mí Feabhra 
2012. Ceapadh Richard ina stiúrthóir ar RTÉ Transmission Network Limited i 
rith na bliana 2013. Tá céim MBA ag Richard ó henley Management College 
agus is céimí de chuid an university of Leeds é.

Bhí Richard ina Phríomhoifigeach Teicneolaíochta leis an South African 
Broadcasting Corporation idir na blianta 2009 agus 2011. 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. D’oibrigh sé 
ar fud roinnt réimsí éagsúla leis an BBC, straitéis, meáin chumarsáide 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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Tá comhaltaí Bhord RTÉ tugtha do 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 i ndáil le 
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 den 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. 

I réimsí áirithe, tá fairsingiú, seachas mar a éilítear sa Chód Cleachtais um 
Rialachas Comhlachtaí Stáit, déanta ag RTÉ ar na réimsí ina ndéantar 
eolas a nochtadh. Déantar an foilsiú breise sin ar mhaithe le follasacht 
agus dea-rialachas corparáide a chur chun cinn. 

Comhlíonann RTÉ freisin 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.

Bord RTÉ
Comhdéanamh
Ceaptar Comhaltaí Bhord RTÉ faoi Alt 81 d’Acht Craolacháin 2009 ar 
feadh tréimhse nach faide ná cúig bliana. Foráiltear faoin Acht do Bhord 
ar a bhfuil dáréag comhalta, arna gceapadh ag an Rialtas mar seo a 
leanas:
• Seisear comhaltaí 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 líon fear nach lú ná cúigear agus líon ban nach lú 
ná cúigear ar na comhaltaí. Amhail an 31 Nollaig 2014, seisear ban agus 
seisear fear atá ar Bhord RTÉ.

Tháinig athrú ar chomhaltaí Bhord RTÉ i rith na bliana. Tháinig deireadh 
le téarma oifige seachtar comhaltaí den Bhord, an t-iar-Chathaoirleach 
san áireamh, ar an 31 Lúnasa 2014. Luaitear ainmneacha na gcomhaltaí i 
dtaifead tinrimh an Bhoird ar leathanach 86. Cheap an Rialtas ina dhiaidh 
sin na comhaltaí seo a leanas ar an mBord le héifeacht ón 4 Samhain 2014:
• Moya Doherty (Cathaoirleach)
• Fergus Armstrong (arna cheapadh don dara téarma)
• Frank Hannigan
• Deborah Kelleher
• Aengus Mac Grianna
• An Dr P.J. Mathews
• Anne O’Leary

Leagtar amach sonraí beathaisnéise faoi chomhaltaí an Bhoird, mar a bhí 
ar an 31 Nollaig 2014, ar leathanaigh 84–85 agus mionsonraí faoi théarmaí 
oifige san áireamh.

Tar éis dheireadh na bliana, cheap an Rialtas ceathrar comhaltaí nua ar 
Bhord RTÉ le héifeacht ón 17 Feabhra 2015. Rinneadh na ceapacháin 
sin tar éis don Chomhchoiste Oireachtais um Chumarsáid, Fuinneamh 
agus Acmhainní Nádúrtha moltaí a dhéanamh leis an Aire Cumarsáide, 
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. 

Is iad na Comhaltaí Boird nua:
• Shane Naughton, Príomhoifigeach Airgeadais ag The Economist Group
• Pádraig Ó Céidigh, bunaitheoir Aer Árann agus Aer Lingus Regional. 

Ollamh Taca le Fiontraíocht agus Gnó in OÉ Gaillimh, Cathaoirleach ar 
Bhord Comhairleach Scoil an Ghnó agus Cathaoirleach ar Fáilte Éireann 
an Iarthair 

• Fionnuala Sheehan, Iar-Phríomhfheidhmeannach ar MEAS/drinkaware.
ie agus iar-Leaschláraitheoir in Ollscoil Luimnigh

• Margaret E. Ward, bean fiontraíochta a d’oibrigh ina hiriseoir maidir 
le cúrsaí airgeadais ar feadh cúig bliana is fiche. Bunaitheoir agus 
Príomhfheidhmeannach ar Clear Ink, gníomhaireacht domhanda maidir 
le cumarsáid agus brandaí. 

Tá beathaisnéis iomlán gach duine de na comhaltaí nua-cheaptha ar fáil 
ar an láithreán gréasáin RTÉ.ie.  

Tháinig na ceapacháin seo ar dheireadh a theacht le téarma oifige 
cheathrar chomhaltaí den Bhord ar an 15 Feabhra 2015 – féach 
leathanach 84–85 maidir le sonraí breise.

Ról
Leagtar amach dualgais chomhaltaí an Bhoird in Alt 87 den 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 críochnúil.

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

Déantar deighilt shoiléir ó thaobh freagrachtaí idir post Chathaoirleach 
an Bhoird, ar cathaoirleach neamhfheidhmiúcháin atá ann, agus post an 
Phríomh-Stiúrthóra.

Glacann an Príomh-Stiúrthóir, i gcomhar leis an lucht bainistíochta 
feidhmiúcháin, freagracht as cúrsaí oibriúcháin ó lá go lá in RTÉ. Áirítear 
ar fhreagracht an Chathaoirligh ceannasaíocht a dhéanamh ar an mBord, 
clár oibre an Bhoird a 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 leis an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus 
Acmhainní Nádúrtha chun cúrsaí maidir le feidhmíocht oibriúcháin agus 
airgeadais RTÉ a phlé.

RIALACHAS CORPARÁIDE
Don bhliain Dar críoch 31 nollaig 2014
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Nós Imeachta an Bhoird 
Cuirtear cáipéisí mionteagaisc faoi RTÉ agus cúrsaí oibriúcháin RTÉ ar 
fáil do chomhaltaí an Bhoird ar a gceapadh. Tagann an Bord le chéile de 
réir sceideal cruinnithe rialta agus bíonn cruinnithe ann tráthanna eile 
freisin de réir mar a mheastar gá leis 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 trátha 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 a chinntiú 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 
amháin maidir lena phlé agus cinneadh a dhéanamh ina leith. Baineann 
príomhréimsí buntábhachta ghnó 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 rialaithe inmheánaigh.

Déantar réimsí áirithe ábhair 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 ó tharla an cruinniú Boird roimhe sin nó, sa chás nach mbíonn 
miontuairiscí ar fáil an tráth a ndéantar na páipéir a scaipeadh, tugtar 
cuntas ó bhéal ag cruinniú an Bhoird. 

Bíonn Cathaoirleach gach coiste ar fáil chun tuairisc a thabhairt agus 
ceisteanna a fhreagairt faoi imeachtaí an choiste ag na cruinnithe Boird, 
de réir mar is gá.

Coistí an Bhoird
Tá trí cinn d’fhochoistí buana ar bun ag an mBord an 31 Nollaig 2014 
chun cuidiú leis an bhfeidhmiúchán i leith na bhfreagrachtaí. Is iad sin an 
Coiste Iniúchta agus Riosca, an Coiste Luach Saothair agus Forbartha 
Bainistíochta agus Coiste na gClár.

I ndeireadh na bliana 2014, tar éis cheapadh chomhaltaí nua ar an mBord, 
rinne an Cathaoirleach athbhreithniú ar líon choistí an Bhoird agus ar 
chomhaltaí na gcoistí sin. Dá thoradh sin, tá dhá choiste a bhíodh ag 
feidhmiú i rith na bliana 2014 nach fochoistí buana de chuid an Bhoird 
feasta iad. Is iad sin an Coiste Teicneolaíochta agus Nuála agus an Coiste 
Airgeadais. 

Tagann beartaíocht an Choiste Airgeadais anois faoi scáth an Choiste 
Iniúchta agus Riosca, mar a mhínítear níos mine thíos. Bhí an Coiste 
Teicneolaíochta agus Nuála i mbun feidhme ar feadh ceithre bliana, ag 
déanamh maoirseachta ar na pleananna maidir le cúrsaí teicneolaíochta 
agus nuála. Glactar leis gur cuid lárnach feasta an teicneolaíocht de 
straitéisí RTÉ d’fhonn freastal do riachtanais an lucht féachana agus 
éisteachta sa ré dhigiteach. Tagann an teicneolaíocht agus an nuáil ina 
ábhar don Bhord iomlán dá bharr sin. 

Leagtar amach ar leathanach 86 comhaltaí gach coiste agus sonraí faoin 
bhfreastal a rinneadh ar na cruinnithe a tionóladh i rith na bliana 2014. 
Feidhmíonn Rúnaí Ghrúpa RTÉ ina Rúnaí ar gach ceann de na Coistí.

Bunaítear coistí sealadacha, de réir téarmaí tagartha sainiúla, ó am go 
chéile chun déileáil le hábhair faoi leith. Níor mheas an Bord go raibh gá le 
haon choiste sealadach a chur ar bun i rith na bliana 2014.

An Coiste Iniúchta agus Riosca
Ceathrar de chomhaltaí an Bhoird atá ar an gCoiste Iniúchta agus Riosca, 
agus meastar gur comhaltaí neamhspleácha iad ar fad. Ba é Stuart 
Switzer an comhalta den Choiste ag a raibh taithí le gairid ar ghnóthaí 
airgeadais gur tháinig deireadh lena thréimhse oifige an 15 Feabhra 2015. 
Is é Pádraig Ó Céidigh an comhalta den Choiste ag a bhfuil taithí le gairid 
ar ghnóthaí airgeadais anois. Tá téarmaí tagartha an Choiste ar fáil ar 
láithreán gréasáin RTÉ. Is iondúil go bhfreastalaíonn 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 de chuid an Bhoird, 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 gan socrú.

Go dtí an dara cuid den bhliain 2014, bhíodh an Coiste Airgeadais ar bun 
mar fhochoiste faoi leith de chuid an Bhoird i mbun maoirseachta ar 
ghnóthaí airgeadais agus i mbun athbhreithniú ó thráth go chéile ar riocht 
airgeadais RTÉ. Thagadh athbhreithniú ar bhuiséad airgeadais bliantúil an 
ghrúpa faoina scáth chomh maith. An 31 Nollaig 2014, tagann beartaíocht 
an Choiste Airgeadais, mar a bhíodh faoi scáth, an Choiste Iniúchta agus 
Riosca. Tarlaíonn sin de bharr athbhreithniú a dhéanamh maidir le coistí 
an Bhoird. 

Rinne an Coiste Iniúchta agus Riosca (agus, de réir mar a luaitear, an 
Coiste Airgeadais a bhíodh ar bun roimhe seo) athbhreithniú ar na nithe 
seo a leanas i rith na bliana 2014:
• An creatchóras don bhainistíocht riosca agus tionscnamh chun treisiú 

leis na próisis bhainistíochta i ndáil le riosca;
• An Plean don Iniúchadh Inmheánach 2014;
• Tuairiscí maidir le hIniúchadh Inmheánaigh 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 plean don iniúchadh seachtrach, scóip na hiniúchóireachta, de réir 
mar a leagtar amach sa Litir Fostaíochta, agus éifeachtúlacht phróiseas 
na hiniúchóireachta;

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

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

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

• An Tuarascáil Bhliantúil maidir le Léiriúchán Teilifíse Neamhspleách, 
sular cuireadh faoi bhráid an Bhoird go foirmeálta í;

b
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• Éifeachtúlacht an chórais rialála inmheánaigh 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 Ghrúpa RTÉ, sular cuireadh faoi bhráid an Bhoird go 
foirmeálta é;*

• Tuairiscí rialta faoi fheidhmíocht an Ghrúpa ó thaobh cúrsaí 
airgeadais;* agus

• Téarmaí tagartha an Choiste féin d’fhonn cinntiú go mbíonn siad 
bord ar bhord leis an aimsir agus gur tugadh na bearta a bhíodh á 
ndéanamh roimhe seo ag an gCoiste Airgeadais faoina scáth. 

* Bearta a bhí á ndéanamh freisin ag an gCoiste Airgeadais i rith na bliana 2014 an fhad a bhí an 
coiste sin ar fáil mar fhochoiste faoi leith de chuid an Bhoird. 

Cuireadh tuairiscí ar fáil don Choiste Iniúchta agus Riosca i rith na bliana 
2014 faoi fhorbairtí nua i réimsí éagsúla maidir le 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 ná 
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 trína gcinntítear nach bhféadfadh tarlú go gcuirfí isteach ar a 
gcuid neamhspleáchais ná ar a gcuid oibiachtúlachta féin.

Déanann an Coiste Iniúchta agus Riosca leibhéal na seirbhísí sin a 
chuireann na hiniúchóirí seachtracha ar fáil agus nach mbaineann le 
hiniúchóireacht, chomh maith leis na táillí a ghabhann leo, a mheas gach 
bliain i gcomhthéacs neamhspleáchas na n-iniúchóirí seachtracha. 
Déantar sin 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 neamhiniúchóireachta, agus maidir leis na táillí a ghabhann 
leo, i rith na bliana i nóta 4 leis na ráitis airgeadais.

Coiste na gClár
Ceathrar de chomhaltaí an Bhoird atá ar Choiste na gClár (an Coiste 
Eagarthóireachta agus Ábhair Chruthaitheachta mar a bhíodh) 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 an saothar i ndáil le cláir agus ar straitéisí 
agus pleananna atá beartaithe.

I ndáil le riosca eagarthóireachta, tugann Coiste na gClár agus an Coiste 
Iniúchta agus Riosca a gcuid clár oibre le chéile ionas go gcinntítear 
maoirseacht agus bainistíocht éifeachtúil 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.

An Coiste Luach Saothair agus Forbartha Bainistíochta
Triúr de chomhaltaí an Bhoird a bhí ar an gCoiste Luach Saothair agus 
Forbartha Bainistíochta i rith na bliana 2014. 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.

Tháinig deireadh le téarma bheirt chomhaltaí den Choiste ar an mBord 
ar an 31 Lúnasa 2014. Tugadh an próiseas maidir le beirt chomhaltaí nua 
a cheapadh go foirmeálta ar an gCoiste Luach Saothair agus Forbartha 

Bainistíochta chun críche tráth ba dheireanaí ná deireadh na bliana 
nuair a ceapadh Moya Doherty (Cathaoirleach an Choiste) agus Anne 
O’Leary ina gcomhaltaí ar an gcoiste, in éineacht le Fergus Armstrong. 

Tá téarmaí tagartha an Choiste ar fáil ar láithreán gréasáin RTÉ. 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 ina leith sin. Is i gcomhthéacs pholasaí 
an Rialtais a dhéantar meastóireacht den sórt sin. (Déantar foráil 
faoi théarmaí tagartha an Choiste do mheastóireacht, de réir mar 
a cheaptar gur gá sin, ar ról leas Phríomh-Stiúrthóra no aon duine a 
cheaptar go sealadach i bpost an Phríomh-Stiúrthóra i gcomhréir le 
hAlt 89(8) an Achta Craolacháin 2009);

• Dul i gcomhairle leis an bPríomh-Stiúrthóir i ndáil le pacáiste luach 
saothair an lucht bainistíochta feidhmiúcháin, le haird ar pholasaí an 
Rialtais i ndáil leis an luach saothair don lucht bainistíochta sinsearach i 
gComhlachtaí Stáit Tráchtála;

• Dul i gcomhairle leis an bPríomh-Stiúrthóir i ndáil le conarthaí do 
chonraitheoirí ‘sárchumais’; agus

• An luach saothair do chomhaltaí ar Bhoird fhochuideachtaí de chuid 
RTÉ a mheas, seachas comhaltaí arna gceapadh ag an Rialtas.

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.

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. Tá meastóireacht déanta ag an mBord ar neamhspleáchas na 
gcomhaltaí de réir na gcritéar neamhspleáchais a leagtar amach faoi 
Chód Rialachas Corparáide an Ríochta Aontaithe, an Cód maidir le 
Rialachas Corparáide atá i bhfeidhm maidir le cuideachtaí atá liostaithe 
ar Stocmhalartán na hÉireann.

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 Aengus Mac Grianna agus ní féidir dá bhrí sin, agus ar an 
gcúis sin amháin, iad a mheas mar chomhaltaí neamhspleácha den 
Bhord ar an 31 Nollaig 2014 de réir chritéir Chód Rialachas Corparáide 
an Ríochta Aontaithe.

Mar a luaitear níos mionsonraithe i Nóta 25 (Idirbhearta le Páirtithe 
Gaolmhara), tharla idirbhearta gnó idir RTÉ agus comhaltaí áirithe den 
Bhord, nó daoine gar gaoil leo, le linn gnáthchúrsaí gnó i rith na bliana dar 
críoch 31 Nollaig 2014. 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 trí chás lenar bhain clá(i)r a bheith á gcoimisiúnú ag RTÉ ó 
chuideachta léiriúcháin atá faoi úinéireacht / rialú chomhalta den 
Bhord. Chuir an Bord san áireamh sna cásanna sin gurb ann do 
Threoirlínte agus Nósanna Imeachta foirmeálta den 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 faoin Bhord é breithniú agus cinntí 
a dhéanamh maidir le haon chlár faoi leith a choimisiúnú. D’fhonn 
an fhollasacht a léiriú, déantar iniúchadh neamhspleách ar nósanna 
imeachta coimisiúnaithe áirithe freisin gach bliain agus cuirtear 

RIALACHAS CORPARÁIDE (AR LEAN)
Don bhliain Dar críoch 31 nollaig 2014
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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 2014 
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.

Rialáil Inmheánach agus an Bhainistíocht I nDáil le Riosca
Is ar an mBord atá an fhreagracht fhoriomlán maidir le córais an Ghrúpa 
don rialáil inmheánach agus le hathbhreithniú ar éifeachtúltacht na 
gcóras sin. 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 an mbainistíocht i ndáil 
le riosca mar chuid lárnach de chlár oibre an choiste féin agus táthar 
díograiseach maidir le bainistíocht fhónta a dhéanamh maidir le baol a 
bheadh ann do RTÉ agus maolú oiread agus is féidir ar an gcur isteach 
a d’fhéadfadh a bheith ar na cuspóirí gnó a bhaint amach dá dtiocfadh 
sé i gcrích.

D’aontaigh an Coiste Iniúchta agus Riosca creatchóras agus struchtúr 
nua i rith na bliana don bhainistíocht i ndáil le réimsí baoil. Tá Oifigeach 
Riosca curtha i mbun maoirseachta ar an gcreatchóras bainistíochta 
sin agus struchtúr nua eagrúcháin ar bun don bhainistíocht ar chúrsaí 
riosca. Tá de rún leis na bearta feabhsúcháin sin go dtreiseofaí arís leis 
na próisis maidir le bainistíocht agus tuairiscíocht ar réimsí baoil. 

Bhí próiseas bainistíochta maidir le cúrsaí riosca i bhfeidhm ag 
RTÉ i rith na bliana 2014 atá leagtha amach chun na réimsí riosca 
mórthábhachtacha a mbeadh an gnóthas ina mbaol a thabhairt chun 
suntais agus tuairisc a thabhairt don Bhord agus don Choiste Iniúchta 
agus Riosca ar na bealaí ina bhfuil bainistíocht á déanamh i ndáil 
leis na rioscaí. Díríonn an Bord go háirithe ar na cineálacha riosca a 
d’fhéadfadh dochar a dhéanamh do straitéis RTÉ nó d’inmharthanacht 
fhadtéarmach nó do dhea-chlú RTÉ. Mar a mhínítear níos mine thíos, tá 
dhá chéim ag baint leis an bpróiseas bainistíochta i ndáil le réimsí baoil 
- beart measúnacht mionghéar maidir le riosca a dhéanann lucht na 
bainistíochta líne sna rannóga éagsúla agus beart measúnachta maidir 
le riosca straitéiseach a dhéanann an Feidhmeannas. 

Tionólann lucht Fheidhmeannas RTÉ, ar a laghad uair amháin sa 
bhliain, ceardlann maidir le riosca straitéiseach d’fhonn na réimsí baoil 
a thiocfadh roimh straitéis RTÉ a thabhairt i gcrích mar ba mhian linn 
a thabhairt chun suntais. Luaitear Urra Feidhmiúcháin agus Úinéir 
Riosca le gach réimse a mheastar a bheith ina bhaol mórthábhachta 
agus coinnítear iad sin faoi athbhreithniú agus faoi mhonatóireacht 
leanúnach i rith na bliana. Coinníonn an tÚinéir Riosca súil ar na nithe ba 
chionsiocair leis an riosca agus coinnítear tuairisc ar na bearta rialála a 

dhéantar chun an baol a mhaolú. Déantar chomh maith táscairí baoil a 
shonrú a chuideodh leis an monatóireacht ar athrú maidir lena mhinice 
a bheadh an baol ann. Tugtar cuntas comhdhlúth ar an mbeartaíocht 
sin i gcáipéis maidir le rioscaí straitéiseacha. Tá feidhm nuabhunaithe i 
ndáil le riosca a dhéanann maoirseacht agus athbhreithniú ar an obair 
seo anois agus ceangal cothaithe idir sin agus an próiseas pleanála 
straitéiseach faoi réimsí níos leithne ná sin ar fad. Cuirtear an cháipéis 
maidir le rioscaí straitéiseacha faoi bhráid an Choiste Iniúchta agus 
Riosca agus faoi bhráid an Bhoird mar chuid den athbhreithniú ar 
éifeachtúlacht na gcóras don rialáil inmheánach.

Ag gabháil leis an bpróiseas measúnachta maidir le riosca straitéiseach 
a mhínítear thuas, tá clár riosca á choinneáil freisin i ngach rannóg gnó 
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 rangú in ord tromchúise agus 
tábhachta. 

Déanann an lucht bainistíochta, uair sa bhliain nó níos minice ná sin, 
leasú agus athbhreithniú ar na cláir riosca éagsúla. Déantar éascaíocht 
leis an bpróiseas seo freisin do chlár riosca comhdhlúite an Ghrúpa 
a ullmhú, ar a liostaítear na príomhréimsí riosca a bhainfeadh le níos 
mó ná rannóg amháin sa Ghrúpa nó réimsí baoil a mbeadh ceangal 
eatarthu. Déantar cáipéis na rioscaí straitéiseacha a sheiceáil in 
aghaidh chlár riosca an Ghrúpa d’fhonn a dheimhniú go gcoinnítear 
cáipéis na rioscaí straitéiseacha cruinn agus go léirítear go hiomlán 
inti na réimsí baoil a shonraíonn an lucht bainistíochta go háitiúil maidir 
le gnéithe faoi leith den ghnó. Cuirtear na cláir rioscaí faoi bhráid an 
Choiste Iniúchta agus Riosca mar chuid d’athbhreithniú an choiste sin ar 
éifeachtúlacht na gcóras don rialáil inmheánach.

I dteannta an phróisis bainistíochta thuasluaithe tá creatchóras rialála 
inmheánach curtha ar bun ar bhonn docht d’fhonn rialú inmheánach 
den éifeacht a thabhairt i gcrích, lena mbaineann na gnéithe seo a 
leanas:
• 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 Gnó 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 riosca mórthábhachta a 
chuirfeadh isteach ar an ngnó a thabhairt chun aire, a smachtú agus a 
thuairisciú;

• Córais chuimsitheacha don bhuiséadú, le buiséid airgeadais bhliantúla 
á gceadú ag an mBord;

• Tuairiscíocht thráthúil de réir na míosa, leis na torthaí iarbhír á lua i 
gcomórtas 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; agus

• Polasaithe agus nósanna imeachta cuimsitheacha a bhaineann le 
bearta rialála i gcúrsaí oibriúcháin agus i gcúrsaí airgeadais, lena 
n-áirítear dliteanas agus caiteachas caipitil. I gcás tionscadail mhóra 
caipitil, bíonn aontú an Bhoird de dhíth.

Déanann Iniúchadh Inmheánach athbhreithniú de réir córais ar na 
bearta rialála seo ag cur chuige bunaithe ar riosca. Deimhníonn an Bord, 
tríd an gCoiste Iniúchta agus Riosca, go bhfuil athbhreithniú déanta 
ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaigh suas go dtí dáta 
ceadaithe na ráiteas airgeadais agus an dáta sin san áireamh.

b
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Bhí na nithe seo a leanas ar na gnéithe a bhaineann 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 ngnáthnós oibre, scrúdú ar ghnéithe de na 
córais don rialú inmheánach agus tuairisc a thabhairt don Choiste 
Iniúchta agus Riosca ar aon easnamh den suntas.

Gnóthas Leantach
Tar éis fiosrúcháin a dhéanamh, tá comhaltaí an Bhoird den tuairim go 
bhfuil acmhainní leordhóthanacha ag RTÉ chun leanúint ar aghaidh 
i mbun gnó oibriúcháin chomh fada agus is intuartha. Mar gheall air 
sin, leantar 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.

2014 2013

€’000 €’000

Comhaltaí an Bhoird an 31 Nollaig 2014
Moya Doherty 5 -
Fergus Armstrong 13 16
Orlaith Carmody 16 16
Noel Curran - -
Frank Hannigan 2 -
Deborah Kelleher - -
Aengus Mac Grianna3 2 -
An Dr. P.J. Mathews - -
Anne O’Leary 2 -
Aileen O’Meara 16 16
Eunice O’Raw - -
Stuart Switzer 16 16

Íocaíochtaí le hiarchomhaltaí2

Tom Savage 21 31
Alan Gilsenan 11 16
Karlin Lillington 11 16
Joe Little3 11 16
Seán O’Sullivan 11 16
Patricia Quinn 11 16

148 175

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

2.  Tháinig deireadh le téarma oifige seisear comhaltaí Boird ar an 31 Lúnasa 2014
3.  Anuas ar tháillí Boird, íocadh Aengus Mac Grianna agus Joe Little i gcás fostaithe de chuid RTÉ

Sa chás go raibh táille i gceist, bhí an táille bhliantúil le comhaltaí an Bhoird 
i ndáil le fónamh mar chomhalta de Bhord RTÉ gan athrú ón mbliain 2013 
go dtí an bhliain 2014. Tagann éagsúlacht i gceist maidir le leibhéil táillí 
mar gheall ar thráthanna ceapacháin, nó athcheapacháin, chomhaltaí an 
Bhoird.
 
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 de chuid an Bhoird:

2014 2013

€’000 €’000

Taisteal – míleáiste 6 10
Liúntais Chothabhála 20 17

26 27

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-Stiúrthóra
Tá an luach saothair don Phríomh-Stiúrthóir, lena mbaineann tuarastal 
bliantúil agus liúntas gluaisteáin, ag teacht le polasaí an Rialtais maidir 
le luach saothair Phríomhoifigigh 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.

2014 2013

€’000 €’000

Buntuarastal 250 250

Sochair Eile
- Ranníocaíochtaí Pinsin 63 63
- Sochair 24 25

337 338

Thabhaigh Noel Curran costais dar suim iomlán €12,392 (2013: €8,837) 
i mbun dhualgais an phoist. 

Níor deonaíodh ná níor íocadh aon phá de réir feidhmíochta i ndáil leis 
an mbliain 2014 ná leis an mbliain 2013.

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 2014
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Cuireann comhaltaí Bhord RTÉ an tuarascáil bhliantúil maille le ráitis 
airgeadais iniúchta an Ghrúpa don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2014 
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 teilitéacs agus cuirtear raon leathan 
seirbhísí ar líne atá bunaithe ar an ngréasán ar fáil saor in aisce. Tríd 
an bhfochuideachta, RTÉ Transmission Network Limited (i mbun 
trádála faoin ainm 2rn), 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 2014 agus ar chora nua atá i ndán san athbhreithniú ar 
chúrsaí Oibriúcháin ó leathanach 18 go dtí leathanach 83 agus san 
athbhreithniú ar chúrsaí Airgeadais ó leathanach 10 go dtí leathanach 15. 
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 149 go dtí leathanach 156 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 2014.

Torthaí na bliana
Leagtar amach torthaí na bliana don Ghrúpa sa Ráiteas faoin Ioncam ar 
leathanach 98 agus sna nótaí a ghabhann leis an Ráiteas sin. 

Comhaltaí an Bhoird
Leagtar amach ó leathanach 84 go dtí leathanach 85 ainmneacha na 
ndaoine a bhí ag fónamh ina gcomhaltaí ar an mBord ar an 31 Nollaig 
2014. Mínítear athruithe a tharla maidir le comhaltaí an Bhoird tar éis 
dheireadh na bliana ar leathanach 90. Cheap an Rialtas ceathrar 
comhaltaí ar an mBord, le héifeacht ón 17 Feabhra 2015.

Rialachas Corparáide
Leagtar amach socruithe RTÉ maidir le cúrsaí rialachais chorparáide sa 
tuarascáil bhliantúil mar seo a leanas:
• Rialachas corparáide leathanaigh 90 go dtí 94
• Próifílí Chomhaltaí an Bhoird leathanaigh 84 go dtí 86
• Ráiteas faoi fhreagrachtaí chomhaltaí an Bhoird leathanach 96

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 ngnóthaí 
airgeadais. Is i nDomhnach Broc, Baile Átha Cliath 4 a choimeádtar 
leabhair chuntasaíochta an Ghrúpa.

Cuntais a Íoc
Admhaíonn comhaltaí an Bhoird an fhreagracht a leagtar orthu maidir 
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.

b

TuARASCÁIL CHOMHALTAí AN BHOIRD
Don bhliain Dar críoch 31 nollaig 2014

Thar ceann an Bhoird

Moya Doherty
Cathaoirleach

Anne O’Leary
Comhalta Boird
agus Cathaoirleach an 
Choiste Iniúchta agus Riosca 

Noel Curran
An Príomh-Stiúrthóir
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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 reachtaíocht 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 comhsheasmhach;
• 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 a 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 90 go dtí 94 
go gcomhlíonann an Grúpa an Cód Cleachtais maidir le Rialachas 
Comhlachtaí Stáit.

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.

RÁITEAS FAOI FHREAGRACHTAí CHOMHALTAí AN BHOIRD
Don bhliain Dar críoch 31 nollaig 2014

Thar ceann an Bhoird

Moya Doherty
Cathaoirleach

Anne O’Leary
Comhalta Boird agus 
Cathaoirleach an Choiste 
Iniúchta agus Riosca

Noel Curran
An Príomh-Stiúrthóir
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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 2014 lena ngabhann Ráiteas Ioncaim an Ghrúpa, 
Ráiteas an Ghrúpa faoi Ioncam Cuimsitheach, 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 sin. 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 faoi 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 éinne eile seachas RTÉ agus an tAire as 
an obair iniúchóireachta, as an tuarascáil seo ná as na tuairimí ar ar 
thángamar.

Freagrachtaí Chomhaltaí Bhord RTÉ agus na n-Iniúchóirí  
Faoi Seach
Mar a leagtar amach níos cuimsithí sa Ráiteas faoi Fhreagrachtaí 
Chomhaltaí an Bhoird ar leathanach 96, 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 an gComhairle um Thuairisciú Airgeadais.

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 chuntasaíochta den suntas a 
rinne na stiúrthóirí; agus cur i láthair na ráiteas airgeadais go foriomlán. 
Déantar freisin an fhaisnéis airgeadais agus neamhairgeadais ar fad 
sa tuarascáil bhliantúil a léamh d’fhonn aon mhíréir ábhartha leis na 
ráitis airgeadais iniúchta a thabhairt chun suntais agus d’fhonn aon 
fhaisnéis is cosúil a bheith mícheart, bunaithe ar an eolas atá gnóthaithe 
againne le linn dúinn an iniúchóireacht a dhéanamh, nó ar neamhréir go 
hábhartha leis an eolas sin, a shonrú. 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 faoi na ráitis airgeadais
Is é ár dtuairim
• gur léiriú fírinneach cóir ráitis airgeadais an Ghrúpa, 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 2014 agus ar an mbarrachas i 
leith na bliana dar críoch an dáta sin

• gur léiriú fírinneach cóir ráitis airgeadais RTÉ, 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 2014; agus

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

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

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

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 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 90 go dtí 
94, comhlíonadh an Ghrúpa i ndáil 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 a rinneamar ar na ráitis airgeadais agus 
tugaimid tuairisc duit sa chás nach bhfuil.

Ruaidhri Gibbons
ar son agus thar ceann

KPMG 
Cuntasóirí Cairte, Comhlacht Iniúchóireachta Reachtúil

1 Plás Stokes, 
Faiche Stiabhna, 
Baile Átha Cliath 2 

23 Aibreán 2015
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RÁITEAS IONCAIM AN GHRúPA
Don bhliain Dar críoch 31 nollaig 2014

Nótaí 2014 2013

€’000 €’000

 
Oibríochtaí Leanúnacha  
Ioncam 1 328,167 327,584
Costais Oibríochta (roimh dímheas, amúchadh, athstruchtúrú agus creidmheasanna eile) 2 (312,088) (306,919)

EBITDA1 roimh athstruchtúrú agus creidmheasanna eile 16,079 20,665

Dímheas agus amúchadh 4 (13,600) (15,255)
Athstruchtúrú agus creidmheasanna eile 6 237 390

Brabús ó Bhearta Oibriúcháin i ndiaidh athstruchtúrú agus creidmheasanna eile 2,716 5,800

Ioncam airgeadais 3 2,189 474
Costas airgeadais 3 (3,977) (5,208)

Barrachas Roimh Cháin Ioncaim 4 928 1,066

Costais ó Cháin Ioncaim 7 (711) (408)

Barrachas don Bhliain 217 658

1EBITDA: Tuilleamh (Brabús Oibríochta) roimh ús, Cháin, Dímheas agus Amúchadh

Thar ceann an Bhoird 

Moya Doherty
Cathaoirleach

Anne O’Leary
Comhalta Boird agus 
Cathaoirleach an Choiste 
Iniúchta agus Riosca

Noel Curran
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RÁITEAS FAOI IONCAM CuIMSITHEACH AN GHRúPA 
Don bhliain Dar críoch 31 nollaig 2014

 Nótaí 2014 2013

  €’000 €’000

 
Barrachas i leith na bliana 217 658

Ioncam Cuimsitheach Eile
Nithe nach ndéanfar a athrangú chuig brabús nó caillteanas riamh
(Caillteanas)/gnóthachan atomhais ar an scéim pinsin shochair shainithe 20 (32,013) 53,905

(Caillteanas)/gnóthachan atomhais ar an scéim pinsin ‘50/50’ Riosca i bPáirt 20 (90) 559

Cáin iarchurtha ghaolmhar maidir le sócmhainní pinsin 21 1,006 (1,143)
(31,097) 53,321

Nithe a dhéantar nó a d’fhéadfaí a athrangú chuig brabús nó caillteanas
Sciar éifeachtach athruithe i luach cothrom maidir le fálú airgid (126) 101
Gnóthachan luacha chothroim athrangaithe chuig ioncam 3 537 1,007

Gnóthachan ar luach cothrom maidir le fálú sreabhadh airgid 23 411 1,108
Athrangú sa ráiteas faoi ioncam ar an gcúlchiste fálaithe i ndáil le sreabhadh airgead 3 1,689 -

2,100 1,108

Cáin iarchurtha maidir le fálú sreabhadh airgid 21 (262) (139)
(262) (139)

Iomlán an (t-easnaimh)/bharrachais chuimsithigh eile i leith na bliana (29,259) 54,290

Iomlán an (t-easnaimh)/bharrachais chuimsithigh i leith na bliana (29,042) 54,948

Thar ceann an Bhoird

Moya Doherty
Cathaoirleach

Anne O’Leary
Comhalta Boird agus 
Cathaoirleach an Choiste 
Iniúchta agus Riosca

Noel Curran
An Príomh-Stiúrthóir
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CLÁR COMHARDAITHE AN GHRúPA
ar an 31 nollaig 2014

Nótaí 2014 2013

€’000 €’000

SÓCMHAINNÍ
Sócmhainní Neamhreatha
Maoin, innealra agus trealamh 8 81,440 88,522
Sócmhainní doláimhsithe 9 3,157 4,121
Airgead tirim srianta 10 - 4,000
Sócmhainn pinsin 20 1,837 9,899
Iomlán na Sócmhainní Neamhreatha 86,434 106,542

Sócmhainní Reatha
Fardail 12 33,848 33,484
Nithe infhaighte trádála agus eile 13 38,413 35,807
Réamhíocaíochtaí agus fabhraithe eile 12,303 13,121
Infheistíochtaí leachtacha 14 6,045 9,101
Airgead tirim agus coibhéis airgid tirim 15 18,643 18,962
Ionstraimí airgeadais díorthaigh 22 1,113 -
Iomlán na Sócmhainní Reatha 110,365 110,475

Iomlán Sócmhainní 196,799 217,017

COTHROMAS
Tuilleamh Coinnithe 22,972 53,852
Cúlchiste maidir le fálú sreabhadh airgid 23 - (1,838)

22,972 52,014

DLITEANAIS
Dliteanais Neamhreatha
Fiachas úsmhar agus iasachtaí 16 45,625 47,625
Sochair d’fhostaithe 19 17,723 22,800
Nithe iníoctha trádála agus eile 17 2,391 3,290
Dliteanas pinsin 20 19,188 -
Dliteanais chánach iarchurtha 21 1,245 1,278
Ionstraimí airgeadais díorthaigh 22 - 1,020
Iomlán na nDliteanas Neamhreatha 86,172 76,013

Dliteanais Reatha
Fiachas úsmhar agus iasachtaí 16 3,750 3,750
Nithe iníoctha trádála agus eile 17 65,945 65,327
Cánachas agus leas sóisialach 18 8,331 9,497
Sochair d’fhostaithe 19 8,443 9,025
Ionstraimí airgeadais díorthaigh 22 1,186 1,391
Iomlán na nDliteanas Reatha 87,655 88,990
 
Iomlán na nDliteanas 173,827 165,003

Iomlán Cothromais agus Dliteanais 196,799 217,017

Thar ceann an Bhoird

Moya Doherty
Cathaoirleach

Anne O’Leary
Comhalta Boird agus 
Cathaoirleach an Choiste 
Iniúchta agus Riosca

Noel Curran
An Príomh-Stiúrthóir
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RÁITEAS AN GHRúPA FAOI ATHRú AR CHOTHROMAS
ar an 31 nollaig 2014

Tuilleamh 
Coinnithe

Cúlchiste re. fálú 
sreabhadh airgid Iomlán Cothromais

€’000 €’000 €’000

(Nóta 23)

Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2014 53,852 (1,838) 52,014

Barrachas don Bhliain 217 - 217
(Easnaimh)/barrachas chuimsithigh eile (31,097) 1,838 (29,259)
Iomlán an (t-easnaimh)/bharrachais chuimsithigh (30,880) 1,838 (29,042)

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2014 22,972 - 22,972

Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2013 (127) (2,807) (2,934)

Barrachas don Bhliain 658 658
Barrachas chuimsithigh eile 53,321 969 54,290
Iomlán an bharrachais chuimsithigh  53,979 969 54,948

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2013 53,852 (1,838) 52,014

RÁITEAS RTÉ FAOI ATHRú AR CHOTHROMAS
ar an 31 nollaig 2014

2014 2013

€’000 €’000

Tuilleamh coinnithe
Iarmhéid ar an 1 Eanáir (45,517) (89,896)

Barrachas/(easnaimh) don Bhliain 8,979 (8,942)
(Easnaimh)/barrachas chuimsithigh eile (31,097) 53,321
Iomlán an (t-easnaimh)/bharrachais chuimsithigh (22,118) 44,379

Iarmhéid ar an 31 Nollaig (67,635) (45,517)

Thar ceann an Bhoird

Moya Doherty
Cathaoirleach

Anne O’Leary
Comhalta Boird agus  
Cathaoirleach an Choiste  
Iniúchta agus Riosca

Noel Curran
An Príomh-Stiúrthóir
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RÁITEAS FAOI SHREABHADH AIRGID AN GHRúPA
Don bhliain Dar críoch 31 nollaig 2014

Nótaí 2014 2013

€’000 €’000

Sreabhadh Airgid ó Bhearta Oibriúcháin
Barrachas i leith na bliana 217 658
Coigeartú maidir le:
Athstruchtúrú agus creidmheasanna eile 6 (237) (390)
Dímheas maidir le maoin, innealra agus trealamh 8 12,307 13,864
Amúchadh maidir le sócmhainní doláimhsithe 9 1,293 1,391
Gnóthachan ar mhaoin, innealra agus trealamh a dhiúscairt (43) (24)
Difríocht idir muirear pinsin agus ranníocaíochtaí airgid (4,414) (3,485)
Costas airgeadais glan 3 1,788 4,734
Costas cháin ioncaim 7 711 408

11,622 17,156

Athrú ar fhardail agus nithe iníoctha a bhaineann le fardail 3,550 (1,167)
Athrú ar nithe infhaighte trádála agus eile (2,606) (318)
Athrú ar réamhíocaíochtaí 813 2,214
Athrú ar nithe iníoctha trádála agus eile (2,918) (3,170)
Athrú ar chánachas agus leas sóisialach (1,166) 1,483
Athrú ar shochair d’fhostaithe agus ar chostais athstruchtúraithe agus eile (6,849) (11,122)
Airgead tirim glan ó Bhearta Oibriúcháin 2,446 5,076

Sreabhadh Airgid ó Bhearta Infheistíochta
Ús a fuarthas 371 521
Fáltas ó mhaoin, innealra agus trealamh a dhíol 216 32
Éadáil ar mhaoin, innealra agus trealamh (4,699) (7,860)
Éadáil ar shócmhainní doláimhsithe (809) (1,352)
Airgead tirim glan in úsáid i mBearta Infheistíochta (4,921) (8,659)

Sreabhadh Airgid ó Bhearta Airgeadais
Aisíocaíochtaí ó Iasachtaí 16 (2,000) (1,875)
Ús a híocadh (2,900) (2,595)
Airgead tirim srianta 15 4,000 (1,000)
Ísliú maidir le hinfheistíochtaí leachtacha 14 3,056 7,110
Airgead Tirim Glan ó Bhearta Airgeadais 2,156 1,640

Laghdú glan ar airgead tirim agus coibhéis airgid thirim (319) (1,943)
Airgead tirim & coibhéis airgid thirim an 1 Eanáir 18,962 20,905

Airgead Tirim & Coibhéis Airgid Thirim ar an 31 Nollaig 15 18,643 18,962

Thar ceann an Bhoird

Moya Doherty
Cathaoirleach

Anne O’Leary
Comhalta Boird agus 
Cathaoirleach an Choiste 
Iniúchta agus Riosca

Noel Curran
An Príomh-Stiúrthóir
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CLÁR COMHARDAITHE RTÉ
ar an 31 nollaig 2014

Nótaí 2014 2013

€’000 €’000

SÓCMHAINNÍ
Sócmhainní Neamhreatha
Maoin, innealra agus trealamh 8 20,651 23,367
Sócmhainní doláimhsithe 9 1,971 2,593
Infheistíochtaí i bhfochuideachtaí 11 65,827 65,827
Sócmhainn pinsin 20 1,837 9,899
Sócmhainní cánachais iarchurtha 21 1,062 309
Iomlán na Sócmhainní Neamhreatha 91,348 101,995

Sócmhainní Reatha
Fardail 12 33,763 33,425
Nithe infhaighte trádála agus eile 13 30,506 28,633
Réamhíocaíochtaí agus ioncam fabhraithe 9,768 11,088
Infheistíochtaí leachtacha 14 6,045 8,082
Airgead tirim agus coibhéis airgid thirim 15 14,869 16,674
Ionstraimí airgeadais díorthaigh 22 1,113 -
Iomlán na Sócmhainní Reatha 96,064 97,902

Iomlán na Sócmhainní 187,412 199,897

COTHROMAS
Tuilleamh coinnithe (67,635) (45,517)

DLITEANAIS 
Dliteanais Neamhreatha
Fiachas agus iasachtaí úsmhara 16 5,625 9,375
Sochair d’fhostaithe 19 17,544 22,604
Nithe iníoctha trádála agus eile 17 2,391 3,290
Dliteanais pinsin 20 19,188 -
Iomlán na nDliteanas Neamhreatha 44,748 35,269

Dliteanais Reatha
Fiachas agus iasachtaí úsmhara 16 3,750 3,750
Nithe iníoctha trádála agus eile 17 191,382 189,140
Cánachas agus leas sóisialach 18 7,032 8,147
Sochair d’fhostaithe 19 8,135 8,796
Ionstraimí airgeadais díorthaigh 22 - 312
Iomlán na nDliteanas Reatha 210,299 210,145

Iomlán Dliteanas 255,047 245,414

Iomlán Cothromais agus Dliteanais 187,412 199,897

Thar ceann an Bhoird

Moya Doherty
Cathaoirleach

Anne O’Leary
Comhalta Boird agus 
Cathaoirleach an Choiste 
Iniúchta agus Riosca

Noel Curran
An Príomh-Stiúrthóir
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RÁITEAS FAOI SHREABHADH AIRGID RTÉ
Don bhliain Dar críoch 31 nollaig 2014

Nótaí 2014 2013

€’000 €’000

Sreabhadh Airgid ó Bhearta Oibriúcháin
Barrachas/(Easnamh) i leith na bliana tar éis cánachais 8,979 (8,942)
Coigeartaithe maidir le:
Athstruchtúrú agus creidmheasanna eile 6 (237) (390)
Dímheas ar mhaoin, innealra agus trealamh 8 6,420 7,858
Amúchadh maidir le sócmhainní doláimhsithe 9 757 800
Gnóthachan ar mhaoin, ar threalamh agus ar innealra a dhiúscairt (57) (7)
Difríocht idir muirear pinsin agus ranníocaíochtaí airgid (4,414) (3,485)
(Ioncam)/costas glan airgeadais (1,485) 2,208
Costas/(creidmheas) cáin ioncaim 253 (109)

10,216 (2,067)

Athrú ar fhardail agus nithe iníoctha a bhaineann le fardail 3,576 (1,195)
Athrú ar thrádáil agus ar nithe infhaighte eile (1,873) 659
Athrú ar réamhíocaíochtaí 1,325 248
Athrú ar sholáthairtí agus nithe trádála iníoctha eile (2,164) 11,997
Athrú ar chánachas agus leas sóisialach (1,115) 922
Athrú ar shochair fhostaithe agus ar chostais athstruchtúraithe agus eile (6,912) (11,167)
Airgead Tirim Glan in úsáid i mBearta Oibriúcháin 3,053 (603)

Sreabhadh Airgid ó Bhearta Infheistíochta
Ús a fuarthas 357 455
Fáltas ó mhaoin, innealra agus trealamh a dhíol 57 7
Éadáil ar mhaoin, innealra agus trealamh (2,770) (3,253)
Éadáil ar shócmhainní doláimhsithe (426) (1,209)
Airgead tirim glan in úsáid i mBearta Infheistíochta (2,782) (4,000)

Sreabhadh Airgid ó Bhearta Airgeadais
Aisíocaíochtaí ó iasachtaí 16 (3,750) (1,875)
Ús a íocadh (363) (480)
Ísliú maidir le hinfheistíochtaí leachtacha 14 2,037 5,028
Airgead tirim glan (in úsáid)/ó Bhearta Airgeadais (2,076) 2,673

Glan ísliú ar airgead tirim agus coibhéis airgid thirim (1,805) (1,930)
Airgead tirim agus coibhéis airgid thirim ar an 1 Eanáir 16,674 18,604

Airgead tirim agus coibhéis airgid thirim ar an 31 Nollaig 15 14,869 16,674
 

Thar ceann an Bhoird

Moya Doherty
Cathaoirleach

Anne O’Leary
Comhalta Boird agus 
Cathaoirleach an Choiste 
Iniúchta agus Riosca

Noel Curran
An Príomh-Stiúrthóir
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BEARTAIS CHuNTASAíOCHTA

1. Bunús na Cuntasaíochta
Rinneadh na polasaithe cuntasaíochta a leanas a chur i bhfeidhm go 
leanúnach sa phlé le nithe a mheastar a bheith ag baint le hábhar i ndáil 
le ráitis airgeadais an Ghrúpa agus RTÉ taobh amuigh de na caighdeáin 
nua agus na leasuithe maidir le caighdeáin a leagtar amach i roinn 14 
thíos. 

(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 2014 agus an bhliain 
dar críoch an 31 Nollaig 2014 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 2014 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 2013 
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 2013 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, ach amháin mar a mhínítear in alt 14 thíos. 

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) Leas i gComhfhiontar
Is ionann leas an Ghrúpa in institiúidí infheistiúcháin ar cuireadh modh 
an chothromais i bhfeidhm orthu agus  leasa i gcomhfhiontar.  Is éard 
is comhfhiontar ann ná socrú ina mbíonn comhsmacht ag an nGrúpa, 
trína bhfuil cearta ag an nGrúpa ar ghlansócmhainní an tsocruithe 
seachas cearta ar na sócmhainní agus ar na hoibleagáidí a bhaineann le 
dliteanais. 

Déantar leas i gcomhfhiontar a chuntas leis an modh cothromais 
nuair is ábhartha.  Aithnítear ar dtús iad ar a gcostas lena n-áirítear 
costais idirbhearta. Ina dhiaidh sin, áirítear sna ráitis airgeadais 
chomhdhlúite sciar brabúis nó caillteanais an Ghrúpa agus OCI 
na n-insitiúidí infheistiúcháin ar cuireadh modh cuntasaíochta an 
chothromais i bhfeidhm orthu, go dtí an dáta a dtiocfaidh deireadh leis 
an gcomhsmacht. 

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) 2012 íocann 
an DCENR ‘deontas i gcabhair’ neamh-inaisíoctha le RTÉ ó na Táillí 
Ceadúnais a bhailítear. Is ionann sin agus an méid a íoctar leis ón 
DSP chomh maith leis an méid a bhailíonn An Post, glan ar chostais 
bailiúcháin, tobhach 7% leis an gCiste Craoltóireachta agus suimeanna 
eile a íoctar le TG4 arna chinneadh ag an Aire Cumarsáide, Fuinnimh 
agus Acmhainní 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.
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BEARTAIS CHuNTASAíOCHTA (AR LEAN)

(d) Ioncam ó tharchuradóireacht agus ó áiseanna
Eascraíonn an t-ioncam ó chúrsaí tarchuradóireachta agus áiseanna ón 
úsáid a bhaineann an treas pháirtí as craobhchóras tarchuradóireachta, 
dáiliúcháin agus ilphléacsúcháin an Ghrúpa agus ó áiseanna stiúideo. 
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 fhaightear ó ábhar agus seirbhísí RTÉ a sholáthar do 
thríú páirtithe ar mhodhanna éagsúla, lena n-áirítear saoráidí idirlín an 
Ghrúpa, teileatéacs Aertel, díolachán ábhar RTÉ go seachtrach agus 
suimeanna a fhaightear trí sheirbhísí tráchtála eile a chuireann an Grúpa 
ar fáil. Aithnítear ioncam de réir mar a chuirtear an tseirbhís ar fáil nó ar 
earraí a sheachadadh chuig 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.

Luaitear stoic de mhionpháirteanna breise ag a gcostas nó a nglanluach 
inréadaithe, cibé is lú agus cuirtear san áireamh iad i dtionscadail 
chaipitil atá ar bun.

(b) Dímheas 
Soláthraítear dímheas ar gach maoin, innealra agus trealamh, seachas 
talamh ruílse agus mionpháirteanna, 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%
Fearais & 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. Muirearaítear 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 anonnin-
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 



RTÉ   Tuarascáil BhlianTúil agus ráiTis airgeadais an ghrúpa 2014 107

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 anonn 
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 carntha, sochair agus trádáil fostaithe agus 
nithe iníoctha eile.

Aithnítear ar dtús ionstraimí airgeadais neamh-dhíorthaigh ag luach 
cothrom. 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 cothrom 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 aitheanta 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 
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 coibhéisí airgid faoi IAS 7 Ráitis faoi Shreabhadh 
Airgid, caitear le hiarmhéideanna bainteacha amhail is gur sócmhainní 
airgeadais iad agus tugtar iad ag luach cothrom i dtús ama agus de 
réir an chostais amúchta as sin amach. Aithnítear an t-ioncam ar na 

sócmhainní seo ar bhonn an ráta úis atá in éifeacht.

Airgead tirim agus coibhéisí airgid
Tá airgead tirim agus coibhéisí 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 
choibhéisí 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.

Fiachais agus Iasachtaí 
Taifeadtar fiachais agus iasachtaí ar a bhfuil ús ar dtús ag luach 
cothrom, an luach cothrom ar an gcomaoin infhaighte, glan ar 
chostais idirbheartaíochta a bhaineann. Ina dhiaidh sin tomhaistear 
iasachtaí 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 cothrom 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 iasachtaí an Ghrúpa. Baintear leas as réamhchonarthaí airgeadra 
coigríche chun athruithe ar Dollar SAM agus Steirling a bhainistiú i ndáil 
le hidirbheartaíochtaí tuartha. Ní théann an Grúpa i mbun conarthaí 
díorthaigh amhantracha. 

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

Aithnítear ionstraimí airgeadais díorthaigh ag luach cothrom ar dtús 
agus atomhaistear iad ina dhiaidh sin go dtí luach cothrom gach dáta 
tuairiscíochta. Rangaíonn an Grúpa ionstraimí airgeadais díorthaigh mar 
shócmhainní nó dliteanais airgeadais ag luach cothrom trí bharrachas 
nó easnamh nó mar fháluithe sreabhaidh airgid. Cuirtear aon 
ghnóthachain ná caillteanais a bhíonn mar thoradh ar athruithe ar luach 
cothrom 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 fálú 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. 

C
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BEARTAIS CHuNTASAíOCHTA (AR LEAN)

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.

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.

Cinneann an Grúpa an costas (ioncam) úis glan tríd an ráta lascaine 
a úsáidtear chun an oibleagáid shochair shainithe a thomhas ag tús 
na tréimhse a chur i bhfeidhm leis an dliteanas (sócmhainn) sochair 
sainithe glan ag tús na tréimhse, ag cur san áireamh athruithe i rith na 
tréimhse mar thoradh ar ranníocaíochtaí agus íocaíochtaí sochair. 
Léirítear an costas (ioncam) úis glan mar mhír airgeadais sa Ráiteas 
Ioncaim. Déantar atomhais ar an dliteanas sochair sainithe glan, torthaí 

ar shócmhainní an phlean agus tionchar na teorann sócmhainne a 
aithint láithreach sa ráiteas ar ioncam cuimsitheach.

Nuair a athraítear sochair aon phlean, déantar an t-athrú ar an sochar 
a bhaineann le seirbhís san am atá caite a aithint láithreach sa ráiteas 
ioncaim.

(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 ghearrthéarmacha
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 cháin ionchasach iníoctha ar ioncam 
incháinithe 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 fhritháireamh má tá 
ceart dlí infheidhmithe ann sócmhainní agus dliteanais chánach a 
fhritháireamh agus go mbaineann siad le cáin ioncaim atá á ghearradh 
ag an údarás céanna cánach ar an eintiteas céanna inchánaithe.
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12. Ioncam agus costais airgeadais
Tá ioncam airgeadais comhdhéanta d’ioncam ó ús ar airgead tirim 
agus d’infheistíochtaí leachtacha agus gluaiseachtaí luach cothrom ar 
ionstraimí airgeadais díorthaigh a aithnítear tríd an Ráiteas Ioncaim. 

Tá caiteachais airgeadais comhdhéanta d’ús ar iasachtaí, díscaoileadh 
na lascaine ar chostas athstruchtúrtha agus gluaiseachtaí luach 
cothrom ar ionstraimí airgeadais díorthaigh a aithnítear tríd an Ráiteas 
Ioncaim.

13. Ioncam Díbhinne
Tugtar díbhinní a íocadh agus a fuarthas ó chuideachtaí an ghrúpa 
san áireamh i ráitis airgeadais na cuideachta maidir leis an tréimhse a 
ndearnadh na díbhinní atá i gceist a fhógairt agus a aontú lena linn. 

14. Caighdeáin agus léirmhínithe nua
(a) A glacadh i rith na bliana
Tá roinnt coinníollacha nua a tháinig i bhfeidhm den chéad uair i rith na 
bliana 2014. Leagtar amach go mion thíos na caighdeáin a bhaineann le 
hábhar. 

IFRS 10 Ráitis Airgeadais Comhdhlúite - Cuirtear ar bun leis seo córas 
nua don chomhdhlúthú atá bunaithe ar rialáil agus a thagann in ionad na 
gcoinníollacha go dtí sin faoi CIC 27 agus SIC-12 Comhdhlúthú – Eintitis 
Shainchuspóireachta. Faoi na coinníollacha nua, tá infheistí faoi rialú 
infheisteora sa chás go bhfuil (i) risíocht ar fháltais inathraithe ón infheistí 
sin (ii) cumhacht aige ar bhearta ábhartha an infheistí a ghoilleann ar 
na fáltais sin agus (iii) ceangal idir an chumhacht sin agus na fáltais 
inathraithe. Ní raibh tionchar ar bith ag an athrú ar áireamh shócmhainní 
agus dhliteanais an Ghrúpa. 

IFRS 11Socruithe Comhpháirteacha - Tagann seo in ionad CIC 31 Leasa 
i gComhfhiontair agus SIC-13 Eintitis faoi Chomhrialú– ranníocaíochtaí 
neamhairgeadaíochta le fiontraithe. Faoi IFRS 11, déantar socruithe 
comhpháirteacha a rangú mar oibríochtaí comhpháirteacha nó mar 
fhiontair chomhpháirteacha agus dírítear ar chineál na gceart agus na 
ndualgas faoin socrú. D’fhéadfadh go dtiocfadh de thoradh ar IFRS 11 
go bhféachfaí ar roinnt de na heintitis faoi chomhrialú seo feasta mar 
chomhoibríochtaí a bheidh faoi réir cheangaltais go ndéanann an páirtí 
sin cuntasaíocht go díreach i ndáil lena chuid sócmhainní agus a chuid 
dliteanas féin, ar thosca breise (seachas foirm faoin dlí) a thabhairt san 
áireamh. Déanfar cuntasaíocht chothromais i ndáil le gach eintiteas 
infheistí a shocraítear faoi na critéir nua gur ‘comhfhiontar’ atá ann, 
agus an rogha a bhíodh ag an infheisteoir comhdhlúthú comhréireach a 
dhéanamh á chur ar neamhní faoin gcaighdeán nua. Ní raibh tionchar ar 
bith ag an athrú ar áireamh shócmhainní agus dhliteanais an Ghrúpa.

IFRS 12 Leasa in Eintitis Eile a Nochtadh - Leagtar amach faoi seo 
nochtadh níos cuimsithí maidir le cineál, rioscaí agus torthaí airgeadais 
i ndáil le leasa i bhfochuideachtaí, i gcuideachtaí comhlachtaithe, i 
socruithe i gcomhar agus in eintitis struchtúrtha neamhchomhdhlúite.
Tugtar de shainmhíniú leathanréimseach ar leasa páirtíocht 
chonarthach agus neamhchonarthach a fhágann eintiteas ar ris ar 
athraitheacht fáltas ó ghnóthachan an eintitis nó na hoibríochta eile. 

CIC 27 Ráitis Airgeadais ar Leith (2011), CIC 28 Infheistíochtaí i 
gCuideachtaí Comhlachtaithe agus i gComhfhiontair (2011), Sócmhainní 
Airgeadais agus Dliteanais Airgeadais a Fhrithchúiteamh (Leasú ar CIC 
32), Eintitis Infheistíochta (Leasú ar IFRS 10, 12 agus CIC 27), Nochtadh 
Suimeanna In-aisghabhála maidir le Sócmhainní Neamhairgeadaíochta 
(Leasú ar CIC 36), Díorthaigh a Nuachan agus Leanúint de 
Chuntasaíocht Fálaithe (Leasú ar CIC 39) agus IFRIC 21Tobhaigh - 
Coinníollacha nua iad seo ar fad a raibh feidhm leo den chéad uair i 
rith na bliana 2014. Ní raibh tionchar ábhartha ag na hathruithe ar na 
polasaithe cuntasaíochta a d’eascair ó na coinníollacha nua seo ar an 
nGrúpa. 
 

(b) Caighdeáin agus léirmhíniúchán nua nach bhfuil glactha leo go fóill 
Tá roinnt leasuithe arna moladh ag an AE ar chaighdeáin agus ar 
léirmhíniúcháin a bhfuil feidhm leo maidir le tréimhsí bliantúla dar 
tús tráth is deireanaí ná an 1 Eanáir 2015, agus cead glacadh leo níos 
luaithe. Níor cuireadh iad sin i bhfeidhm agus na ráitis airgeadais 
chomhdhlúite seo á n-ullmhú. Áirítear orthu sin Pleananna le Sochair 
Shainithe: Ranníocaíochtaí an Fhostaí (Leasú ar CIC 19) – leasú d’fhonn 
an chuntasaíocht i ndáil le ranníocaíochtaí ó fhostaí nó ón treas páirtí 
le pleananna le sochair atá neamhspleách ar líon na mblianta fónaimh 
ag an bhfostaí a shimpliú. Feabhsúchán Bliantúil maidir le IFRS Shraith 
2010-2012 agus Feabhsúchán Bliantúil maidir le IFRS Shraith 2011-
2013. Is iad na hábhair a thagann i gceist leis an leasúchán sin IFRS 
2 Íocaíocht bunaithe ar Scaireanna: sainmhíniú ar choinníoll dílsithe. 
IFRS 3 Cónasc Gnó: cuntasaíocht maidir le comaoin theagmhasach i 
gcónasc gnó agus eisceachtaí raon feidhme maidir le comhfhiontair. 
IFRS 8 Deighleoga Oibríochta: (i) comhiomlánú ar dheighleoga 
oibríochta agus (ii) comhréiteach iomlán shócmhainní intuairiscithe 
na ndeighleog le sócmhainní an eintitis. IFRS 13 Meas ar Luach Cóir: 
suimeanna infhála agus iníoctha go gearrthéarmach agus raon 
feidhme alt 52 (eisceacht maidir le punann). CIC 16 Maoin, Trealamh 
agus Fearas: modh athluachála – athlua comhréireach ar dhímheas 
carntha. CIC 24 Nochtadh maidir le Páirtithe Gaolmhara: seirbhísí 
phearsanra bainistíochta mórthábhachtacha. CIC 38 Sócmhainní 
Neamhinláimhsithe: modh athluachála; athlua comhréireach maidir le 
amúchadh carntha. IFRS 1 Glacadh den chéad uair le IFRS: an bhrí atá 
le ‘IFRS infheidhme’. IAS 40 Maoin Infheistíochta: soiléiriú ar an ngaol idir 
IFRS 3 agus CIC 40 nuair atá maoin á rangú mar mhaoin infheistíochta 
nó mar mhaoin úinéir-áitithe. Níl an oiread agus a bheidh tionchar ag na 
caighdeáin sin ar ráitis airgeadais chomhdhlúite an Ghrúpa deimhnithe 
go fóill. 

C



110

NÓTAí
is cuiD De ráitis airgeaDais an ghrúpa

1. Príomhbhearta Oibre agus Eolas rannóige 
 (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. Tugtar deiseanna breise teacht ar ábhar seirbhíse 
poiblí RTÉ le cainéal RTÉ+1 agus cainéal RTÉjr chomh maith le seirbhís 
RTÉ News Now tríd an idirlíon. 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. 

De réir mar a éilíonn an reachtaíocht, cuireann RTÉ seirbhísí ilphléacs 
DTT ar fáil do chraoltóirí náisiúnta, seirbhísí RTÉ féin ina measc, ag 
teacht leis na taraifí margaidh rialáilte mar a foilsíodh. Déantar an 
tseirbhís ilphléacs seo a bhainistiú ar leithligh ó na Rannáin Chomhtháite 
Ghnó craolacháin (IBDanna) laistigh de RTÉ. Soláthraíonn RTÉ 
Transmission Network Limited (ag trádáil mar 2rn), fochuideachta RTÉ, 
seirbhísí tarchurtha agus dáilte d’oibritheoirí ilphléacs (lena n-áirítear 
RTÉ) agus do chraoltóirí fuaime násiúnta agus gar-náisiúnta, lena 
n-áirítear RTÉ. Cuireanna 2rn an líonra tarchurtha ar fáil do chraoltóirí 
áitiúla freisin agus cuireann spás túir/crainn breise ar fáil ar cíos do raon 
úsáideoirí neamhchraolacháin tríú páirtí. 

I rith na bliana 2014, 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. Tá an IBD Líonra lonnaithe go huile agus go hiomlán taobh 
istigh de 2rn. I ndáil le gach IBD acu sin, déanann an Príomh-Stiúrthóir 
agus Feidhmeannas RTÉ athbhreithniú gach mí ar thuarascálacha 
bainistíochta inmheánacha. 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. Déantar an costas a 
bhaineann le beartaíocht na Seirbhísí Lárnacha i gComhar a chuirtear 
ar fail do gach IBD a leithroinnt de réir na bprionsabal a leagtar amach 
thíos. Ní leithroinntear costas Cheanncheathrú na Corparáide ar 
na IBDanna. Déantar sin a lua mar mhír ‘eile’ idir costas na míreanna 
éagsúla agus an costas móriomlán. 

(b) Eolas Rannóige
Déantar anailís rannóige, 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 príomhrannóga tuairiscíochta ag RTÉ. Tá anailís 
rannóige eile mar a éilítear faoin Acht Craolacháin 2009 leagtha amach 
i sceideal 1(e).

Tuairiscítear ioncam tráchtála faoin IBD ina bhfaightear é, sna sceidil atá 
leagtha amach ag 1(d). Ach amháin i gcás an IBD Nuacht agus Cúrsaí 
Reatha, is feidhm é tuairisciú an ioncaim ón Táille Cheadúnais laistigh de 
gach IBD den ioncam sin a lua le gach cainéal agus seirbhís ar leithligh 
(féach (d) thíos). I gcás an IBD Nuacht agus Cúrsaí Reatha, bíonn na 
costais go léir clúdaithe ag an ioncam ón Táille Cheadúnais a luaitear. 

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 
díreach 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 leithdháileadh ag teacht leis na prionsabail leithdháilte 
costais a leagtar amach thuas. 
 
Gearrtar seirbhísí tarchurtha agus craolacháin, lena n-áirítear seirbhísí 
ilphléacs, ar gach IBD ar bhonn na dtaraifí foilsithe. Tugann 2rn sonrasc 
do RTÉ de réir na taraife foilsithe maidir le soláthar seirbhísí tarchurtha 
agus leithdháilte mar oibritheoir ilphléacs agus mar chraoltóir fuaime. 
Gearrtar costais arna dtabhú ag tacú le cainéil Theilifíse RTÉ agus 
Raidió RTÉ ar na cainéil sin ar bhonn na dtaraifí foilsithe. Tuairiscítear 
gnéithe eile den taraif mar mhír réitithe idir costas mhíreanna 
intuairiscithe agus an costas iomlán. Déantar seirbhísí eile 2rn a 
shonrasc ag rátaí margaidh cuí.

Déantar idirbhearta idir gníomhaíochtaí ar mhaithe le cuspóirí seirbhíse 
poiblí RTÉ agus gníomhaíochtaí ar mhaithe le deiseanna tráchtála a 
bhaint amach ag rátaí an mhargaidh. 

Luaitear sócmhainní agus dliteanais de réir IBD ag 1(f) thíos, tar éis 
dhíchur sócmhainní agus dliteanais idir-chuideachta agus aon bhrabús 
idir-chuideachta a leanann as aistrithe inmheánacha. 
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(c) Anailís eile
Tugann Nóta 1(e) anailís ar chostas comhlán/glan na ngníomhaíochtaí 
seirbhíse poiblí agus (easnamh)/barrachas de réir cainéil agus seirbhíse. 
Ina theannta sin, tugtar costais chomhlána an ábhair dúchasaigh de 
réir seánra craolta. Tuairiscítear anailís idir gníomhaíochtaí seirbhíse 
poiblí agus neamhphoiblí ar bhealach a thagann leis na prionsabail a 
úsáidtear chun ioncam agus costais IBD mar atá leagtha amach thuas 
a thuairisciú. 

Déantar costais an IBD Nuacht agus Cúrsaí Reatha a dháileadh go 
hiomlán chuig na cainéil Theilifíse agus Raidió cuí de réir na bprionsabal 
leithdháilte costais arna leagan amach thuas. 

Déantar na gníomhaíochtaí eile nach mbaineann le cainéil nó le seirbhísí 
a chomhbhailiú le chéile faoin gcatagóir ‘eile’ agus áirítear orthu 2rn, 
seirbhísí ilphléacs a chur ar fáil, RTÉ Guide agus gníomhaíochtaí neamh-
chainéil laistigh de na IBDanna Teilifís RTÉ agus Raidió RTÉ. 

(d) Leathdháileadh na Táille Ceadúnais
Tá tuairisc mhionsonraithe ar sheirbhísí ag gach seirbhís de chuid RTÉ 
a thugann soiléiriú ar an tslí a chuireann an cainéal nó an tseirbhís le 
cuspóirí RTÉ maidir le seirbhís phoiblí.
 
Ag teacht le gnáthchleachtas i measc Eagraíochtaí Meán Seirbhíse 
Poiblí (PSManna) ar feadh an AE, dáileann RTÉ maoiniú poiblí ar 
sheirbhísí ar leithligh i gcomhréir le glanchostas 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.

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. Déantar 
barrachas ó bheartaíocht tráchtála nach mbaineann go díreach le 
cainéal nó seirbhís a chur i leith na réimsí beartaíochta seirbhíse poiblí 
a bhfuil acmhainn shuntasach acu ioncam a ghnóthú (RTÉ One, RTÉ 
2, RTÉ Radio 1, RTÉ 2fm, RTÉ Online) agus sin i gcomhréir leis an 
ollchostas maidir leis na seirbhísí poiblí. 

Déantar ioncam ón Táille Ceadúnais a chur sa chéad dul síos, 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 2, RTÉ Radio 1, RTÉ 2fm agus RTÉ Online. Ní chuirtear aon ioncam 
ón Táille Ceadúnais i leith 2rn, seirbhísí ilphléacs á sholáthar ag RTÉ nó 
aon chostais a thabhaítear is deiseanna tráchtála á saothrú.
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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 barrachas/(easnamh) de réir IBD (beartaíocht leanúnach), ag teacht le struchtúr eagraíochta RTÉ, an 
bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2014

RANNA TuAIRISCíOCHTA EILE

IBD
Teilifís

IBD
Raidió

IBD 
Nuacht 

& Cúrsaí 
Reatha

IBD
Ceolfhoirne

IBD
Líonra

IBD
Digiteach

Gach Roinn 
Eile

Bainteach le 
DTT

Coigeartuithe 
Chomh-
dhlúithe*

Iomlán an 
Ghrúpa

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

Ioncam
Ioncam ó fhógraíocht 80,507 17,757 - - - 6,832 995 - (689) 105,402
Ioncam ó urraíocht 6,576 2,438 - 40 - 219 39 - - 9,312
Ioncam ó shaoráidí 2,270 142 - 524 - - - - (150) 2,786
Ioncam ó chiorclaíocht agus imeachtaí - - - 2,271 - - 3,518 - - 5,789
Ioncam ó tharchuradóireacht, crainn agus túir - - - - 28,829 - - - (17,738) 11,091
Ábhar, earraí agus díolachán eile a bhaineann le cláir 1,057 1,437 - 50 - 9,076 32 - (11) 11,641
Ioncam tráchtála eile 300 - - - - - 3,324 - (40) 3,584
Ioncam tráchtála 90,710 21,774 - 2,885 28,829 16,127 7,908 - (18,628) 149,605
Dáileadh ioncam an Cheadúnais Teilifíse 82,152 29,412 46,343 11,556 - 3,558 5,057 484 - 178,562

172,862 51,186 46,343 14,441 28,829 19,685 12,965 484 (18,628) 328,167

Costais de réir chatagóir aschuir**
Costais cláir – de réir foinse
Léiriúcháin intí (84,644) (41,674) (46,151) - - - - - 691 (171,778)
Cláracha coimisiúnaithe (38,213) (1,210) - - - - - - - (39,423)
Cláir a dhéantar in Éirinn (122,857) (42,884) (46,151) - - - - - 691 (211,201)
Cláir Faighte - Éire (1,908) - - - - - - - - (1,908)
Cláir Faighte - Thar lear (19,934) - - - - - - - - (19,934)

(144,699) (42,884) (46,151) - - - - - 691 (233,043)
Costais craolacháin agus tarchuir ghinearálta (18,319) (2,193) (192) - (18,755) (2,765) (285) - 1,056 (41,453)
Muirir tharchuir agus chumhachta 2rn (8,025) (5,059) - - - - (3,956) - 17,040 -
Costais Díolacháin (5,420) (2,284) - - - (3,679) (337) - 98 (11,622)
Costais eile a bhaineann le haschur (2,990) (300) - (14,441) - (10,912) (4,026) (484) 251 (32,902)

(179,453) (52,720) (46,343) (14,441) (18,755) (17,356) (8,604) (484) 19,136 (319,020)

Ioncam agus costais eile
Ceannáras na Corparáide - - - - - - (5,197) - (45) (5,242)
Ús iníochta - - - - (3,730) - (247) - - (3,977)
Ús infhaighte - - - - 8 - 316 - - 324
Barrachas/(Easnamh) IBD (6,591) (1,534) - - 6,352 2,329 (767) - 463 252
Glanchostas airgeadais a bhaineann le pinsean sochair shainithe - - - - - - 439 - - 439
Athstruchtúrú agus creidmheasa eile - - - - - - 237 - - 237
Barrachas/(Easnamh) roimh cháin ioncaim (6,591) (1,534) - - 6,352 2,329 (91) - 463 928

Cáin ioncaim (711)

Barrachas don bhliain 217

* 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 89,995 21,652 - 2,885 11,091 16,114 7,868 - - 149,605
Ioncam ó ranna oibriúcháin eile 715 122 - - 17,738 13 40 - (18,628) -

90,710 21,774 - 2,885 28,829 16,127 7,908 - (18,628) 149,605
 

Baineann €184 milliún d’ioncaim 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 said seo a leanas: 
Difríocht idir muirear pinsin agus ranníocaíochtaí airgead tirim (2,031) (974) (758) (454) (66) (131) - - - (4,414)
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1. Príomhbhearta Oibre agus Eolas Idirdhealaithe (ar lean) 
(d) Cineálacha ioncaim agus costais agus barrachas/(easnamh) de réir IBD (beartaíocht leanúnach), ag teacht le struchtúr eagraíochta RTÉ, an 
bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2013 

RANNA TuAIRISCíOCHTA EILE

IBD
Teilifís

IBD
Raidió

IBD 
Nuacht 

& Cúrsaí 
Reatha

IBD
Ceolfhoirne

IBD
Líonra

IBD
Digiteach

Gach Roinn 
Eile

Bainteach le 
DTT

Coigeartuithe 
Chomh-
dhlúithe*

Iomlán an 
Ghrúpa

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

Ioncam
Ioncam ó fhógraíocht 77,017 18,363 - - - 5,597 1,015 - (362) 101,630 
Ioncam ó urraíocht 5,963 1,861 - - - 303 20 - - 8,147
Ioncam ó shaoráidí 2,933 137 - 531 - - - - (148) 3,453
Ioncam ó chiorclaíocht agus imeachtaí - - - 2,286 - - 3,562 - - 5,848
Ioncam ó tharchuradóireacht, crainn agus túir - - - - 26,316 - - - (15,670) 10,646
Ábhar, earraí agus díolachán eile a bhaineann le cláir 731 1,645 - 39 - 9,523 28 - (34) 11,932
Ioncam tráchtála eile 328 2 - - - - 3,268 - (40) 3,558
Ioncam tráchtála 86,972 22,008 - 2,856 26,316 15,423 7,893 - (16,254) 145,214
Dáileadh ioncam an Cheadúnais Teilifíse 80,062 31,375 46,915 11,701 - 4,907 7,069 341 - 182,370

167,034 53,383 46,915 14,557 26,316 20,330 14,962 341 (16,254) 327,584

Costais de réir chatagóir aschuir**

Costais cláir – de réir foinse
Léiriúcháin intí (80,029) (43,067) (46,743) - - - - - 650 (169,189)
Cláracha coimisiúnaithe (36,375) (1,186) - - - - - - - (37,561)
Cláir a dhéantar in Éirinn (116,404) (44,253) (46,743) - - - - - 650 (206,750)
Cláir Faighte - Éire (1,021) - - - - - - - - (1,021)
Cláir Faighte - Thar lear (22,083) - - - - - - - - (22,083)

(139,508) (44,253) (46,743) - - - - - 650 (229,854)
Costais craolacháin agus tarchuir ghinearálta (19,373) (2,616) (172) - (18,617) (3,145) - - 657 (43,266)
Muirir tharchuir agus chumhachta 2rn (6,151) (5,623) - - - - (3,240) - 15,014 -
Costais Díolacháin (5,206) (2,120) - - - (4,271) (205) - 304 (11,498)
Costais eile a bhaineann le haschur (3,654) (443) - (14,557) - (9,359) (4,460) (341) 199 (32,615)

(173,892) (55,055) (46,915) (14,557) (18,617) (16,775) (7,905) (341) 16,824 (317,233)

Ioncam agus costais eile
Ceannáras na Corparáide - - - - - - (5,084) - (40) (5,124)
Ús iníochta - - - - (2,118) - (1,361) - - (3,479)
Ús infhaighte - - - - 42 - 432 - - 474
Barrachas/(Easnamh) IBD (6,858) (1,672) - - 5,623 3,555 1,044 - 530 2,222
Glanchostas airgeadais a bhaineann le pinsean sochair shainithe - - - - - - (1,546) - - (1,546)
Athstruchtúrú agus creidmheasa eile - - - - - - 390 - - 390
Barrachas/(Easnamh) roimh cháin ioncaim (6,858) (1,672) - - 5,623 3,555 (112) - 530 1,066
Cáin ioncaim (408)

Barrachas don bhliain 658

* 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 86,637 21,879 - 2,856 10,646 15,366 7,830 - - 145,214
Ioncam ó ranna oibriúcháin eile 335 129 - - 15,670 57 63 - (16,254) -

86,972 22,008 - 2,856 26,316 15,423 7,893 - (16,254) 145,214

Baineann €34 milliún d’ioncam iomlán an Ghrúpa le haon Chustaiméir amháin i ranna tuairiscíochta na Teilifíse, an Raidió agus Digiteach agus baineann €187 milliún d’ioncaim 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 said seo a leanas:
Difríocht idir muirear pinsin agus ranníocaíochtaí airgead tirim (1,617) (789) (572) (361) (49) (97) - - - (3,485)

C
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Nótaí (ar leaN) 
Is cuId de ráItIs aIrgeadaIs an ghrúpa
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Nótaí (ar leaN) 
Is cuId de ráItIs aIrgeadaIs an ghrúpa

1. Príomhbhearta oibre agus eolas rannóige (ar lean)  
(f) Sócmhainní, dliteanais agus eolas eile de réir IBD (oibríochtaí leanúnacha), ag teacht le struchtúr eagraíochta RTÉ

IBD
Teilifís
€’000

IBD Raidió
€’000

IBD Nuacht 
agus Cúrsaí 

Reatha
€’000

IBD Líonra
€’000

IBD Digiteach
€‘000

IBD Ceolfhoirne
€’000

Neamhdháilte1

€’000

Iomlán an 
Ghrúpa

€’000

Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2014
Sócmhainní rannóige 81,443 8,235 4,952 70,373 6,906 641 - 172,550
Sócmhainní neamhdháilte - - - - - - 24,249 24,249
Sócmhainní Iomlána 81,443 8,235 4,952 70,373 6,906 641 24,249 196,799

Dliteanais rannóige (40,244) (1,886) (638) (44,704) (7,633) (591) - (95,696)
Dliteanais neamhdháilte - - - - - - (78,131) (78,131)
Dliteanais Iomlána (40,244) (1,886) (638) (44,704) (7,633) (591) (78,131) (173,827)

Caiteachas caipitil 1,973 789 857 1,492 507 98 11 5,727

Dímheas maoine, innealra agus 
trealamh 3,762 1,108 1,371 6,106 288 128 (453) 12,307

Amúchadh sócmhainní do-
láimhsithe 628 75 32 105 448 3 2 1,293

Don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2013 
Sócmhainní rannóige 83,526 8,116 4,656 79,606 11,309 749 - 187,962
Sócmhainní neamhdháilte - - - - - - 29,055 29,055
Sócmhainní Iomlána 83,526 8,116 4,656 79,606 11,309 749 29,055 217,017

Dliteanais rannóige (42,897) (2,994) (665) (47,394) (10,170) (716) - (104,836)
Dliteanais neamhdháilte - - - - - - (60,167) (60,167)
Dliteanais Iomlána (42,897) (2,994) (665) (47,394) (10,170) (716) (60,167) (165,003)

Caiteachas caipitil 2,423 302 88 1,948 226 12 9 5,008

Dímheas maoine, innealra agus 
trealamh 4,240 1,468 1,971 6,114 410 134 (473) 13,864

Amúchadh sócmhainní do-
láimhsithe 564 165 47 96 496 3 20 1,391

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 d’fhostaithe.

Tá €0.2 milliún atá lonnaithe lasmuigh de Phoblacht na hÉireann san áireamh sna sócmhainní iomlána in 2014 (2013: €0.2 milliún).

(g) Anailís ar tháillí líonra maidir le Seirbhísí uile RTÉ

2014 2013

€’000 €’000

RTÉ One 2,933 1,466
RTÉ2 2,952 2,824
RTÉ Radio 1 1,678 2,091
RTÉ 2fm 1,069 1,112
RTÉ lyric fm 1,064 1,122
RTÉ Raidió na Gaeltachta 1,170 1,224
Eile 2,794 2,508

13,660 12,347
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2. Costais Oibriúcháin (roimh dhímheas, amúchadh, athstruchtúrú agus creidmheasa eile)
    

2014 2013

€’000 €’000

Costais maidir le Fostaithe (nóta 5) 132,801 132,707
Costais eile a bhaineann le cúrsaí foirne (conraitheoirí san áireamh) 30,610 30,491
Costais Oibriúcháin a bhaineann le Cúrsaí Foirne 163,411 163,198

Costais na gclár coimisiúnaithe go díreach 37,384 34,673
Costais na gclár ceannaithe go díreach 22,047 23,360
Cóipcheart maidir le spóirt agus cúrsaí eile 20,247 18,101
Conarthaí maidir le craoladh seachtrach 5,156 5,666
Ciorcaid chumarsáide 3,517 3,454
Priontáil an RTÉ Guide agus costais a bhaineann leis sin 1,592 1,556
Leictreachas don líonra 2,541 2,438
Ceadúnais cheoil 7,388 7,428
Polasaithe árachais 1,379 1,467
Costais tríú páirtí eile 47,426 45,578
Costais Oibriúcháin nach mbaineann le pearsanra roimh dhímheas, amúchadh, athstruchtúrú agus 
creidmheasanna eile 148,677 143,721

Iomlán na gCostas Oibriúcháin (roimh dhímheas, amúchadh, athstruchtúrú agus creidmheasanna eile) 312,088 306,919

3. (Ioncam)/costas airgeadais
2014 2013

€’000 €’000

Ioncam ó ús ar shuimeanna taisce sa bhanc (324) (474)
Gnóthachain, arna lua ar an luach cothrom, ar ionstraimí airgeadais díorthaigh nach sonraítear mar fhálúchán maidir 
le sreabhadh airgid (1,426) -
Ioncam airgeadais (1,750) (474)

Ioncam ó ús maidir le sócmhainní scéime (nóta 20) (31,101) -
Costas úis maidir le dliteanais scéime (nóta 20) 30,662 -
An t-ioncam glan ó ghnóthaí airgeadais a bhaineann le pinsean sochair shainithe (439) -

Ioncam Airgeadais a aithnítear sa ráiteas ioncaim (2,189) (474)

Ús agus costais airgeadúcháin maidir le hiasachtaí 1,418 2,042
Caillteanas, arna lua ar an luach cothrom, maidir le babhtáil rátaí úis athrangaithe ó ghnáthscaireanna 537 1,007
Athrangú sa ráiteas faoi ioncam ar an gcúlchiste fálaithe i ndáil le sreabhadh airgid 1,689 -
Díscaoileadh na lascaine ar chostais athstruchtúraithe (nóta 19) 333 430
Caillteanais, arna lua ar an luach cothrom, ar ionstraimí airgeadais díorthaigh nach sonraítear mar fhálúchán maidir 
le sreabhadh airgid - 183
Costas airgeadais 3,977 3,662

Ioncam ó ús maidir le sócmhainní scéime (nóta 20) - (28,685)
Costas úis maidir le dliteanais scéime (nóta 20) - 30,231
An costas glan ó ghnóthaí airgeadais a bhaineann le pinsean sochair shainithe - 1,546

Costas Airgeadais a aithnítear sa ráiteas ioncaim 3,977 5,208

C
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Nótaí (ar leaN) 
Is cuId de ráItIs aIrgeadaIs an ghrúpa

4. Barrachas roimh cháin ioncaim
(a) Áirítear na suimeanna seo a leanas sa Bharrachas roimh Cháin Ioncaim:

2014 2013

€’000 €’000

Dímheas agus amúchadh
- Dímheas maidir le maoin, innealra agus trealamh 12,307 13,864
- Amúchadh maidir le sócmhainní do-láimhsithe 1,293 1,391

13,600 15,255
Costais Oibriúcháin
- Gnóthachan ar mhaoin, innealra, trealamh agus sócmhainní do-láimhsithe a dhiúscairt (43) (24)

 (b) Luach Saothair na nIniúchóirí:

2014 2013

€’000 €’000

An Grúpa
Iniúchóireacht 114 114
Seirbhísí dearbhúcháin eile 186 96
Seirbhísí comhairleoireachta maidir le cánachas 193 253
Seirbhísí eile nach iniúchóireacht 88 186

581 649

2014 2013

€’000 €’000

RTÉ
Iniúchóireacht 90 90
Seirbhísí dearbhúcháin eile 102 86
Seirbhísí comhairleoireachta maidir le cánachas 170 206
Seirbhísí eile nach iniúchóireacht 58 160

420 542

(c) Luach Saothair na Stiúrthóirí:
2014 2013

€’000 €’000

Táillí1 148 175
Luach saothair eile, ranníocaíochtaí pinsin san áireamh 337 338

485 513
1. Chomh maith leis na táillí boird, rinneadh Joe Little agus Aengus Mac Grianna a íoc ina fhostaí de chuid RTÉ.

Is féidir tuilleadh mionsonraí ar tháillí Boird a fháil sa chuid ar Rialachas Corparáideach.
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5. Eolas maidir le fostaithe
Seo a leanas na costais a bhain le foireann an Ghrúpa i rith na bliana:

2014 2013

€’000 €’000

Pá agus Tuarastail 115,519 114,897
Costais Leasa Shóisialaigh 10,086 9,741
Costais phinsin agus árachais saoil 7,196 8,069

132,801 132,707

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

2014 2013 2014 2013

Grúpa RTÉ 1,899 1,856 1,745 1,711

Seo a leanas meánlíon bliantúil na bhfostaithe lánaimseartha, páirtaimseartha, agus ócáideacha an Ghrúpa:
2014 2013

Grúpa RTÉ 1,870 1,853

6. Athstruchtúrú agus (creidmheasanna) eile (An Grúpa agus RTÉ)
  

2014 2013

€’000 €’000

Athstruchtúrú agus (creidmheasanna) eile (237) (390)

Mar chuid de chreidmheas athstruchtúrúcháin 2014, is ionann agus €0.2 milliún, tá €0.5 milliún de mhuirear i ndáil le costais athstruchtúrúcháin a 
bhaineann le fostaithe (Nóta 19(b)) ag eascairt ó Áiseanna Luathscoir & Iomarcaíochta/Téarfa Deonacha (ERRF/VSF) agus fuascailt ar fhabhrú €0.7 
milliún, maidir le costais eile a bhaineann le hathstruchtúrúchán, a thugtar san áireamh le fabhrú.

C
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Is cuId de ráItIs aIrgeadaIs an ghrúpa

7. Cáin Ioncaim 
2014 2013

€’000 €’000

Costas Cánach Reatha
An bhliain reatha - -
Tearc sholáthar an tréimhse roimhe seo - 12

- 12

Costas Cánach Iarchurtha
Bunús agus aischeartú maidir le difríochtaí sealadacha (nóta 21)  711 396

Iomlán Chostas na Cánach Ioncaim 711 408

Imréiteach maidir leis an Ráta Cánach Éifeachtach 2014 2013

€’000 €’000

Barrachas roimh cháin ioncaim 928 1,066

Barrachas roimh an gcáin ioncaim méadaithe faoin 12.5%, an gnáthráta cánach corparáide in Éirinn (2013: 12.5%) 116 133

Tionchar:
Ioncam incháinithe ar ráta is airde 2 8
Cáin iarchurtha ar chaillteanais na bliana reatha gan aithint 943 419
Liúntais chaipitil sa bhreis ar dhímheas 240 (107)
Difear i dtráthúlact pinsin (604) (241)
Difríochtaí eile (17) 166
Costais neamhcheadaithe 31 18
Tearc sholáthar an tréimhse roimhe seo - 12
Iomlán an Chostais maidir le Cáin Ioncaim 711 408

Cáin Iarchurtha a Aithnítear go díreach in Ioncam Cuimsitheach Eile

Ag baint le sócmhainn pinsin (nóta 21) (1,006) 1,143
Ag baint le fálú maidir le sreabhadh airgid (nóta 21) 262 139

(744) 1,282

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 €622 milliún ag an nGrúpa ar an 31 Nollaig 2014. 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. 

Chomh maith leis sin, níor aithníodh sócmhainn chánach iarchurtha €2.4 milliún i ndáil leis an dliteanas pinsin ar scéim Aoisliúntais RTÉ (nóta 21) mar 
gheall ar an éiginnteacht faoin tráth a n-úsáidfí an tsócmhainn.
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8. Maoin, Innealra agus Trealamh
An Grúpa

Talamh agus 
Foirgnimh

Innealra agus 
Trealamh Fearais agus Feistis

Tograí caipitil atá 
ar bun Iomlán

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Costas
Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2013 68,879 173,309 1,674 12,086 255,948
Suimeanna breise - - - 3,844 3,844
Suimeanna arna n-athrangú 477 10,362 295 (11,134) -
Diúscairt agus scor - (1,030) - - (1,030)

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2013 69,356 182,641 1,969 4,796 258,762

Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2014 69,356 182,641 1,969 4,796 258,762
Suimeanna breise - - - 5,398 5,398
Suimeanna arna n-athrangú 1,076 2,437 80 (3,593) -
Diúscairt agus scor (315) (1,355) (8) - (1,678)

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2014 70,117 183,723 2,041 6,601 262,482

Dímheas
Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2013 54,027 101,963 1,408 - 157,398
Dímheas don bhliain 1,862 11,867 135 - 13,864
Diúscairt agus scor - (1,022) - - (1,022)

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2013 55,889 112,808 1,543 - 170,240

Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2014 55,889 112,808 1,543 - 170,240
Dímheas don bhliain 1,866 10,266 175 - 12,307
Diúscairt agus scor (314) (1,183) (8) - (1,505)

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2014 57,441 121,891 1,710 - 181,042

Leabharluach Glan
Ar an 31 Nollaig 2013 13,467 69,833 426 4,796 88,522

Ar an 31 Nollaig 2014 12,676 61,833 331 6,601 81,440

C
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8. Maoin, Innealra agus Trealamh (ar lean)
RTÉ 

Talamh agus 
Foirgnimh

Innealra agus 
Trealamh Fearais agus Feistis

Tograí caipitil atá 
ar bun Iomlán

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Costas
Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2013 60,110 73,628 1,656 7,163 142,557
Suimeanna breise - - - 1,825 1,825
Suimeanna arna n-athrangú 37 6,995 98 (7,130) -
Diúscairt agus scor - (324) - - (324)

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2013 60,147 80,299 1,754 1,858 144,058

Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2014 60,147 80,299 1,754 1,858 144,058
Suimeanna breise - - - 3,704 3,704
Suimeanna arna n-athrangú 282 892 80 (1,254) -
Diúscairt agus scor - (193) - - (193)

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2014 60,429 80,998 1,834 4,308 147,569

Dímheas
Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2013 50,195 61,571 1,391 - 113,157
Dímheas don bhliain 1,449 6,281 128 - 7,858
Diúscairt agus scor - (324) - - (324)

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2013 51,644 67,528 1,519 - 120,691

Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2014 51,644 67,528 1,519 - 120,691
Dímheas don bhliain 1,452 4,813 155 - 6,420
Diúscairt agus scor - (193) - - (193)

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2014 53,096 72,148 1,674 - 126,918

Leabharluach Glan
Ar an 31 Nollaig 2013 8,503 12,771 235 1,858 23,367

Ar an 31 Nollaig 2014 7,333 8,850 160 4,308 20,651
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9. Sócmhainní Do-láimhsithe 
An Grúpa 

Bogearraí

Tionscadail
bhogearraí atá 

ar bun Iomlán

€’000 €’000 €’000

Costas
Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2013 12,119 1,430 13,549
Suimeanna breise - 1,164 1,164
Suimeanna arna n-athrangú 1,806 (1,806) -

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2013 13,925 788 14,713

Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2014 13,925 788 14,713
Suimeanna breise - 329 329
Suimeanna arna n-athrangú 636 (636) -

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2014 14,561 481 15,042

Amúchadh agus caillteanas bearnúcháin
Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2013 9,201 - 9,201
Amúchadh i leith na bliana 1,391 - 1,391

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2013 10,592 - 10,592

Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2014 10,592 - 10,592
Amúchadh i leith na bliana 1,293 - 1,293

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2014 11,885 - 11,885

Leabharluach Glan
Ar an 31 Nollaig 2013 3,333 788 4,121

Ar an 31 Nollaig 2014 2,676 481 3,157

C
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9. Sócmhainní Do-láimhsithe (ar lean)
RTÉ

Bogearraí

Tionscadail 
bhogearraí atá 

ar bun Iomlán

€’000 €’000 €’000

Costas
Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2013 9,586 1,010 10,596
Suimeanna breise - 1,068 1,068
Suimeanna arna n-athrangú 1,677 (1,677) -

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2013 11,263 401 11,664

Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2014 11,263 401 11,664
Suimeanna breise - 135 135
Suimeanna arna n-athrangú 314 (314) -

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2014 11,577 222 11,799

Amúchadh agus caillteanas bearnúcháin
Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2013 8,271 - 8,271
Amúchadh i leith na bliana 800 - 800

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2013 9,071 - 9,071

Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2014 9,071 - 9,071
Amúchadh i leith na bliana 757 - 757

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2014 9,828 - 9,828

Leabharluach Glan
Ar an 31 Nollaig 2013 2,192 401 2,593

Ar an 31 Nollaig 2014 1,749 222 1,971

10. Airgead Tirim Srianta

An Grúpa An Grúpa RTÉ RTÉ

2014 2013 2014 2013

€’000 €’000 €’000 €’000

Airgead Tirim Srianta - 4,000 - -

Mar gheall ar an áis iasachta a socraíodh ar an 22 Nollaig 2010 (nóta 16), bhí de cheangal ar an nGrúpa €4 milliún a íoc isteach i gcuntas airgid thirim 
srianta ar an 31 Nollaig 2013. An 18 Meitheamh 2014, rinneadh leasú i ndáil leis an áis sin agus ní raibh gá níos mó leis an airgead tirim srianta. 
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11. Infheistíocht i bhfochuideachtaí
RTÉ

Iomlán

€’000
Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2014
Suimeanna breise

65,827
-

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2014 65,827

Bhí na fochuideachtaí seo a leanas ag RTÉ ar an 31 Nollaig 2014: 

Fochuideachtaí Céatadán den scairchaipiteal Cineál Gnó

RTÉ Commercial Enterprises Limited 100%
Foilseacháin, bearta tráchtála éagsúla agus 
beartaíocht eile

RTÉ Music Limited 100% Foilsitheoireacht Ceoil

RTÉ Transmission Network Limited (ag trádáil mar 2rn) 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 cothrom 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. 

I mí  na Nollag 2014, dhearbhaigh 2rn díbhinn €20 milliúin le RTÉ. Aithnítear sin in ioncam chuideachta RTÉ.

Bhí an comhfhiontar seo i leanas ag RTÉ ar an 31 Nollaig 2014: 

An Chuideachta Comhfhiontair Céatadán den scairchaipiteal 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. C
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11. Infheistíocht i bhfochuideachtaí (ar lean)
Bearta Oibre Ghrúpa RTÉ arna Rangú de réir Rannóg Gnó Comhtháite (IBD) agus Eintiteas Dlíthiúil ar an 31 Nollaig 2014

RTÉ

RTÉ
Commercial
Enterprises
Limited

RTÉ
Music
Limited

RTÉ 
Transmission 
Network 
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 •
Cláir theilifíse a dhíol •
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 •
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 •
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RTÉ

RTÉ
Commercial
Enterprises
Limited

RTÉ
Music
Limited

RTÉ 
Transmission 
Network 
Limited

IBD LÍONRA
Seirbhísí tarchurtha analógacha do chraoladh náisiúnta raidió a chur ar fáil •
Seirbhísí tarchurtha digiteacha do chraoladh náisiúnta raidió a chur ar fáil •
Seirbhísí ilphléacs, tarchurtha agus dáilte a chur ar fáil d’oibritheoirí ilphléacs •
Áiseanna coimhdeacha crann agus túr a ligean ar cíos •
An riarachán ar 2rn •

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 maidir le IBD Digiteach RTÉ •
Deiseanna breise a chur ar fáil chun teacht ar ábhar nuachta seirbhísí poiblí RTÉ trí RTÉ News Now Online •
Díolachán ar earraí a bhaineann le clár •
Tráthliostaí clár a dhíol •
Seirbhísí idirnáisiúnta físeáin arna n-éileamh ar tháille á soláthar •

IBD CEOLFHOIRNE, CEATHAIRÉAD 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, Ceathairéad 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 •
Fógraíocht san RTE Guide a dhíol •
Seirbhísí ilphléacs DTT a chur ar fáil do chraoltóirí •

CEANNÁRAS NA CORPARÁIDE
Obair stiúrtha agus feidhmiúcháin an Chraoltóra Seirbhíse Poiblí •
Seilbh ar ábhar infheistíochta i ngnóthaí a bhaineann le cúrsaí craolacháin •

C
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12. Fardail
An Grúpa RTÉ

2014 2013 2014 2013

€’000 €’000 €’000 €’000

Obair atá idir lámha
Cláir de chuid na heagraíochta féin 1,775 761 1,741 726
Cláir choimisiúnaithe 13,773 14,408 13,773 14,408

Cláir chríochnaithe
Cláir agus scannáin cheannaithe 14,811 15,176 14,811 15,176
Cláir de chuid na heagraíochta féin 409 222 409 222
Cláir choimisiúnaithe 3,029 2,893 3,029 2,893

Fardail eile 51 24 - -

33,848 33,484 33,763 33,425

Bhí luach iomlán leis na fardail a ídíodh i rith na bliana dar críoch an 31 Nollaig 2014 ab ionann is €73.8 milliún (2013: €69.2 milliún).

Is é a bhaineann le fardail eile páipéar priontála atá ar láimh i ndáil leis an RTÉ Guide.

13. Suimeanna infhaighte trádála agus eile
An Grúpa RTÉ

2014 2013 2014 2013

€’000 €’000 €’000 €’000

Sócmhainní Reatha
Suimeanna infhaighte trádála 38,410 35,705 30,503 28,543
Suimeanna infhaighte eile 3 102 3 90

38,413 35,807 30,506 28,633

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

2014 2013 2014 2013

€’000 €’000 €’000 €’000

Infheistíocht Leachtach – Taiscí Téarma 6,045 9,101 6,045 8,082

Meánráta ualaithe úis maidir le taiscí téarma 1.88% 2.24% 1.88% 2.43%

Foilsítear an baol atá ann don Ghrúpa ó riosca rátaí úis, riosca creidmheasa agus anailís ar leochaileacht sócmhainní agus dliteanais airgeadais i nóta 
22.
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15. Airgead Tirim agus Coibhéis Airgid
An Grúpa RTÉ

2014 2013 2014 2013

€’000 €’000 €’000 €’000

Sócmhainní Reatha
Iarmhéideanna sa Bhanc 5,143 5,950 1,864 4,156
Taiscí inéilithe 13,500 13,012 13,005 12,518

Airgead tirim agus coibhéis airgid 18,643 18,962 14,869 16,674

Sócmhainní Neamhreatha
Airgead tirim srianta (nóta 10) - 4,000 - -

Iomlán an airgid thirim agus coibhéis airgid agus airgead tirim srianta 18,643 22,962 14,869 16,674

Meánráta ualaithe úis 0.22% 0.73% 0.22% 0.73%

Tugtar san áireamh le hiarmhéideanna sa bhanc €3.57 milliún (2013: €2.39 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 2014 2013 2014 2013

% €’000 €’000 €’000 €’000

Áis Iasachta Téarma Amúchta

Costas an 
iasactóra 

móide 
corrlach

28 Bealtaine 
2017 9,375 13,125 9,375 13,125

Áis Iasactha Bainc

EuRIBOR 
móide 

corrlach
18 Meitheamh 

2019 40,000 38,250 - -

49,375 51,375 9,375 13,125
Arna anailísíú:
Neamhreatha 45,625 47,625 5,625 9,375

Reatha 3,750 3,750 3,750 3,750
49,375 51,375 9,375 13,125

  
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.

An 18 Meitheamh 2014, rinne 2rn athmhaoiniú ar áis iasacht tionscadail faoi chomhaontú dar luach €40 milliún, maille le €13 milliún breise a 
bhí gan a tharraingt anuas ar dháta an chláir chomhardaithe. I ngeall ar an athchistiú sin, measadh go raibh leasú ar an mórgóir déanta ar an 
gcomhaontú maidir le háis iasacht tionscadail agus, i gcomhréir le polasaí cuntasaíochta na Cuideachta, rinneadh an chéad áis a chur ar ceal. De 
bhreis air sin, ó tharla nach dtagann an chéad áis iasacht tionscadail ná an díorthach fálaithe a ghabh léi leis na critéir maidir le cuntasaíocht fálaithe 
níos mó, cuirtear an t-ainmniúchán sin ar neamhní agus cuirtear deireadh go hionchasach le cuntasaíocht fálaithe ón 18 Meitheamh 2014. 

Bhí na cúnaint airgeadais á gcomhlíonadh go hiomlán ag 2rn ar dháta an chláir chomhardaithe. Níor tharla, chomh fada agus is eol do 2rn, aon 
teagmhas mainneachtana sainluaite faoi mar a leagtar amach go sonrach sna Comhaontuithe. 

C



130

Nótaí (ar leaN) 
Is cuId de ráItIs aIrgeadaIs an ghrúpa

16. I asachtaí agus fiachas úsmhar (ar lean)
Urrús an Iasachtóra – Áis Iasachta do Thionscadail
Bhí ar cheann de na coinníollacha maidir leis an áis iasachta do thionscadail a chur ar fáil go ndéanfadh 2rn 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 2rn ar shuíomhanna tarchuradóireachta DTT, san am i láthair agus tráth ar bith is faide anonn;
c) Ioncam cíosa uile agus léasanna oibriúcháin uile 2rn;
d) Cearta agus sochair a bhaineann le polasaithe árachais 2rn;
e) Cuntais 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 2rn trí iasacht 
a thabhairt sa chás nach mbíonn ciste leordhóthanach ar fáil ag 2rn 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 iníochta eile
An Grúpa RTÉ

2014 2013 2014 2013

€’000 €’000 €’000 €’000

Suimeanna Trádála is Iníoctha 4,452 5,502 3,316 4,308
Suimeanna atá dlite d’eintitis choimhdeacha - - 138,961 136,407
Fabhrú 56,781 56,889 48,737 49,357
Ioncam Iarchurtha 7,103 6,226 2,759 2,358

68,336 68,617 193,773 192,430

Arna anailísiú mar seo a leanas:
Dliteanais Neamh-Reatha 2,391 3,290 2,391 3,290

Dliteanais Reatha 65,945 65,327 191,382 189,140

68,336 68,617 193,773 192,430

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

2014 2013 2014 2013

€’000 €’000 €’000 €’000

CBL 4,382 5,670 3,146 4,378
Párolla 3,949 3,827 3,886 3,769

8,331 9,497 7,032 8,147
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19. Sochair d’fhostaithe
(a) Sochair Iomlána d’Fhostaithe

An Grúpa RTÉ

2014 2013 2014 2013

€’000 €’000 €’000 €’000

Costais athstruchtúraithe (b) 19,903 25,278 19,903 25,278
Fabhrú eile a bhaineann le párolla (c) 6,263 6,547 5,776 6,122

Iomlán na sochar d’fhostaithe 26,166 31,825 25,679 31,400

Arna anailísiú mar seo a leanas:
Dliteanais Neamh-Reatha 17,723 22,800 17,544 22,604

Dliteanais Reatha 8,443 9,025 8,135 8,796

26,166 31,825 25,678 31,400

(b) Costais Athstruchtúraithe
2014 2013

An Grúpa agus RTÉ €’000 €’000

Iarmhéid ag tús na bliana 25,278 34,610
A muirearaíodh le linn na bliana (nóta 6) 463 127
Cuireadh in úsáid i rith na bliana (6,171) (9,889)
Muirear úis (nóta 3) 333 430

Iarmhéid ag deireadh na bliana 19,903 25,278

Arna anailísiú mar seo a leanas:
Neamhreatha 14,173 18,956

Reatha 5,730 6,322

Is é a léirítear leis na costais athstruchtúraithe ar an 31 Nollaig 2014 an meastachán is fearr de chuid an Bhoird maidir le luach lascainithe na 
n-íocaíochtaí a bheidh de dhíth san am atá le teacht i ndáil le hoibleagáidí eile an Ghrúpa faoi na scéimeanna éagsúla athstruchtúraithe.

(c) Fabhrú eile a bhaineann le Fostaithe
Is é a thagann i gceist le fabhrú eile a bhaineann le fostaithe sochair ghearrthéarmacha d’fhostaithe, mar shampla luach saothair agus laethanta 
saoire a ndéantar soláthar ina leith de réir IAS 19 Sochair d’Fhostaithe (2011).

C
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20.    Socruithe Pinsin (An Grúpa agus RTÉ)
Is é an Grúpa príomhfhostóir urraíochta ag 
 (a) Scéim Aoisliúntais RTÉ (scéim pinsin sochair shainithe ranníoca maoinithe nár ligeadh aon fhostaí nua isteach ann ón mbliain 1989 i leith)
(b) Scéim Pinsin ‘50/50’ Riosca i bPáirt RTÉ (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), agus
(c) Scéim Pinsin le Sochair Shainithe RTÉ (scéim DC ranníoca, mhaoinithe) agus déantar ranníocaíochtaí le roinnt scéimeanna pinsin sochair 
shainithe ranníoca eile thar ceann fostaithe.

Bunaíodh na scéimeanna thuas mar chistí iontaobhais ar leithligh, gach ceann arna bhainistiú ag board iontaobhaithe atá freagrach as oibríochtaí na 
scéimeanna a mhaoirsiú, lena n-áirítear sócmhainní na scéimeanna a infheistiú.

 
(i) Táille Pinsin
Seo a leanas muirear pinsin an fhostóra i ndáil le gach bliain de na scéimeanna éagsúla:

2014 2013

€’000 €’000

Scéim Aoisliúntais RTÉ
- costas seirbhíse reatha (2,874) (3,180)
- creidmheas iarsheirbhíse1 5,720 4,738

Scéim ‘50/50’ Riosca i bPáirt RTÉ (Sciar DB)
- costas seirbhíse reatha (847) (804)

1,999 754

Scéim ‘50/50’ Riosca i bPáirt RTÉ (Sciar DC) (260) (244)
Scéim Pinsin Ranníoca Sainithe RTÉ (8,306) (8,171)
Scéimeanna eile (11) (14)

1 I gcás Scéim Aoisliúntais RTÉ, tagann creidmheas ó sheirbhís roimhe seo chun cinn in 2013 agus 2014 mar thoradh ar chinneadh na nIontaobhaithe in 2013 agus 2014 sochair fhabhraithe na gcomhaltaí a 
laghdú amhail ag teacht leis an Tobhach Pinsin 2012 agus 2013.

(ii) Socruithe Sochair shainithe 
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 2014 
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 €29.9 milliún ar an scéim (1 Eanáir 2014: barrachas de €29.9 milliún), sin agus dliteanais ionchais a thabhairt san áireamh maidir le hardú 
ábhartha a bhainfeadh le daoine a dhul ar scor. Ní bhíonn tuarascáil luachála an achtúire maidir le cúrsaí maoiniúcháin ar fáil lena hiniúchadh ag an 
bpobal; ach ina ainneoin sin, cuirtear torthaí na luachála in iúl do na comhaltaí.

Tá luacháil déanta ag achtúirí freisin de réir an íoschaighdeán Maoiniúcháin (MFS) amhail an 1 Eanáir 2015 agus tuairiscítear barrachas ar an mbonn 
sin is ionann is €21.6 milliún (1 Eanáir 2014: barrachas de €28.1 milliún). 

Mar a éilítear de réir caighdeán cuntasaíochta IAS 19 (2011), ullmhaíonn Mercer, na hachtúirí, tuairisc ina leagtar amach staid Scéim Aoisliúntais 
RTÉ. Baintear leas as an modh luachála cuntasaíochta a shonraítear in IAS 19 (2011) chuige sin. Is é cur chuige a bhaineann le IAS 19 (2011) 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. Is ionann an difríocht idir an tsócmhainn agus 
luachálacha dliteanais amhail an 31 Nollaig 2014 agus dliteanas €19.2 milliún.

Meastar go n-íocfaidh an Grúpa €1.3 milliún mar ranníocaíochtaí le Scéim Aoisliúntais RTÉ i rith na bliana 2015.
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20. Socruithe Pinsin (An Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
Scéim Pinsin 50/50 Riosca i bPáirt RTÉ:
Is é an 1 Eanáir 2015 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 €2.5 milliún ar an scéim (1 Eanáir 2013: barrachas de €1.8 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.

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 
2014 agus 8.5% 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 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 €5.9 milliún (1 Eanáir 2014: barrachas €3.9 milliún). 
 
Meastar go n-íocfaidh an Grúpa €1.1 million mar ranníocaíochtaí le Scéim Pinsin ‘50/50’ Riosca i bPáirt RTÉ i rith na bliana 2015.

Baineann an gnáthriosca infheistíochta agus maoinithe a bhíonn i gceist le scéimeanna sochair shainithe leis an dá scéim, agus is féidir a bheith 
ag súil le luaineacht ghearrthéarmach maidir lena seasamh airgeadais. Tá teorainn, áfach, leis an riosca rialála, de bharr nach bhfuil aon riachtanas 
reachtúil in Éirinn go gcoinneodh fostóirí pleananna sochair shainithe ag imeacht nó go n-íocfaidís easnamh maoinithe sa chás go mbeadh easnamh 
ann. 

(iii) Glan-Sócmhainn/(Dliteanas) Sochair Shainithe 
Mar seo a leanas atá an glan-sócmhainn/(dliteanas) sochair shainithe maidir leis an dá shocrú sochair shainithe ag dáta an chláir chomhardaithe:

2014 2013

An Grúpa agus RTÉ €’000 €’000

(Dliteanas)/Sócmhainn pinsin glan i Scéim Aoisliúntais RTÉ (19,188) 8,312
Sócmhainn pinsin glan i Scéim Pinsin ‘50/50’ Riosca i bPáirt RTÉ 1,837 1,587

(17,351) 9,899

 
Gluaiseacht i nglan-sócmhainn/(dliteanas) sochair shainithe
Scéim Aoisliúntais RTÉ 

Oibleagáid Shochair Shainithe Luach cothrom shócmhainní an phlean
Glan-sócmhainn/(dliteanas) sochair 

shainithe

2014 2013 2014 2013 2014 2013

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Iarmhéid ar an 1 Eanáir (855,373) (880,399) 863,685 833,313 8,312 (47,086)
San áireamh sa Ráiteas Ioncaim
Costas seirbhíse reatha (2,874) (3,180) - -  (2,874) (3,180)
Costas creidmheasa roimhe seo 5,720 4,738 - - 5,720 4,738
(Costas)/ioncam úis (30,501) (30,124) 30,851 28,525 350 (1,599)

(27,655) (28,566) 30,851 28,525 3,196 (41)
San áireamh san OCI
Atomhais (caillteanas)/gnóthachan 
(Caillteanas)/gnóthachan achtúireach ag eascairt 
ó: 
Boinn tuisceana airgeadais (151,141) 17,217 - - (151,141) 17,217
Taithí (4,493) (1,800) - - (4,493) (1,800)
Aischur ar shócmhainní an phlean gan ús san 
áireamh - - 123,621 38,488 123,621 38,488

(155,634) 15,417 123,621 38,488 (32,013) 53,905
Eile 
Ranníocaíochtaí fostóra - - 1,317 1,534 1,317 1,534
Ranníocaíochtaí fostaithe (1,203) (1,231) 1,203 1,231 - -
Sochair íoctha 39,444 39,406 (39,444) (39,406) - -

38,241 38,175 (36,924) (36,641) 1,317 1,534
Iarmhéid ar an 31 Nollaig (1,000,421) (855,373) 981,233 863,685 (19,188) 8,312

C
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20. Socruithe pinsin (An Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
Scéim Pinsin ‘50/50’ Riosca i bPáirt RTÉ

Oibleagáid Shochair Shainithe Luach cothrom shócmhainní an phlean
Glan-sócmhainn/(dliteanas) sochair 

shainithe

2014 2013 2014 2013 2014 2013

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Iarmhéid ar an 1 Eanáir (4,416) (3,050) 6,003 3,796 1,587 746
San áireamh sa Ráiteas Ioncaim
Costas seirbhíse reatha (847) (804) - -  (847) (804)
(Costas)/ioncam úis (161) (107) 250 160 89 53

(1,008) (911) 250 160 (758) (751)
San áireamh san OCI
Atomhais (caillteanas)/gnóthachan
(Caillteanas)/gnóthachan achtúireach ag eascairt 
ó: 
Boinn tuisceana airgeadais (724) 209 - - (724) 209
Taithí (184) (149) - - (184) (149)
Aischur ar shócmhainní an phlean gan ioncam ó ús 
san áireamh - - 818 499 818 499

(908) 60 818 499 (90) (559)
Eile
Ranníocaíochtaí Fostóra - - 1,098 1,033 1,098 1,033
Ranníocaíochtaí Fostaí (602) (562) 602 562 - -
Sochair Íoctha 1 13 (1) (13) - -
Préimh Árachais 28 34 (28) (34) - -

(573) (515) 1,671 1,548 1,098 1,033
Iarmhéid ar an 31 Nollaig (6,905) (4,416) 8,742 6,003 1,837 1,587

(iv) Sócmhainní Scéime
B’ionann luach cothrom na sócmhainní amhail dháta an chláir chomhardaithe:

Scéim Aoisliúntais RTÉ 
 Scéim Pinsin ‘50/50’ Riosca i bPáirt RTÉ

2014 2013 2014 2013
Luach Cothrom 

€’000
Luach Cothrom 

€’000
Luach Cothrom 

€’000
Luach Cothrom 

€’000

Uirlisí Cothromais 391,757 365,533 6,655 4,660
Uirlisí Fiachais (Bannaí) 455,839 367,017 1,414 828
Maoin 60,561 49,627 368 169
Ciste de Chistí Fálaithe 52,253 48,451 - -
Airgead Tirim 2,516 11,012 288 340
Eile 18,307 22,045 17 6

Iomlán Luach cothrom Sócmhainní 981,233 863,685 8,742 6,003
 
Coinnítear ionstraimí cothromais agus fiachais mar chistí le bunsócmhainní arna lua i margadh gníomhach.
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20. Socruithe pinsin (An Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
(v) Oibleagáid Shochair Shainithe 
(i) Modh Luachála
Thíos tá na boinn tuisceana príomha a úsáideadh chun críocha na luachála cuntasaíochta bunaithe ar IAS 19 (2011) a rinneadh ar na scéimeanna 
pinsin. 

Scéim Aoisliúntais RTÉ Scéim Pinsin ‘50/50’ Riosca i bPáirt RTÉ

2014 2013 2014 2013

Meánráta réamh-mheasta maidir le hardú tuarastail*:
As seo go ceann dhá bhliain 0.75% 0.00% 0.75% 0.00%
Sa dá bhliain ina dhiaidh sin 2.00% 1.50% 2.00% 1.50%
As sin amach 1.25% 2.00% 1.25% 2.00%

Meánráta réamh-mheasta maidir le hardú ar phinsin atá á n-íoc: 
As seo go ceann dhá bhliain 0.00% 0.00% 1.25% 2.00%
Sa dá bhliain ina dhiaidh sin 1.37% 0.75% 1.25% 2.00%
As sin amach 1.25% 2.00% 1.25% 2.00%

Ráta lascaine 2.00% 3.65% 2.40% 3.65%

Bonn tuisceana maidir le boilsciú 1.25% 2.00% 1.25% 2.00%

Básmhaireacht 
Bliain Bliain Bliain Bliain

Ionchas Saoil Daoine a Rachaidh ar Scor go Fóill
Fear 65 bliain d’aois (saolaíodh 1960) 25.0 25.0 25.0 25.0
Bean 65 bliain d’aois (saolaíodh 1960) 26.2 26.2 26.2 26.2

Ionchas Saoil Daoine atá ar Pinsean
Fear 65 bliain d’aois (saolaíodh 1950) 23.7 23.7 23.7 23.7
Bean 65 bliain d’aois (saolaíodh 1950) 25.0 25.0 25.0 25.0

* Maidir leis an Scéim Pinsin ‘50/50’ Riosca i bPáirt, meastar go dtiocfaidh ardú i gcomhréir leis na rátaí sin ar an uasteorainn Tuarastail. 

Amhail an 31 Nollaig 2014, mar seo a leanas a bhí fad meán-ualaithe na n-oibleagáidí sochair shainithe:
Scéim Aoisliúntais RTÉ: 14.4 bliain
Scéim Pinsin ‘50/50’ Riosca i bPáirt RTÉ: 35.0 bliain

(ii) Anailís Íogaireachta
Breithníodh an tionchar ar an oibleagáid sochair shainithe ag athruithe ar na príomhbhoinn tuisceana achtúireacha. Tá an tionchar a léirítear amhail 
an dáta tuairiscithe agus i ngach cás glactar leis nach bhfuil athrú ar aon bhonn tuisceana eile. 

Scéim Aoisliúntais RTÉ Scéim Pinsin 50/50 Riosca i bPáirt RTÉ

Bonn Tuisceana

Oibleagáid 
Shochair

€000s Bonn Tuisceana

Oibleagáid 
Shochair

€000s

Ráta Lascaine 
  Ráta Reatha 2.00% 1,000,421 2.40% 6,905
  -0.25% 1.75% 1,036,461 2.15% 7,508
  +0.25% 2.25% 966,314 2.65% 6,358

Ardú ar Tuarastal & Pinsin
  Bonn Tuisceana Reatha (Fadtéarmach) 1.25% 1,000,421 1.25% 6,905
  0.25% ardú níos ísligh 1.00% 972,964 1.00% 6,414
  0.25% ardú níos airde 1.50% 1,029,211 1.50% 7,440

Básmhaireacht
  Bonn Tuisceana Reatha (Fritháireamh ón Tábla Bunúsach) -1 bliain 1,000,421 -1 bliain 6,905
  Níl aon fritháireamh  0 bliain 968,679 0 bliain 6,750
  Fritháireamh dhá bhliain -2 bliain 1,032,329 -2 bliain 7,058

C
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21. Cánachas Iarchurtha
An Grúpa
Sócmhainní agus Dliteanais Aitheanta Iarchurtha

 Sócmhainní  (Dliteanais)
 Glan  Glan

2014 2013 2014 2013
€’000 €’000 €’000 €’000

Maoin, Innealra agus Trealamh - - (1,015) (304)
Sócmhainn Pinsin - - (230) (1,236)
Díorthaigh – fálú maidir le sreabhadh airgid - 262 - -
Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach Comhlán - 262 (1,245) (1,540)

Gluaiseacht maidir le Difríochtaí Sealadacha i rith na bliana 2014

Iarmhéid Tosaigh 
Glan

Aitheanta faoi 
Ioncam

Aitheanta 
faoi Ioncam 

Cuimsitheach eile
Iarmhéid Deiridh 

Glan

Maoin, Innealra agus Trealamh (304) (711) - (1,015)
Sócmhainn Pinsin (1,236) - 1,006 (230)
Díorthaigh – fálú maidir le sreabhadh airgid 262 - (262) -
Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach Glan (1,278) (711) 744 (1,245)

Gluaiseacht maidir le Difríochtaí Sealadacha i rith na bliana 2013

Iarmhéid Tosaigh 
Glan

Aitheanta faoi 
Ioncam

Aitheanta 
faoi Ioncam 

Cuimsitheach eile
Iarmhéid Deiridh 

Glan

Maoin, Innealra agus Trealamh 92 (396) - (304)
Sócmhainn Pinsin (93) - (1,143) (1,236)
Díorthaigh – fálú maidir le sreabhadh airgid 401 - (139) 262
Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach Glan 400 (396) (1,282) (1,278)
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21. Cánachas Iarchurtha (ar lean)
RTÉ
Sócmhainní agus Dliteanais Aitheanta Iarchurtha

 Sócmhainní  (Dliteanais)
 Glan  Glan

2014 2013 2014 2013
€’000 €’000 €’000 €’000

Maoin, Innealra agus Trealamh 1,292 1,545 - -
Sócmhainn Pinsin - - (230) (1,236)
Sócmhainní / (Dliteanais) Cánach Comhlán 1,292 1,545 (230) (1,236)

Gluaiseacht maidir le Difríochtaí Sealadacha i rith na bliana 2014

Iarmhéid Tosaigh 
Glan

Aitheanta faoi 
Ioncam

Aitheanta 
faoi Ioncam 

Cuimsitheach eile
Iarmhéid Deiridh 

Glan

Maoin, Innealra agus Trealamh 1,545 (253) - 1,292
Sócmhainn Pinsin (1,236) - 1,006 (230)
Sócmhainní / (Dliteanais) Cánach Glan 309 (253) 1,006 1,062
      
Gluaiseacht maidir le Difríochtaí Sealadacha i rith na bliana 2013

Iarmhéid Tosaigh 
Glan

Aitheanta faoi 
Ioncam

Aitheanta 
faoi Ioncam 

Cuimsitheach eile
Iarmhéid Deiridh 

Glan

Maoin, Innealra agus Trealamh 1,436 109 - 1,545
Sócmhainn Pinsin (93) - (1,143) (1,236)
Sócmhainní / (Dliteanais) Cánach Glan 1,343 109 (1,143) 309

Sócmhainní Cánach Neamhaitheanta Iarchurtha (An 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 €622 milliún ag an nGrúpa ar an 31 Nollaig 2014. 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. 

Chomh maith leis sin, níor aithníodh sócmhainn chánach iarchurtha €2.4 milliún i ndáil leis an dliteanas pinsin ar scéim Aoisliúntais RTÉ (nóta 21) mar 
gheall ar an éiginnteacht faoin tráth a n-úsáidfí an tsócmhainn.
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22. Ionstraimí Airgeadais agus bainistíocht in ndáil le riosca airgeadais (An 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 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 2rn iasachtaí ar ráta athraitheach agus chuaigh isteach i gconradh díorthach d’fhonn fálú a dhéanamh in aghaidh aon neamhchosaint a 
d’eascródh as luaineacht sa ráta úis in 2011. In 2014, tá na conarthaí díorthacha dí-aitheanta ag an nGrúpa mar chosaint sreafa airgid de bhun IAS 39 
Ionstraimí Airgeadais: Aitheantas agus Tomhas de bharr leasuithe ar an tsaoráid reatha.

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:

Ionstraimí airgeadais díorthaigh 
arna lua ar an luach cothrom trí 

Ráiteas Ioncaim
Ionstraimí airgeadais díorthaigh a 

ndéantar fálú ina leith 
Sócmhainní / (dliteanais) arna 

lua ar an gcostas amúchta Iomlán

AN GRúPA 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

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

Sócmhainní Airgeadais 
Neamhreatha
Airgead tirim srianta - - - - - 4,000 - 4,000
Iomlán Sócmhainní Airgeadais 
Neamhreatha - - - - - 4,000 - 4,000
Sócmhainní Airgeadais Reatha
Suimeanna infhaighte trádála & eile - - - - 38,413 35,807 38,413 35,807
Ioncam carntha - - - - 2,426 1,788 2,426 1,788
Infheistíocht leachtach - - - - 6,045 9,101 6,045 9,101
Airgead tirim agus coibhéis airgid - - - - 18,643 18,962 18,643 18,962
Ionstraimí airgeadais díorthaigh 1,113 - - - - - 1,113 -
Iomlán Sócmhainní Airgeadais 
Reatha 1,113 - - - 65,527 65,658 66,640 65,658
Iomlán Sócmhainní Airgeadais 1,113 - - - 65,527 69,658 66,640 69,658

Dliteanais Airgeadais 
Neamhreatha
Fiachas & Iasachtaí úsmhara - - - - (45,625) (47,625) (45,625) (47,625)
Sochair fostaithe - - - - (17,723) (22,800) (17,723) (22,800)
Suimeanna iníoctha trádála agus eile - - - - (2,391) (3,290) (2,391) (3,290)
Ionstraimí airgeadais díorthaigh - - - (1,020) - - - (1,020)
Iomlán Dliteanas Airgeadais 
Neamhreatha - - - (1,020) (65,739) (73,715) (65,739) (74,735)
Dliteanais Airgeadais Reatha
Suimeanna iníoctha trádála agus eile - - - - (65,945) (65,327) (65,945) (65,327)
Fiachas & Iasachtaí úsmhara - - - - (3,750) (3,750) (3,750) (3,750)
Sochair fostaithe - - - - (8,443) (9,025) (8,443) (9,025)
Ionstraimí airgeadais díorthaigh (1,186) (312) - (1,079) - - (1,186) (1,391)
Iomlán Dliteanas Airgeadais 
Reatha (1,186) (312) - (1,079) (78,138) (78,102) (79,324) (79,493)
Iomlán Dliteanas Airgeadais (1,186) (312) - (2,099) (143,877) (151,817) (145,063) (154,228)
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22. Ionstraimí Airgeadais agus bainistíocht in ndáil le riosca airgeadais (An Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
Ionstraimí airgeadais díorthaigh 
arna lua ar an luach cothrom trí 

Ráiteas Ioncaim
Ionstraimí airgeadais díorthaigh a 

ndéantar fálú ina leith 
Sócmhainní/(dliteanais) arna lua ar 

an gcostas amúchta Iomlán

RTÉ 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013

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

Sócmhainní Airgeadais Reatha
Suimeanna infhaighte trádála & eile - - - - 30,506 28,633 30,506 28,633
Ioncam carntha - - - - 326 92 326 92
Infheistíocht leachtach - - - - 6,045 8,082 6,045 8,082
Airgead tirim agus coibhéis airgid - - - - 14,869 16,674 14,869 16,674
Ionstraimí airgeadais díorthaigh 1,113 - - - - - 1,113 -
Iomlán Sócmhainní Airgeadais 
Reatha 1,113 - - - 51,746 53,481 52,859 53,481
Iomlán Sócmhainní Airgeadais 1,113 - - - 51,746 53,481 52,859 53,481

Dliteanais Airgeadais 
Neamhreatha
Fiachas & Iasachtaí úsmhara - - - - (5,625) (9,375) (5,625) (9,375)
Sochair fhostaithe - - - - (17,544) (22,604) (17,544) (22,604)
Suimeanna iníoctha trádála agus eile - - - - (2,391) (3,290) (2,391) (3,290)
Dliteanais neamh-reatha iomlána - - - - (25,560) (35,269) (25,560) (35,269)
Dliteanais Airgeadais Reatha
Suimeanna iníoctha trádála agus eile - - - - (191,382) (189,140) (191,382) (189,140)
Fiachas & Iasachtaí úsmhara - - - - (3,750) (3,750) (3,750) (3,750)
Sochair d’fhostaithe - - - - (8,135) (8,796) (8,135) (8,796)
Ionstraimí airgeadais díorthaigh - (312) - - - - - (312)
Iomlán Dliteanas Airgeadais 
Reatha - (312) - - (203,267) (201,686) (203,267) (201,998)
Iomlán Dliteanas Airgeadais - (312) - - (228,827) (236,955) (228,827) (237,267)

Is ionstraimí airgeadais ar luach cothrom tríd an mbarrachas nó tríd an easnamh iad na réamhchonarthaí i malairt eachtrach. 
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22. Ionstraimí Airgeadais agus bainistíocht in ndáil le riosca airgeadais (An 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. 

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 Suim Anonn RTÉ Suim Anonn

Nótaí 2014 2013 2014 2013

€’000 €’000 €’000 €’000

Airgead Tirim Srianta 10 - 4,000 - -
Nithe infhaighte trádála 13 38,410 35,705 30,503 28,543
Infheistíochtaí leachtacha 14 6,045 9,101 6,045 8,082
Airgead tirim agus coibhéis airgid thirim 15 18,643 18,962 14,869 16,674
Ioncam fabhraithe agus nithe infhaighte eile 2,429 1,890 329 183

65,527 69,658 51,746 53,482
Tá nósanna imeachta mionsonraithe ag an nGrúpa chun monatóireacht agus bainistiú a dhéanamh ar an riosca creidmheasa a bhaineann lena 
sócmhainní airgeadais mar a leagtar amach thíos. 

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. Tá na hinfheistíochtaí leachtacha, airgead tirim agus coibhéis airgid tirim, airgead tirim srianta 
agus ionstraimí airgeadais díorthaigh i seilbh contrapháirtithe airgeadais a bhfuil rátáil creidmheasa íosta de BB+ acu de réir rátáil Standard & Poors.

Is cistí na hinfheistíochtaí leachtacha, airgead tirim agus coibhéis airgid tirim atá infheistithe le hinstitiúidí airgeadais in Éirinn agus uasteorainn leis na 
méid a choinnítear le banc nó institiúid amháin tráth ar bith. Le hinstitiúidí de chuid na hÉireann agus de chuid na Ríochta Aontaithe atá ionstraimí 
airgeadais díorthaigh agus níor tharla aon chaillteanas don Ghrúpa mar gheall ar mhainneachtain fhrithpháirtithe den sórt sin a gcuid dualgas a 
chomhlíonadh.
 
Riosca Creidmheasa maidir le custaiméir
Tá árachas creidmheasa ag an nGrúpa agus socraítear teorainneacha creidmheasa do na custaiméirí ar fad. I bhfianaise chineál mhargadh na 
fógraíochta agus margaí eile ina mbíonn RTÉ ag feidhmiú, bhí nochtadh suntasach i gceist do RTÉ maidir le gníomhaireachtaí fógraíochta faoi leith 
agus custaiméirí eile i rith na bliana. Tá de pholasaí ag RTÉ teorainneacha a leagan síos maidir leis an tsuim chomhthiomsaithe dá mbeadh nochtadh 
i ndáil le gach custaiméir faoi leith. Bíonn an nochtadh sin agus na huasteorainneacha a ghabhann leis faoi réir ag athbhreithniú agus monatóireacht 
leanúnach. 

B’ionann an nochtadh uasta do riosca creidmheasa maidir le nithe infhaighte trádála ar an dáta tuairiscíochta de réir réigiúin tíreolaíochta:

Suim anon an Ghrúpa Suim anon RTÉ

2014 2013 2014 2013

€’000 €’000 €’000 €’000

Éire 36,825 34,201 29,610 27,663
An Ríocht Aontaithe 1,474 1,386 869 838
Réigiúin eile 111 118 24 42

Nithe infhaighte trádála 38,410 35,705 30,503 28,543

B’ionann an nochtadh uasta do riosca creidmheasa maidir le nithe infhaighte trádála ar an dáta tuairiscíochta de réir chineál an chustaiméara: 
Suim anon an Ghrúpa Suim anon RTÉ

2014 2013 2014 2013

€’000 €’000 €’000 €’000

Féichiúnaithe neamhghníomhaireachta 11,125 10,557 5,543 5,373
Féichiúnaithe eile - gníomhaireachta 27,285 25,148 24,960 23,170

Nithe infhaighte trádála 38,410 35,705 30,503 28,543

Is ionann féichiúnaí gníomhaireachta agus gníomhaire nó gníomhaireacht fógraíochta, eadhon, duine, comhlacht nó cuideachta a roghnaíonn nó a 
chuireann spás fógraíochta in áirithe thar ceann an fhógróra. 

Is leis an bhféichiúnaí is mó atá ag an nGrúpa a bhaineann €4.2 milliún (11%) de luach na suime a thugtar anonn maidir le nithe infhaighte trádála ar an 
31 Nollaig 2014 (2013: €3.3 milliún).
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22. Ionstraimí Airgeadais agus bainistíocht in ndáil le riosca airgeadais (An Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
Seo a leanas an ré a bhain le nithe infhaighte trádála ar an dáta tuairiscíochta:

An Grúpa RTÉ

Iomlán Bearnúchán Glan Iomlán Bearnúchán Glan

2014 2014 2014 2014 2014 2014

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Níl dlite thar théarma 18,896 - 18,896 14,777 - 14,777
Dlite thar théarma 0-30 lá 19,184 (523) 18,661 15,057 (137) 14,920
Dlite thar théarma 31-120 lá 874 (197) 677 709 (93) 616
Níos mó ná 120 lá 1,568 (1,392) 176 1,199 (1,009) 190

40,522 (2,112) 38,410 31,742 (1,239) 30,503

An Grúpa RTÉ

Iomlán Bearnúchán Glan Iomlán Bearnúchán Glan

2013 2013 2013 2013 2013 2013

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Níl dlite thar théarma 19,461 (148) 19,313 15,131  (148) 14,983
Dlite thar théarma 0-30 lá 16,286 (756) 15,530 13,273 (156) 13,117
Dlite thar théarma 31-120 lá 687 (116) 571 221 (34) 187
Níos mó ná 120 lá 1,653 (1,362) 291 1,350 (1,094) 256

38,087 (2,382) 35,705 29,975 (1,432) 28,543

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

2014 2013 2014 2013

€’000 €’000 €’000 €’000

Iarmhéid ar an 1 Eanáir 2,382 2,073 1,432 1,024
Díscríobh ar dhrochfhiacha i rith na bliain (270) (268) (204) (190)
Soláthraíodh i rith na bliana - 577 11 598

Iarmhéid ar an 31 Nollaig 2,112 2,382 1,239 1,432

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 in ndáil le riosca airgeadais (An Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
Seo a leanas tréimhsí aibíochta na gconarthaí maidir le dliteanais airgeadais:

31-Nollaig-14 Suim Anonn
Sreabhadh airgid 

chonarthaí Níos lú ná 1bl. 1-2 bl. 2-5 bl. Níos mó ná 5 bl.

An Grúpa €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Fiachas úsmhar agus iasachtaí 49,375 55,773 6,105 4,787 44,881 -
Ionstraimí airgeadais díorthaigh 1,186 1,186 1,186 - - -
Nithe iníoctha trádála agus eile 68,336 68,336 65,945 2,391 - -
Sochair d’fhostaithe 26,166 26,936 8,485 4,365 7,898 6,188

145,063 152,231 81,721 11,543 52,779 6,188

31-Nollaig-13 Suim Anonn
Sreabhadh airgid 

chonarthaí Níos lú ná 1bl. 1-2 bl. 2-5 bl. Níos mó ná 5 bl.

An Grúpa €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Fiachas úsmhar agus iasachtaí 51,375 56,508 6,274 44,416 5,818 -
Ionstraimí airgeadais díorthaigh 2,411 2,411 1,391 1,020 - -
Nithe iníoctha trádála agus eile 68,617 68,617 65,327 3,290 - -
Sochair d’fhostaithe 31,825 32,777 9,072 5,052 10,390 8,263

154,228 160,313 82,064 53,778 16,208 8,263

Seo a leanas tréimhsí na gconarthaí maidir le dliteanais airgeadais (gan dliteanais idirchuideachtaí a áireamh)

31-Nollaig-14 Suim Anonn
Sreabhadh airgid 

chonarthaí Níos lú ná 1bl. 1-2 bl. 2-5 bl. Níos mó ná 5 bl.

RTÉ €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Fiachas úsmhar agus iasachtaí 9,375 9,798 4,030 3,872 1,896 -
Ionstraimí airgeadais díorthaigh 54,812 54,812 52,421 2,391 - -
Nithe iníoctha trádála agus eile - - - - - -
Sochair d’fhostaithe 25,679 26,448 8,176 4,365 7,898 6,009

89,866 91,058 64,627 10,628 9,794 6,009

31-Nollaig-13 Suim Anonn
Sreabhadh airgid 

chonarthaí Níos lú ná 1bl. 1-2 bl. 2-5 bl. Níos mó ná 5 bl.

RTÉ €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Fiachas úsmhar agus iasachtaí 13,125 14,016 4,153 4,045 5,818 -
Ionstraimí airgeadais díorthaigh 56,023 56,023 52,733 3,290 - -
Nithe iníoctha trádála agus eile 312 312 312 - - -
Sochair d’fhostaithe 31,400 32,352 8,843 5,052 10,390 8,067

100,860 102,703 66,041 12,387 16,208 8,067

Mar a nochtar i nóta 16 tá saoráid iasachta fadtéarmaí agus saoráid iasachta do thionscadail ag an nGrúpa. Tá cúnaint iasachta ag an dá shaoráid sin 
agus má sháraítear iad amach anseo d’fhéadfadh go mbeadh ar an nGrúpa nó ar an gcuideachta na hiasachtaí a aisíoc níos luaithe ná mar a luaitear 
sna táblaí thuas. Léiríonn na híocaíochtaí úis sna táblaí thuas réamhrátaí úis an mhargaidh amhail an dáta tuairiscithe agus d’fhéadfadh athrú teacht 
ar na méideanna sin de réir mar a thagann athrú ar rátaí úis sa mhargadh. Seachas iasachtaí agus íosachtaíochtaí lena mbaineann ús, níltear ag súil 
go dtarlóidh an sreabhadh airgid a áirítear san anailís aibíochta thuas i bhfad níos luaithe nó ag méideanna mórán difriúla. 

Bhí áis rótharraingte nach raibh tarraingthe anuas de luach €10 milliún i bhfeidhm ag RTÉ ar an 31 Nollaig 2014.
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22. Ionstraimí Airgeadais agus bainistíocht in ndáil le riosca airgeadais (An Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
(d) Riosca Airgeadra
Is é an Euro airgeadra feidhme eintitis uile an Ghrúpa. Mar gheall ar nádúr ghnéithe áirithe den ghnó, go háirithe cláir theilifíse cheannaithe agus 
cearta ón iasacht, bíonn nochtadh ann i gcás RTÉ don toradh ar athruithe i rátaí malartaithe airgeadra coigríche. Is iad Dollar na Stát Aontaithe agus 
Sterling na hairgeadraí a dtagann an riosca seo chun cinn i ndáil leo.

Réamhchonarthaí in airgeadra eachtrach den chuid is mó a úsáideann an Grúpa chun fálúchán eacnamaíochta a dhéanamh ar an riosca airgeadra. 
Déantar athrú ar luach cothrom réamhchonarthaí in airgeadra eachtrach a lua sa ráiteas ioncaim. Ar an 31 Nollaig 2014 b’ionann luach cóir na 
sócmhainne díorthaí gaol mhaire agus €1,113,000 (2013: dliteanas €312,000). 

Déanann an Grúpa agus RTÉ ar a laghad 60% dá nochtadh airgeadra coigríche buiséadaithe a fhálú i ndáil le cláir theilifíse cheannaithe agus cearta 
ó thar lear. 

Ní raibh aon sócmhainní ábhartha ag an nGrúpa ná ag an gCuideachta ainmnithe in airgeadra eachtrach ar an 31 Nollaig 2014 ná 2013.

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
2014 2013

€’000 €’000

An Grúpa
Euro 4,307 5,268
GBP 105 147
USD 12 40
Eile 28 47

4,452 5,502
Briseadh síos ar shuimeanna iníoctha trádála de réir airgeadra

2014 2013

€’000 €’000

RTÉ
Euro 3,197 4,116
GBP 79 131
USD 12 14
Eile 28 47

3,316 4,308
Bhí na rátaí malartaithe suntasacha seo i bhfeidhm i rith na bliana:

Meánráta Spot-ráta an Dáta Tuairiscíochta

2014 2013 2014 2013

Euro Euro Euro Euro

USD 1 1.3285 1.3281 1.2141 1.3791
GBP 1 0.8061 0.8493 0.7789 0.8337

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. 

An Grúpa
Bheadh tionchar dearfach nó diúltach suas le €16,091 (31 Nollaig 2013: €25,908) ar Ráiteas Ioncaim an Ghrúpa ag athrú móide nó lúide 10% ar rátaí 
malartaithe airgeadra coigríche ábhartha, bunaithe ar dhliteanais airgeadais a luaitear in airgeadra coigríche a bhí amuigh amhail an 31 Nollaig 2014.
 
RTÉ
Bheadh tionchar dearfach nó diúltach suas le €12,307 (31 Nollaig 2013: €24,200) ar Ráiteas Ioncaim RTÉ ag athrú móide nó lúide 10% ar rátaí 
malartaithe airgeadra coigríche ábhartha, bunaithe ar dhliteanais airgeadais a luaitear in airgeadra coigríche a bhí amuigh amhail an 31 Nollaig 2014.

C



144

Nótaí (ar leaN) 
Is cuId de ráItIs aIrgeadaIs an ghrúpa

22. Ionstraimí Airgeadais agus bainistíocht in ndáil le riosca airgeadais (An Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
(e) Riosca Ráta Úis
B’ionann iomlán iasachtaí an Ghrúpa ar an 31 Nollaig 2014 agus €49.38 milliún (2013: €51.38 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. 

An 22 Nollaig 2010, cheangail 2rn comhaontú maidir le háis iasachta cúig bliana do thionscadail dar luach iomlán €38.25 milliún. An 18 Meitheamh 
rinneadh an áis sin a athsholáthar le háis nua do €53 milliún, agus rinneadh €40 milliún di a tharraingt síos in 2014. Is iasacht tionscadail ar ráta 
athraitheach í an iasacht agus tiocfaidh sí chun aibíochta in 2019. Rinne an Grúpa babhtáil ar ráta úis in 2011 d’fhonn ráta seasta a dhéanamh den 
ráta ar an iasacht bhunaidh go dtí an 22 Nollaig 2015; mar thoradh air sin bheadh éifeacht chothrom agus chontrártha ar an ráiteas ioncaim ag aon 
athruithe ar an ráta úis i ndáil leis an malartú ráta úis agus leis an bhfiachas don tréimhse. 

D’fhágfadh gluaiseacht 1% sa ráta úis tionchar chun sochair nó chun dochair ar an Ráiteas Ioncaim ab ionann is € 0.5 milliún.

Ar an dáta tuairiscíochta, bhí próifíl rátaí úis na sócmhainní airgeadais úsmhara ag RTÉ mar seo a leanas:
Suim Anonn

An Grúpa 2014 2013

€’000 €’000

Ionstraimí Ráta Seasta
Sócmhainní Airgeadais 19,545 22,113

Ionstraimí Ráta Inathraithe
Sócmhainní Airgeadais 5,143 5,950

Suim Anonn

RTÉ 2014 2013

€’000 €’000

Ionstraimí Ráta Seasta
Sócmhainní Airgeadais 19,052 20,600

Ionstraimí Ráta Inathraithe
Sócmhainní Airgeadais 1,862 4,156

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 € 0.2 milliún (glan ar cháin).
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22. Ionstraimí Airgeadais agus bainistíocht in ndáil le riosca airgeadais (An Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
(f) Luach cóir
Taispeántar sa tábla seo a leanas luach cóir na sócmhainní airgeadais agus na ndliteanas airgeadais, maille lena leibhéal san ordchóras maidir le 
luach cóir. Ní luaitear eolas maidir le luach cóir sócmhainní airgeadais ná dliteanas airgeadais nach ndéantar a mheas ar an luach cóir sa chás gur 
neastachán réasúnta ina leith sin an luach coinneála.

An Grúpa(a)

Suim Coinneála
2014 

€’milliún

Luach Cóir
Leibhéal 2

2014 
€’milliún

Suim
Coinneála

2013
€’milliín

Luach Cóir
Leibhéal 2

 2013
 €’milliún

Sócmhainní airgeadais a mheastar ar a luach cóir
Conarthaí réamh-mhalairte 1.1 1.1 - -

Dliteanais airgeadais a mheastar ar a luach cóir
Babhtáil ráta úis (1.2) (1.2) (2.1) (2.1)
Conarthaí réamh-mhalairte - - (0.3) (0.3)

Dliteanais airgeadais nach meastar ar a luach cóir
Iasachtaí agus fiachas úsmhara 49.4 49.8 51.4 53.8

RTÉ(a)

Suim Coinneála
2014 

€’milliún

Luach Cóir
Leibhéal 2

2014 
€’milliún

Suim
Coinneála

2013
€’milliín

Luach Cóir
Leibhéal 2

 2013
 €’milliún

Sócmhainní airgeadais a mheastar ar a luach cóir
Conarthaí réamh-mhalairte 1.1 1.1 - -

Dliteanais airgeadais a mheastar ar a luach cóir
Conarthaí réamh-mhalairte - - (0.3) (0.3)

Dliteanais airgeadais nach meastar ar a luach cóir
Iasachtaí agus fiachas úsmhara 9.4 9.8 13.1 14.0
(a)Ní dhearna an grúpa ná RTÉ luach cóir a nochtadh i ndáil le hionstraimí airgeadais de leithéid suimeanna trádála infhála agus iníoctha ná sochair 
fhostaithe, ó tharla gur neastachán réasúnta ar an luach cóir an luach coinneála ina leith a fhoilsítear ar leathanach 142. 

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: iochuir, 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. 

Léiríonn na táblaí seo a leanas na teicnící luachála a úsáideadh chun luachanna cothroma Leibhéal 2 a thomhas, chomh maith leis na hionchuir 
suntasacha neamh-inbhraite a úsáideadh.

Ionstraimí airgeadais a thomhaistear ag luach cothrom
Cineál Teicníc luachála Ionchuir suntasacha neamh-inbhraite Idirchaidreamh idir ionchuir suntasacha 

neamh-inbhraite agus tomhas ar luach 
cothrom 

Ionstraimí airgeadais 
díorthaigh

Teicníc comparáide margaidh: Bunaítear 
luachanna cothroma ar mheastacháin do 
chonarthaí comhchosúla arna dtrádáil i margadh 
gníomhach.

Níl infheidhme Níl infheidhme

Ionstraimí airgeadais nach dtomhaistear ag luach cothrom
Cineál Teicníc luachála Ionchuir suntasacha neamh-inbhraite

Iasachtaí agus 
iasachtaíochtaí lena 
mbaineann ús

Sreabhadh airgid lascainithe bunaithe ar rátaí úis 
luaite le hiasachtaithe.

Níl infheidhme

C
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22. Ionstraimí Airgeadais agus bainistíocht in ndáil le riosca airgeadais (An Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
(g) Ionstraimí airgeadais díorthaigh
Leagtar amach thíos an sreabhadh airgid de réir conarthaí a bhaineann leis na hionstraimí airgeadais díorthaigh:

31-Nollaig-14 Suim aonn
Sreabhadh airgid 

chonarthaí Níos lú ná 1bl 1-2 bl 2-5 bl

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000

An Grúpa
Sócmhainní/(Dliteanais) díorthaigh
Babhtáil rátaí úis (1,186) (1,186) (1,186) - -
Réamhchonarthaí i malairt eachtrach (eis-sreabhadh) 1,113 1,113 1,113 - -

31-Nollaig-14 Suim aonn
Sreabhadh airgid 

chonarthaí Níos lú ná 1bl 1-2 bl 2-5 bl

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000

RTÉ
Sócmhainní díorthaigh
Réamhchonarthaí i malairt eachtrach (eis-sreabhadh) 1,113 1,113 1,113 - -

31-Nollaig-13 Suim aonn
Sreabhadh airgid 

chonarthaí Níos lú ná 1bl 1-2 bl 2-5 bl
€’000 €’000 €’000 €’000 €’000

An Grúpa
Sócmhainní/(Dliteanais) díorthaigh
Babhtáil rátaí úis (2,099) (2,099) (1,079) (1,020) -
Réamhchonarthaí i malairt eachtrach (eis-sreabhadh) (312) (312) (312) - -

(2,411) (2,411) (1,391) (1,020) -

31-Nollaig-13 Suim aonn
Sreabhadh airgid 

chonarthaí Níos lú ná 1bl 1-2 bl 2-5 bl
€’000 €’000 €’000 €’000 €’000

RTÉ
Sócmhainní/(Dliteanais) díorthaigh
Réamhchonarthaí i malairt eachtrach (eis-sreabhadh) (312) (312) (312) - -

(312) (312) (312) - -

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 2014 bhí iasachtaí iomlána €49.38 milliún ag an nGrúpa (2013: €51.38 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. An 18 Meitheamh 2014 rinneadh an áis sin a athsholáthar le háis do €53 milliún 
agus rinneadh €40 milliún di a tharraingt síos in 2014; tá deireadh curtha leis an tionscnamh fálúcháin.
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23. Cúlchiste fálúcháin sreabhaidh airgid

Nóta
2014

€’000
2013

€’000

Iarmhéid an 1 Eanáir (1,838) (2,807)
Sciar éifeachtúil den chiste fálúcháin sreabhaidh airgid 411 1,108
Athrangú sa ráiteas faoi ioncam ar an gcúlchiste fálaithe i ndáil le sreabhadh airgid 1,689 -
Cánachas iarchurtha maidir le fálú sreabhadh airgid a aisiompú (262) -
Cánachas iarchurtha i ndáil leis an bhfálú maidir le sreabhadh airgid 21 - (139)
Iarmhéid ar an 31 Nollaig - (1,838)

Is ionann an cúlchiste fálúcháin sreabhaidh airgid agus an sciar éifeachtúil den athrú carnach glan ar an luach cothrom i ndáil leis an mbabhtáil rátaí 
úis a baineann leis an tsaoráid iasachta ó Barclays i dtaobh tograí. 

24. Ceangaltais, Teagmhais agus Barántais Airgeadais
(a) Ceangaltais Chaiptil

 An Grúpa  RTÉ

2014 2013 2014 2013

€’000 €’000 €’000 €’000

Faoi chonradh ach gan soláthar déanta ina leith - - - -
Údaraithe ach gan conradh socraithe ina leith - 415 - 26

- 415 - 26

(b) Ceangaltais maidir le Ceannachán Clár/Ceart 
 An Grúpa  RTÉ

2014 2013 2014 2013

€’000 €’000 €’000 €’000

Faoi chonradh ach gan soláthar déanta ina leith 107,800 66,161 107,800 66,161

(c) Dliteanais Theagmhasacha
De bharr nádúr a oibríochtaí, tá an Grúpa ina pháirtí in imeachtaí éagsúla dlí le tríú páirtithe a d’eascair i rith gnáthchúrsaí gnó. Cé nach féidir a 
thomhas go cruinn an dliteanas a d’fhéadfadh a bheith ann faoi na himeachtaí éagsúla, tá an Bord den tuairim go bhfuil soláthar dóthanach déanta 
don toradh is dócha a bheidh ar na himeachtaí sin.

(d) Barántais 
 An 31 Nollaig 2014 cheangail RTÉ le háis barántais dar luach €1.3 milliún a rachaidh in éag ar an 30 Meitheamh 2015.

(e) Seirbhísí Teilifíse Digití i dTuaisceart Éireann
Tá comhfhiontar nasctha ag RTÉ le TG4 maidir le seirbhísí teilifíse digiteacha a chur ar fáil i dTuaisceart Éireann agus tá dliteanas cistíochta ar RTÉ 
faoin gcomhaontú sin a thiocfaidh in éag i mí Deireadh Fómhair 2024. Is ionann fuílleach an dliteanais an 31 Nollaig 2014 agus €5.8 milliún. C



148

NÓTAí (AR LEAN)
 is cuiD De ráitis airgeaDais an ghrúpa

25. Idirbhearta le Páirtithe Gaolmhara
(a) Idirbhearta le páirtithe gaolmhara nach daoine den lucht bainistíochta príomhthábhachta
Is corparáid reachtúil é RTÉ a bunaíodh mar Chorparáid Craolacháin Seirbhíse Poiblí faoin Acht Craolacháin 2009. 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 2014, an t-iomlán a bhí iníoctha le gnóthais fhochuideachtaí de chuid RTÉ agus €139.0 milliún (2013: €136.4 milliún).

(b) Idirbhearta le daoine den lucht bainistíochta príomhthábhachta 1

Chun críche na gcoinníollacha maidir le nochtadh a thagann faoi IAS 24 Nochtadh maidir le Páirtithe Gaolmhara 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 a thuairiscíonn go díreach chuig an bPríomh-Stiúrthóir. €3.6 milliún an tsuim iomlán i gcúiteamh a híocadh le pearsanra 
bainistíochta in 2014 (2013: €3.9 milliún). Bhí an tsuim sin comhdhéanta de thuarastail agus de shochair ghearrtéarmacha d’fhostaithe de €3.1 milliún 
(2013: €3.1 milliún), sochair pinsin iar-fhostaíochta de €0.5 milliún (2013: €0.6 milliún) agus sochair fhoirceanta de nialas (2013: €0.2 milliún a bhí de 
réir théarmaí chláir ERRF/VSF).

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 2014 agus €3.6 milliún (2013: €3.3 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 2014 agus €0.04 milliún (2013: €0.08 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 2014 agus €2.2 milliún (2013: €1.1 milliún). Ní raibh aon suim ábhartha ag seasamh amach ag deireadh 
ceachtar den dá bhliain.

B’ionann luach na ranníocaíochtaí cláir a d’íoc RTÉ le comhaltaí Boird, le daoine eile a bhfuil príomhthábhacht leo ar an lucht bainistíochta agus le 
daoine muinteartha leo sin a bhfuil gaol gairid acu leo i rith na bliana 2014 agus €2,235 (2013: €2,810).

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. Imeachtaí ina Dhiaidh Sin
Ní raibh tionchar ag aon imeachtaí suntasacha ar ráitis airgeadais an Ghrúpa ó dheireadh na bliana.

27. Ceadú an Bhoird
Cheadaigh Bord RTÉ na ráitis airgeadais atá ó leathanach 98 go dtí leathanach 148 maidir leis an mbliain dár críoch 31 Nollaig 2014 ar an 23 Aibreán 
2015.



RTÉ   Tuarascáil BhlianTúil agus ráiTis airgeadais an ghrúpa 2014 149

CEANGLAIS EILE TuAIRISCíOCHTA
ní áirítear seo mar chuiD De ráitis airgeaDais an ghrúpa

An Chomhairle Lucht Féachana agus Éisteachta 
Rinneadh Comhairle Lucht Féachana agus Éisteachta RTÉ a bhunú ar bhonn reachtúil faoi Alt 96 den 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 maith a dhéanamh den sainchúram 
poiblí a leagtar ar RTÉ. Tháinig deireadh le téarma oifige chomhaltaí Chomhairle an Lucht Féachana agus Éisteachta ar an 31 Nollaig 2014. Tionóladh 
naoi gcinn de chruinnithe den Chomhairle Lucht Féachana agus Éisteachta i rith na bliana 2014, ar a n-áirítear cruinniú i gcomhar le Bord RTÉ mar a 
bhforáiltear dó faoin Acht.

Roghnaíonn comhaltaí Bhord RTÉ comhaltaí na Comhairle 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 
costais as póca, de réir mar a d’fhéadfadh le réasún a theacht orthu 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 faoi Ghealltanais feidhmíochta 2014 (ASPC 2014)
Réamhrá
Tugadh isteach faoi scáth an Achta Craolacháin 2009 (an tAcht) trí cheanglas tuairiscíochta nua atá le sásamh ag RTÉ: ráiteas straitéise a ullmhú 
(alt 99); ráiteas seirbhíse poiblí a ullmhú (alt 101), tar éis próiseas comhairliúcháin phoiblí; agus ráiteas bliantúil faoi ghealltanais feidhmíochta a ullmhú 
gach bliain (alt 102). I gcomhlíonadh fhorálacha na reachtaíochta, cuireadh Ráiteas Straitéise RTÉ agus Ráiteas Seirbhíse Poiblí RTÉ faoi bhráid an 
Aire i rith na bliana 2010 agus foilsíodh iad ar RTÉ.ie.

Tá cur chuige nua i gceist le Gealltanais Feidhmíochta RTÉ sa bhliain 2014. D’oibrigh RTÉ agus BAI go tairbheach le chéile chun an próiseas a 
thabhairt chun cinn agus a fheabhsú go mór le blianta beaga anuas, go háirithe tar éis don Rialtas freagra a thabhairt maidir le hathbhreithniú cúig 
bliana faoi Alt 124 i ndáil le cistíocht phoiblí. Leis na leasuithe a tugadh isteach sa bhliain 2014, tugadh na gealltanais níos caomhchóiriúla arís le 
Straitéis RTÉ 2013-2017, a ullmhaíodh mar chuid den athbhreithniú 5 bliana faoi Alt 124, agus léirítear leis na gealltanais an dóigh a raibh i gceist ag 
RTÉ a dtagann i gceist le Bliain 2 den phlean sin a chomhlíonadh. Tá de rún leis na hathruithe chomh maith gur mó an tairbhe as ASPC 2014 RTÉ do 
BAI agus gur fearr an mhonatóireacht is féidir le RTÉ agus BAI araon a dhéanamh ar phlean straitéise RTÉ a thabhairt i bhfeidhm.

Faoi réir Alt 102(3) an Achta, cuireadh Ráiteas Bliantúil RTÉ faoi Ghealltanais Feidhmíochta 2014 (ASPC) faoi bhráid Údarás Craolacháin na hÉireann 
(BAI) agus an Aire i mí Feabhra 2014. Foilsíodh leagan de ina dhiaidh sin ar RTÉ.ie.

Cuirtear an cuntas achoimre seo ar an bhfeidhmíocht i láthair i gcomhlíonadh alt 102(5) an Achta agus ag teacht le halt 102(4) an Achta; cuireadh 
tuarascáil eile níos mionsonraithe faoi shásamh na ngealltanas nó a mhalairt faoi bhráid an BAI agus an Aire roimh an 31 Márta 2015.

Gealltanais feidhmíochta 2014 maille le slata tomhais (bliain 2)

AN LUCHT FÉACHANA AGUS ÉISTEACHTA – SCIAR AGUS TIONCHAR
1. Oibreoidh RTÉ réimse cuimsitheach seirbhísí meán cumarsáide trína ndéantar freastal ar fud speictream aoisghrúpaí an lucht 
éisteachta agus féachana ionas go ndéantar soláthar do riachtanais iomadúla 
Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014
RTÉ One: Sceideal níos nua-aimseartha ionas 
gur mó an tarraingt ann do lucht féachana 
teaghlaigh agus do dhaoine 35-54 bliain d’aois

An buaic TVR i measc daoine 35-54 a 
choinneáil seasta >8

Rinneadh maith den ghealltanas

An sciar de na Daoine Aonair a mbíonn 
aird acu air i rith na seachtaine a 
choinneáil seasta >67%

Rinneadh maith cuid mhór den ghealltanas. Bhí an 
sciar ar tarraingíodh a n-aird i rith na seachtaine, 
65%, dhá phointe faoi bhun na sprice. Ar na tosca 
buntábhachtacha atá leis sin, tá iomaíocht níos géire 
agus cruth níos scaoilte ag baint leis an margadh meán 
cumarsáide ina n-oibríonn Teilifís RTÉ. Anuas air sin, tá 
roinnt den lucht féachana traidisiúnta athraithe go dtí 
seirbhísí digiteacha RTÉ féin agus is lú teaghlach anois 
a bhfuil teilifíseán faoi leith iontu.

Nóta: Tugtar san áireamh le gach sprioc a luaitear le RTÉ One na 
sonraí cuimsitheacha maidir le RTÉ One agus RTÉ One +1 le chéile

An sciar den lucht féachana fásta 15+ le 
linn buaicthráthanna a choinneáil >28%

Rinneadh maith cuid mhór den ghealltanas. Bhí an 
sciar den lucht féachana buaicthráthanna, 27%, 
aon phointe amháin faoi bhun na sprice. Féach an 
tráchtaireacht thuas faoin toradh saothair.
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Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014
RTÉ2: Cothromaíocht nua a thabhairt i gcrích 
sa sceideal ionas go ndírítear ar dhaoine óga in 
Éirinn

An buaic TVR i measc daoine 15-34 a 
mhéadú go dtí >2.5

Rinneadh maith cuid mhór den ghealltanas. Bhí buaic 
TVR RTÉ2 i measc daoine 15-34, 2.4, beagán faoi 
bhun na sprice. Cé gur tháinig feabhas ón mbliain 
2013, níor tháinig an t-ardú a bhí á thuar maidir le TVR i 
rith na bliana 2014. Féach an tráchtaireacht thíos faoin 
toradh saothair.

An sciar de na Daoine Aonair a mbíonn 
aird acu air i rith na seachtaine a 
choinneáil seasta ag >52%

Rinneadh maith cuid mhór den ghealltanas. Bhí an 
sciar ar tarraingíodh a n-aird i rith na seachtaine, 
50%, dhá phointe faoi bhun na sprice. Ar na tosca 
buntábhachtacha atá leis sin, tá iomaíocht níos géire 
agus cruth níos scaoilte ag baint leis an margadh meán 
cumarsáide ina n-oibríonn Teilifís RTÉ. Anuas air sin, 
is mó is dóiche go ndéanfaidh an sciar den phobal 
féachana ar a bhfuil RTÉ2 dírithe, ábhar a bhreathnú, 
cláir teilifíse san áireamh agus cláir RTÉ2 féin go 
deimhin, breathnú ar dheiseanna agus ar ardáin eile, 
seirbhísí digiteacha RTÉ ina measc.

An sciar den lucht féachana 15-34 le linn 
buaicthráthanna a mhéadú go dtí >9%

Rinneadh maith den ghealltanas

RTÉjr: Freastal do riachtanais leanaí óga trí 
sceideal den iléagsúlacht

Cur leis an sciar de na daoine 4-7 a 
mbíonn aird acu air i rith na seachtaine 
go mbíonn >15% 

Rinneadh maith den ghealltanas

RTÉ Radio 1: Méadú ar an lucht éisteachta 35-
54 bliana d’aois trí chaomhathrú maidir le tuin 
agus meascán seánraí 

An % de na daoine 35-54 “a d’éist inné” a 
choinneáil seasta >23% 

Rinneadh maith cuid mhór den ghealltanas. Bhí an 
sciar de na daoine 35-54 “a d’éist inné”, 22%, aon 
phointe amháin faoi bhun na sprice. Tharla creimeadh 
áirithe ar lucht éisteachta RTÉ Radio 1 i rith na bliana 
2014, agus an géarú ar an iomaíocht sa mhargadh 
náisiúnta raidió ina chúis le cuid de sin. Tá de rún ag 
an stáisiún bonn daingean a chur faoi líon an lucht 
éisteachta arís agus a thabhairt ar ais mar a bhíodh i 
rith na bliana 2015 agus níos faide anonn.

An sciar méadaithe den lucht éisteachta 
fásta 15+ a mbíonn aird acu air i rith na 
seachtaine a choinneáil seasta ag >37% 

Rinneadh maith cuid mhór den ghealltanas. Bhí an 
sciar den phobal ar tarraingíodh a n-aird i rith na 
seachtaine, 36%, aon phointe amháin faoi bhun na 
sprice. Féach an tráchtaireacht thuas faoin toradh 
saothair.

An sciar den lucht éisteachta 15+ a 
mbíonn aird acu air ag buaicthráthanna 
7-7 a choinneáil ag >23%

Ní dhearnadh maith den ghealltanas. Bhí an sciar den 
lucht éisteachta ag buaicthráthanna, 21.5%, 1.5 pointe 
faoi bhun na sprice. Féach an tráchtaireacht thuas 
faoin toradh saothair.

RTÉ 2fm: Méadú ar an lucht éisteachta trí ábhar 
a bhaineann leis an lucht éisteachta 20-44 a 
chruthú

Cur leis an % de na daoine 20-44 “a d’éist 
inné” go mbíonn >15% 

Ní dhearnadh maith den ghealltanas. Bhí an sciar 
de na daoine 20-44 “a d’éist inné”, 14%, aon phointe 
amháin faoi bhun na sprice. Cuireadh athruithe 
suntasacha i bhfeidhm maidir leis an sceideal i rith na 
bliana 2014 agus measadh go mbeadh athrú i ndán ar 
an lucht éisteachta dá bharr sin ar dtús agus forás arís 
ina dhiaidh sin. Tá á thuar ag RTÉ 2fm go mbeidh tús le 
hardú ar an lucht éisteachta i rith na bliana 2015.

An sciar de na daoine fásta 15+ a 
mbíonn aird acu air i rith na seachtaine a 
choinneáil seasta ag >23% 

Rinneadh maith cuid mhór den ghealltanas. Bhí an 
sciar den phobal ar tarraingíodh a n-aird i rith na 
seachtaine, 22%, aon phointe amháin faoi bhun na 
sprice. Féach an tráchtaireacht thuas faoin toradh 
saothair.

Cur leis an sciar den lucht éisteachta 
20-44 a mbíonn aird acu air ag 
buaicthráthanna 7-7 go mbíonn ag 13%

Ní dhearnadh maith den ghealltanas. Bhí an sciar den 
lucht éisteachta 20-44 ag buaicthráthanna, 10.1%, 
beagnach 3 phointe faoi bhun na sprice. Féach an 
tráchtaireacht thuas faoin toradh saothair.

RTÉ lyric fm: Lucht éisteachta níos forleithne 
agus níos iléagsúla a chothú trí fhreastal ar lucht 
éisteachta faoi 50 bliain d’aois

An sciar méadaithe de na daoine35-54”a 
d’éist inné” a choinneáil ag >4% 

Rinneadh maith den ghealltanas

An sciar méadaithe de na daoine 
fásta 15+ a mbíonn aird acu air i rith na 
seachtaine a choinneáil >8%

Rinneadh maith den ghealltanas

An sciar méadaithe den lucht 
éisteachta 15+ a mbíonn aird acu air ag 
buaicthráthanna 7-7 a choinneáil >1.8%

Rinneadh maith den ghealltanas
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RTÉ Raidió na Gaeltachta: Méadú ar an lucht 
éisteachta trí fhreastal do lucht éisteachta nua 
taobh amuigh den Ghaeltacht agus thar lear

Cur leis an % de na daoine 35-54 “a d’éist 
inné” go mbíonn >1% 

Rinneadh maith den ghealltanas

An sciar méadaithe den lucht éisteachta 
15+ a mbíonn aird acu air i rith na 
seachtaine a choinneáil>2%

Rinneadh maith den ghealltanas

RTÉ.ie: Ábhar ardchaighdeáin de chuid RTÉ a 
chur ar fáil do dhaoine in Éirinn agus thar lear

Cur le meánsciar seachtainiúil RTÉ.ie go 
mbíonn >25% 

Rinneadh maith den ghealltanas

Cur le meánlíon míosúil RTÉ.ie de 
Bhrabhsálaithe Idirnáisiúnta Aonair go 
mbíonn >1.5m

Rinneadh maith den ghealltanas

RTÉ Player: Bheith chun tosaigh ar gach 
seirbhís teilifíse ar éileamh in Éirinn

Cur le meánsciar seachtainiúil 
sheinnteoir RTÉ Player go mbíonn >20%

Rinneadh maith den ghealltanas

RTÉ News Now (RNN): An t-aon seirbhís 
nuachta ilmheán in Éirinn a thabhairt chun cinn 
ionas go bhfreastalaítear do riachtanais an lucht 
féachana

Cur leis an sciar de na daoine fásta 15+ 
a mbíonn aird acu air i rith na seachtaine 
go mbíonn >20%

Ní dhearnadh maith den ghealltanas. Bhí an sciar 
de na daoine fásta ar tarraingíodh a n-aird i rith na 
seachtaine, 19%, aon phointe amháin faoi bhun na 
sprice. Cé gurbh ardú sin i gcomórtas leis an mbliain 
2013, níor tháinig an t-ardú a bhí á mheas i rith na 
bliana 2014. Ar na tosca príomhthábhachtacha leis 
sin, bhí na hacmhainní a bhí ar fáil le hinfheistíocht a 
dhéanamh sa tseirbhís.

Cur le líon na mbrabhsálaithe aonair, 
ó láithreán nuachta RTÉ agus aip so-
iompair RNN go mbíonn >2.2m 

Rinneadh maith den ghealltanas

Cur le líon na ndaoine a leanann RTÉ 
News ar Twitter go dtí 225k

Rinneadh maith den ghealltanas

RTÉ Aertel: Príomhsheirbhís faisnéise na 
hÉireann a chur ar fáil

Monatóireacht ar úsáid RTÉ Aertel agus 
an sciar de na daoine a mbíonn aird acu 
air a choinneáil seasta >15% 

Rinneadh maith den ghealltanas

Cartlanna RTÉ: Cartlanna RTÉ a fhorbairt agus 
a oscailt don phobal

Cur le líon na ndaoine a d’úsáid 
Cartlanna RTÉ riamh go mbíonn>14% 

Rinneadh maith den ghealltanas

Cur leis an tapú a bhíonn ar chláir agus ar ábhar 
de chuid RTÉ ar dheiseanna so-iompair agus 
ar líne

Cur le meánsciar seachtainiúil Aipeanna 
RTÉ go mbíonn >13% 

Ní dhearnadh maith den ghealltanas. Bhí an sciar 
seachtainiúil maidir le Aipeanna RTÉ,11%, dhá phointe 
faoi bhun na sprice. Cé gurbh ardú sin i gcomórtas 
le sciar na bliana 2013, níor tháinig an t-ardú a bhí á 
mheas i rith na bliana 2014. Tháinig ardú go dtí 48% 
ina dhiaidh sin féin ar sciar seachtainiúil RTÉ idir 
an t-idirlíon agus an fón póca le chéile agus tá gá le 
hanailís bhreise a dhéanamh ar an úsáid as aipeanna. 

Cur le meánsciar seachtainiúil Aipeanna 
RTÉ trí dheiseanna so-iompair agus ar 
líne go mbíonn >37%

Rinneadh maith den ghealltanas

Cur le meánlíon sruthanna RTÉ in 
aghaidh na míosa trí dheiseanna so-
iompair go dtí 7.5m

Rinneadh maith den ghealltanas

Ceolfhoirne, Cóir agus Ceathairéid RTÉ: 
Ócáidí ceoil beo den chaighdeán is airde a chur 
ar fáil do lucht éisteachta an cheoil in Éirinn

An lucht éisteachta a choinneáil ag 
>190,000 

Ní dhearnadh maith den ghealltanas. Leanadh ina 
dhiaidh sin féin de lucht éisteachta mór a tharraingt 
chuig ceolchoirmeacha beo agus sáraíodh 180,000. 
Ainneoin nach raibh cúinsí trádála fabhrach, agus 
athrú ar líon na ndeiseanna tráchtála ceolfhoirne a 
chur ar fáil i gcásanna táille, d’éirigh le Ceolfhoirne, Cóir 
agus Ceathairéid RTÉ leibhéil arda airde a tharraingt ó 
thaobh spéis an phobail sna ceolchoirmeacha. 
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2. Tá de rún ag RTÉ bheith ina chuid thábhachtach den saol ag daoine, iontaoibh a bheith ag daoine as an eagraíocht agus an 
eagraíocht freagrach do na daoine
Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014
RTÉ Iomlán: Caidreamh a chothú leis an lucht 
éisteachta agus féachana trí réimse iomlán 
na seirbhísí 

An meánsciar den lucht féachana agus 
éisteachta 15+ a mhealltar chuig Seirbhísí uile 
RTÉ i rith na seachtaine a choinneáil >90% 

Rinneadh maith den ghealltanas

An meánsciar den lucht féachana agus 
éisteachta 15–34 a mhealltar chuig Seirbhísí 
uile RTÉ i rith na seachtaine a choinneáil >90% 

Rinneadh maith den ghealltanas

An meánsciar den lucht féachana agus 
éisteachta 35–54 a mhealltar chuig Seirbhísí 
uile RTÉ i rith na seachtaine a choinneáil >90% 

Rinneadh maith den ghealltanas

An meánsciar den lucht féachana agus 
éisteachta 55+ a mhealltar chuig Seirbhísí uile 
RTÉ i rith na seachtaine a choinneáil >90% 

Rinneadh maith den ghealltanas

RTÉ Iomlán: A bheith ina chuid thábhachtach 
den saol in Éirinn agus iontaoibh an lucht 
féachana agus éisteachta a choinneáil

Dearcadh an phobail go bhfuil RTÉ ina chuid 
thábhachtach den saol in Éirinn a choinneáil 
>67% 

Rinneadh maith den ghealltanas

Dearcadh an phobail go bhfuil RTÉ iontaofa a 
choinneáil>70%

Rinneadh maith cuid mhór den ghealltanas. D’aontaigh 
68% go bhfuil RTÉ iontaofa, dhá phointe faoi bhun na 
sprice. Déantar monatóireacht ríghéar maidir leis an 
scór seo agus thug RTÉ faoi deara ardú in athuair go 
dtí >70% arís an dara leath den bhliain 2014. Tá sprioc 
>70% á chur roimhe ag RTÉ arís don bhliain 2015.

ÁBHAR – SAINIÚLACHT AGUS ARDCHAIGHDEÁN
3. Déanfaidh RTÉ athchóiriú ar na seirbhísí meán Teilifíse ionas go ndéantar an freastal is fearr ar riachtanais athraitheacha an 
lucht féachana maidir le hábhar tarraingteach
Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014
RTÉ One: Sceideal níos nua-aimseartha ionas 
gur mó an tarraingt ann do lucht féachana 
teaghlaigh agus do dhaoine 35-54 bliain 
d’aois

Meascán seánraí a thabhairt i gcrích de réir na 
réimsí % atá beartaithe

Rinneadh maith den ghealltanas

Dearcadh an lucht féachana maidir le 
hArdchaighdeán a choinneáil ag >80 

Rinneadh maith den ghealltanas

RTÉ2: Cothromaíocht eile sa sceideal trí chur 
leis an ábhar a léirítear in Éirinn agus nuáil 
maidir le cláir agus léiriúchán atá dírithe ar 
lucht féachana níos óige in Éirinn

Meascán seánraí a thabhairt i gcrích de réir na 
réimsí % atá beartaithe

Rinneadh maith den ghealltanas

Dearcadh an lucht féachana maidir le 
hArdchaighdeán a choinneáil ag >80 

Rinneadh maith den ghealltanas

4. Déanfaidh RTÉ athchóiriú ar na seirbhísí meán Raidió ionas go ndéantar an freastal is fearr ar riachtanais athraitheacha an lucht 
éisteachta maidir le hábhar tarraingteach
Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014
RTÉ Radio 1: Cur leis an tarraingt atá sa 
stáisiún do dhaoine 35-54 agus leanúint de 
bheith ar an stáisiún raidió mórshuntais in 
Éirinn trí sceideal le meascán seánraí cainte 
agus ceoil

Meascán seánraí a thabhairt i gcrích de réir 
na réimsí % atá beartaithe

Rinneadh maith den ghealltanas

Dearcadh an lucht féachana maidir le 
hArdchaighdeán a choinneáil ag >80 

Rinneadh maith den ghealltanas

RTÉ 2fm: Cur leis an sprioclucht éisteachta 
trí ábhar a chruthú atá suimiúil sainchóirithe. 
Déanfar caomhchóiriú ar ionad 2fm ar 
mhargadh Raidió na hÉireann mar sheirbhís 
ceoil agus siamsaíochta den mhórthábhacht

Meascán seánraí a thabhairt i gcrích de réir 
na réimsí % atá beartaithe

Rinneadh maith den ghealltanas

Dearcadh an lucht féachana maidir le 
hArdchaighdeán a choinneáil ag >80 

Rinneadh maith cuid mhór den ghealltanas. Ba 
é 79 an scór a bhain RTÉ 2fm amach maidir le 
hArdchaighdeán, aon phointe amháin faoi bhun 
na sprice. Tugadh athruithe suntasacha isteach 
maidir leis an sceideal i rith na bliana 2014 agus 
meastar go raibh athrú lucht éisteachta i ndán i 
dtosach dá bharr sin maille le forás ina dhiaidh 
sin. Tá á thuar ag RTÉ 2fm go mbainfear na 
seanleibhéil maidir le hArdchaighdeán amach in 
athuair i rith na bliana 2015.
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RTÉ lyric fm: Malairt rogha sainiúil a chur ar 
fáil do lucht éisteachta an cheoil chlasaicigh, 
cheol an domhain agus na n-ealaíon agus 
réimsí spéise an lucht éisteachta a bheith le 
sonrú ar an sceideal ar fad

Meascán seánraí a thabhairt i gcrích de réir 
na réimsí % atá beartaithe

Rinneadh maith den ghealltanas

Dearcadh an lucht féachana maidir le 
hArdchaighdeán a choinneáil ag >80

Rinneadh maith den ghealltanas

RTÉ Raidió na Gaeltachta: Ábhar den nuáil 
a chur ar fáil a bheadh ina cheangal idir an 
t-éisteoir agus Gaeltacht phearsanta dáiríre 
agus saol Gaeilge

Meascán seánraí a thabhairt i gcrích de réir 
na réimsí % atá beartaithe

Rinneadh maith den ghealltanas

Dearcadh an lucht féachana maidir le 
hArdchaighdeán a choinneáil ag >80

Rinneadh maith cuid mhór den ghealltanas. Ba 
é 79 an scór a bhain RTÉ RnaG amach maidir le 
hArdchaighdeán, aon phointe amháin faoi bhun 
na sprice. Tháinig ardú arís ar sciar an stáisiúin 
i rith na bliana 2014 agus d’fhéadfadh gur thug 
éisteoirí nua scóranna beagán níos ísle maidir le 
hArdchaighdeán. Tá sprioc >80% á chur roimhe 
ag RnaG arís don bhliain 2015.

5. Déanfaidh RTÉ na seirbhísí meán Digiteach a thabhairt chun cinn ionas go ndéantar an freastal is fearr ar riachtanais 
athraitheacha an lucht éisteachta agus féachana maidir le hábhar tarraingteach
Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014
RTÉ Player: A bheith chun tosaigh mar 
sheirbhís teilifíse ar a éileamh in Éirinn agus an 
rogha agus an smacht a thabhairt don lucht 
féachana ionas gur féidir leo taitneamh a bhaint 
as cláir de chuid RTÉ ina rogha áit agus an tráth 
is mian leo sin 

An scór maidir le dearcadh an lucht féachana 
go bhfuil seinnteoir RTÉ Player Sásúil a 
choinneáil >80%

Rinneadh maith den ghealltanas

RTÉ.ie: Ábhar de chuid RTÉ a chur ar fáil do 
lucht éisteachta agus féachana in Éirinn agus 
thar lear ar bhealaí atá fíorshásúil don lucht 
úsáide agus ar fáil ar ardáin agus ar dheiseanna 
iomadúla 

An scór maidir le dearcadh an lucht féachana 
go bhfuil RTÉ.ie Sásúil a choinneáil >80% 

Rinneadh maith cuid mhór den ghealltanas. 
Bhí an scór maidir le dearcadh an lucht 
féachana go raibh RTÉ.ie “Sásúil” 3 phointe 
faoi bhun na sprice ag 77%. Tá RTÉ.ie ag 
feidhmiú i margadh atá de shíor ag athrú, agus 
ag coimhlint le comhlachtaí meán cumarsáide 
domhanda chomh maith le foilsitheoirí eile de 
chuid na hÉireann maidir le haird an phobail 
a tharraingt, rud a fhágann an lucht féachana 
ag súil le leibhéil níos airde maidir le seirbhísí 
idirlín agus seirbhísí ar dheiseanna so-iompair. 
Tá straitéis nua curtha ar bun ag RTÉ.ie chun 
freastal níos críochnúla do riachtanais an lucht 
féachana, feabhas a chur ar sheirbhísí de réir 
mar a thapaíonn an lucht féachana iad agus 
cur dá réir sin leis an ráta sástachta. Tá sprioc 
>80% á chur roimhe ag RTÉ arís don bhliain 
2015.

6. Leanfaidh RTÉ ina fhoinse thréan iontaofa in Éirinn maidir le Nuacht agus Cúrsaí Reatha intíre agus idirnáisiúnta, ag cur nuachta 
ar fáil atá tábhachtach do chách, i mBéarla agus i nGaeilge
Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014
RTÉ News: Foinse N&CR intíre agus idirnáisiúnta 
atá iontaofa, tréan, nua-aimseartha agus 
Éireannach a chur ar fáil

Ábhar N&CR a chur ar fáil ar RTÉ One, RTÉ 
Radio 1 agus RTÉ News Now de réir na réimsí 
% uaireanta a chloig

Rinneadh maith den ghealltanas

Féach freisin Gealltanas 20 i ndáil leis an dearcadh maidir le 
Cothromaíocht agus Neamhchlaontacht

Dearcadh an phobail go gcuireann RTÉ ábhar 
N&CR atá iontaofa ar fáil a choinneáil ag >72%

Rinneadh maith den ghealltanas 

RTÉ News Now: An t-aon seirbhís nuachta 
ilmheán in Éirinn a thabhairt chun cinn ionas 
go bhfreastalaítear do riachtanais an lucht 
féachana ar líne, ar dheiseanna so-iompair agus 
ar an teilifís

Iléagsúlacht sceidil a thabhairt i gcrích de réir 
na réimsí % atá beartaithe

Rinneadh maith den ghealltanas
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7. Leanfaidh RTÉ d’ábhar cláir ar ardchaighdeán de chuid na hÉireann trína ndéantar scrúdú agus léiriú ar an saol sin acusan a chur 
ar fáil do dhaoine óga le lón soláthair ilmheán ar fud ardáin an raidió, na teilifíse, an idirlín agus na ndeiseanna so-iompair
Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014
rtÉ iomlán: leanúint d’ábhar Éireannach ar 
ardchaighdeán a chur ar fáil ar fud na n-ardán 
do dhaoine óga 
Féach freisin a luaitear faoi RTÉjr faoi Ghealltanas 1

An dearcadh i measc an phobail go gcuireann 
RTÉ réimse leathan ábhair agus seirbhísí ar fáil 
do dhaoine óga a choinneáil ag >37% 

Rinneadh maith den ghealltanas

8. Féachann RTÉ le caidreamh a chothú le gach duine a labhraíonn Gaeilge in Éirinn agus thar lear leis an ábhar cláir agus na 
seirbhísí a chuirtear ar fáil trí Ghaeilge
Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014
RTÉ Iomlán: Féachaint le caidreamh a chothú le 
gach duine a labhraíonn Gaeilge in Éirinn agus 
thar lear

Féach Gealltanas 4 maidir le RTÉ Raidió na Gaeltachta

Cur leis na daoine i measc an phobail a bhfuil 
de dhearcadh acu go gcuireann RTÉ seirbhís 
chuimsitheach ar fáil do lucht labhartha na 
Gaeilge >40% 

Rinneadh maith den ghealltanas

ÁBHAR – CRUTHAITHEACHT AGUS NUÁIL
9. Leanúint den chraoladh ar na himeachtaí móra náisiúnta a tharraingíonn an tír le chéile - más imeachtaí móra siamsaíochta, 
nuachta nó polaitíochta, nó imeachtaí móra spóirt iad
Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014
RTÉ Iomlán: Leanúint den chraoladh ar na 
himeachtaí móra náisiúnta a tharraingíonn an 
tír le chéile

Cur leis an dearcadh i measc an phobail go 
ligeann RTÉ dom imeachtaí náisiúnta a thapú 
go mbíonn >61%

Rinneadh maith den ghealltanas

10. Bainfidh RTÉ úsáid as an teicneolaíocht dhigiteach chun forfheabhsú a dhéanamh ar chaighdeán na seirbhísí agus an t-ábhar a 
chur ar fáil don lucht éisteachta agus féachana is fairsinge is féidir
Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014
RTÉ Iomlán: Ábhar de chuid RTÉ a chur ar fáil 
don lucht éisteachta agus féachana is fairsinge 
is féidir ar fud na n-ardán éagsúil agus ar 
dheiseanna éagsúla 

Cur leis an dearcadh i measc an phobail 
go bhfuil teacht go héasca ar chláir agus ar 
sheirbhísí RTÉ ar réimse deiseanna go mbíonn 
>72%

Rinneadh maith den ghealltanas

Teilifís RTÉ: Forfheabhsú ar chaighdeán 
craolacháin ábhar Theilifís RTÉ 
trí theicneolaíocht HD

Spriocleibhéal na n-uaireanta an chloig 
sásaithe

Rinneadh maith den ghealltanas

11. Tá de rún ag RTÉ bonn treise a chur faoin nuáil agus faoin gcruthaitheacht agus iad a chothú go hinmheánach agus i measc 
earnáil na Léiritheoirí Neamhspleácha agus i measc lucht cruthaitheachta go ginearálta
Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014

RTÉ Iomlán: Bonn treise a chur faoin nuáil agus 
faoin gcruthaitheacht agus iad a chothú

Cur leis an dearcadh i measc an phobail gur 
eagraíocht chruthaitheachta RTÉ go mbíonn 
>44%

Rinneadh maith den ghealltanas

Raidió RTÉ: Sciar ard maidir leis an gcéad 
chraoladh ar ábhar a léirítear in Éirinn a 
choinneáil ar Raidió RTÉ 

Ábhar dúchais á chraoladh den chéad uair 
a bheidh in >80% den ábhar a chraoltar ar 
sheirbhísí FM Raidió RTÉ 

Rinneadh maith den ghealltanas

Teilifís RTÉ: Cinntiú gur cláir a léirítear in 
Éirinn sciar ard den ábhar a chraoltar le linn 
buaicthráthanna ar RTÉ One

Uaireanta an chloig d’ábhar dúchais 
70% d’iomlán na n-uaireanta an chloig 
buaicthráthanna ar RTÉ One 

Rinneadh maith den ghealltanas

Teilifís RTÉ: Bonn treise a chur faoi earnáil na 
léiritheoirí neamhspleácha in Éirinn trí Format 
Farm 2014 RTÉ

Cláir phíolótacha formáidí a chraoladh ar 
Theilifís RTÉ 

Rinneadh maith den ghealltanas

12. Tá de rún ag RTÉ ábhar Ealaíne agus Cultúir is mó le rá, is uaillmhianaí agus is uilechuimsithí a chur ar fáil
Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014
RTÉ Iomlán: Cuidiú le beartaíocht ealaíon in 
Éirinn 

Cur leis an dearcadh i measc an phobail go 
gcuireann rtÉ bonn treise faoi bheartaíocht 
ealaíne in Éirinn go mbíonn >56%

Rinneadh maith den ghealltanas

RTÉ Iomlán: Straitéis maidir le RTÉ agus 
cúrsaí ealaíon a tabhairt i gcrích trína ndéanfar 
bonn daingean a chur faoin ealaín agus forás na 
n-ealaíon a chothú ar fud ardáin uile RTÉ 

An straitéis aontaithe agus tús curtha lena cur 
i bhfeidhm

Rinneadh maith den ghealltanas
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AN ÚSÁID AS CISTÍ POIBLÍ
13. Tá RTÉ dúthrachtach maidir le spriocanna buiséid a bhaint amach faoi mar a leagtar amach i mBuiséad Eatramhach RTÉ 2014, 
agus díriú ar thoradh sochair a bhaint amach maidir le EBITDA (Tuilleamh roimh Ús, Cáin, Dímheas agus Amúchadh a thabhairt san 
áireamh)
Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014
An sprioc i mBuiséad Eatramhach 2014 a 
bhaint amach

An toradh aontaithe ar an mbuiséad don 
bhliain a bhaint amach

Rinneadh maith den ghealltanas

14. Seirbhís a chur ar fáil ar fiú an t-airgead í, trína chinntiú go mbaintear an luach is fearr amach i ngach réimse gnó agus trí leanúint 
den leas is fearr a bhaint as ioncam ón Táille Ceadúnais
Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014
Réimse seirbhísí RTÉ a chur ar fáil taobh istigh 
den sprioc maidir le costas oibriúcháin

Na spriocanna a bhaint amach maidir le 
buiséad an Chostais Oibriúcháin agus 
seirbhísí áirithe a chur ar fáil 

Rinneadh maith den ghealltanas

Cinntiú go mbíonn an chistíocht phoiblí i ndáil 
le gach seirbhís faoi leith taobh istigh de na 
teorainneacha sonraithe

Réimsí tairsí maidir leis an Úsáid as Cistí Poiblí 
don bhliain 2014

Rinneadh maith den ghealltanas

An scór maidir le tuairim an phobail go bhfuil 
luach maith ar an airgead i gceist le RTÉ a 
choinneáil 

An scór a choinneáil >58% Rinneadh maith den ghealltanas

Cinntiú go sásaítear na coinníollacha 
caiteachais faoin reachtaíocht leis an 
gcoimisiúnú neamhspleách i ndáil le Raidió 
agus Teilifís, ionas go gcomhlíontar na dualgais 
faoi Alt 116 den Acht Craolacháin 2009

An dualgas maidir le caiteachas faoin 
reachtaíocht a chomhlíonadh

Rinneadh maith den ghealltanas

Sprioc bhuiséad 2014 maidir le Costais 
Oibriúcháin i ndáil le Cúrsaí Pearsanra (PROC) 
a bhaint amach - % den Chostas Iomlán 
Oibriúcháin (sula dtugtar dímheas & amúchadh 
san áireamh)

An sprioc PROC a bhaint amach Rinneadh maith den ghealltanas

15. Foinsí airgid a thapú chomh mór agus is féidir trí ghnóthú as gach sruth ioncaim, nua agus traidisiúnta, a oiread agus is féidir
Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014
Spriocanna maidir le hIoncam Tráchtála i ndáil 
le Teilifís, Raidió, RTÉ NL agus RTÉ Digiteach

Na spriocanna maidir le hIoncam Tráchtála a 
bhaint amach

Rinneadh maith den ghealltanas

FOLLASACHT, CUNTASACHT AGUS COMHAROIBRIÚ
16. Tá de rún ag RTÉ a bheith níos oscailte agus acmhainní ó chistíocht phoiblí a roinnt le lucht meán cumarsáide eile in Éirinn trí 
ábhar nuachta a roinnt le soláthraithe meán cumarsáide eile
Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014
Níos mó d’ábhar RTÉ a roinnt trí ábhar a chur ar 
fáil do sholáthraithe meán cumarsáide eile de 
chuid na hÉireann 

Socruithe ar bun maidir le hábhar closamhairc 
a roinnt ar líne

Rinneadh maith den ghealltanas

17. Comhpháirtíochtaí straitéiseacha agus cruthaitheacha den mhórthábhacht a chothú ionas gur féidir le RTÉ leanúint den nuáil i 
ndáil le cláir, ábhar & cúrsaí teicneolaíochta agus forbairt a dhéanamh maidir le hacmhainn cumais agus gnáis oibre 
Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014
Caidreamh RTÉ le 5 cinn ar a laghad 
d’eagraíochtaí/geallsealbhóirí buntábhachta 
(arna sonrú ag Grúpa Comhpháirtíochtaí 
RTÉ) a thabhairt chun cinn, maidir le réimse na 
nEalaíon, an Chultúir, an Ghnó, an Oideachais 
agus na meán eile

Tuairisc ar 5+ tionscadal comhpháirtíochta 
mórthábhachta a thabhairt chun cinn i rith na 
bliana 2014

Rinneadh maith den ghealltanas

18. Féachann RTÉ le tuiscint a fháil ar lucht féachana agus éisteachta na hÉireann trí thionscnaimh taighde d’fhonn a mbíonn de 
dhíth orthu, agus súil acu leis, a mheas agus an dearcadh i leith ábhar agus seirbhísí RTÉ a thuiscint
Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014
Taighde a dhéanamh a thugann tuiscint ar 
dhearcadh an lucht féachana agus éisteachta i 
leith ábhar agus seirbhísí RTÉ

Suirbhéireacht taighde leanúnach ar bun Rinneadh maith den ghealltanas

C
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19. Ceannródaíocht a léiriú maidir le seirbhísí den áisiúlacht trí na híoschaighdeáin a shárú agus seirbhísí nua / den nuáil a chur ar 
fáil nuair is féidir sin, ionas go soirbhítear do theacht a bheith ar an Teilifís acu siúd atá faoi mhíchumas céadfach
Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014
Cinntiú go mbíonn rialacha uile BAI maidir le 
háisiúlacht á sásamh

Spriocanna uile BAI á sásamh Rinneadh maith cuid mhór den ghealltanas. 
Shásaigh RTÉ na spriocanna go léir maidir 
le fotheidil agus Teanga Chomharthaíochta 
na hÉireann. Tugadh Tuairisc Fuaime (AD) 
isteach ar RTÉ One i mí Iúil agus bhí na 
coinníollacha nua AD á sásamh ag RTÉ dá réir 
sin idir Lúnasa agus mí na Nollag 2014. Ní raibh 
na spriocanna nua AD á sásamh ag RTÉ áfach 
i dtús na bliana 2014.

20. Na caighdeáin eagarthóireachta is airde a fheidhmiú, athbhreithniú a dhéanamh ar threoirlínte eagarthóireachta i gcomhthéacs 
na reachtaíochta agus na gcód cleachtais agus laghdú chomh mór agus is féidir a thabhairt i gcrích maidir le bearta coigeartaithe de 
réir rialúcháin / dlí
Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014
Cinntiú go sásaítear cóid eagarthóireachta BAI Cód Caighdeán na gClár Rinneadh maith cuid mhór den ghealltanas. 

Aontaíodh le gearán amháin, agus aontaíodh i 
bpáirt le gearán eile. 

Cód Cothromaíochta, Neamhchlaontachta 
agus Oibiachtúlachta maidir le Nuacht & 
Cúrsaí Reatha

Rinneadh maith cuid mhór den ghealltanas. 
Aontaíodh le dhá ghearán, agus aontaíodh i 
bpáirt le trí ghearán eile

Muinín an phobail a choinneáil maidir le 
neamhchlaontacht agus oibiachtúlacht ábhar 
mórthábhachta de leithéid chláir Nuachta 
agus Chúrsaí Reatha agus iontaoibh an lucht 
éisteachta agus féachana a chothú

Dearcadh an lucht féachana maidir le 
“cothroime agus neamhchlaontacht” RTÉ 
News: Nine o’Clock a choinneáil 

Rinneadh maith den ghealltanas

Dearcadh an lucht éisteachta maidir le 
“cothroime agus neamhchlaontacht” Morning 
Ireland a choinneáil

Rinneadh maith den ghealltanas

Déileáil le gach gearán BAI laistigh den chreat 
ama éigeantach

100% Rinneadh maith den ghealltanas

21. Na coinníollacha ar fad maidir le reachtaíocht agus cúrsaí rialála a chomhlíonadh agus córais rialachais agus tuairiscíochta den 
sárchleachtas a choinneáil ar bun
Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014

Cinntiú go mbíonn na Cóid agus na hAchtanna 
uile maidir le Tuairisciú Airgeadais agus 
Rialachas Corparáide á gcomhlíonadh

An t-ardchaighdeán maidir le Tuarascáil 
Bhliantúil RTÉ agus Ráitis Airgeadais an 
Ghrúpa (an Tuarascáil Bhliantúil) a choinneáil 
agus iad a fhoilsiú de réir Alt 110 san Acht 
Craolacháin 2009

Rinneadh maith den ghealltanas

An Cód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí 
Stáit a chomhlíonadh agus tuairisc ina leith sin 
a thabhairt don Choiste Iniúchta agus Riosca

Rinneadh maith den ghealltanas

Cinntiú go mbíonn na Cóid agus na 
hAchtanna uile maidir le cúrsaí Tráchtála agus 
cúrsaí Cumarsáide á gcomhlíonadh

Na bearta tráchtála go léir faoi mar a leagtar 
amach in Alt 108 den Acht Craolacháin 2009

Rinneadh maith den ghealltanas

Cóid Tráchtála agus Cumarsáide BAI, 
ComReg, ODAS agus ASAI a chomhlíonadh

Rinneadh maith den ghealltanas

Cinntiú go gcloítear leis na hAchtanna um 
Shaoráil Faisnéise

Comhlíonadh agus staitisticí maidir le Saoráil 
Faisnéise a chur faoi bhráid na Roinne 
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní 
Nádúrtha/na Roinne Airgeadais gach ráithe 

Rinneadh maith den ghealltanas

An sárchleachtas maidir le Bainistíocht Riosca 
Fiontraíochta (ERM) a chur chun cinn

Cur leis na bearta forfheabhsúcháin a tugadh 
isteach sa bhliain 2013 trína dtreisítear leis an 
mbainistíocht riosca in RTÉ

Rinneadh maith den ghealltanas

Déantar obair uile RTÉ i gcomhréir leis na coinníollacha ar fad a bhaineann léi faoin dlí. Tá béim ar réimsí a bhaineann leis an mbeartaíocht 
craolacháin sa mhéid a luaitear faoi Ghealltanas 21 thuas agus maidir le coinníollacha eile faoin reachtaíocht agus faoi rialacháin éagsúla i gcodanna 
eile den cháipéis seo. 
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22. Follasacht agus freagracht ar bhonn leanúnach forfheabhsaithe a léiriú maidir leis an úsáid a bhaineann RTÉ as cistí poiblí
Beartaíocht Mhórthábhachta 2013-2017 Slat Tomhais ASPC 2014 (Bliain 2) Toradh 2014
Leanúint ag foilsiú sonraí faoin gCostas in 
aghaidh na hUaire Craolacháin (CPTH)

CPTH a fhoilsiú i dTuarascáil Bhliantúil 2013 Rinneadh maith den ghealltanas

Tuairisc a thabhairt ar an Úsáid as Cistí 
Poiblí de réir an mhúnla follasachta maidir le 
cúrsaí airgeadais ar glacadh leis i rith na bliana 
2013

Tuairisc ar an Úsáid as Cistí Poiblí a fhoilsiú i 
dTuarascáil Bhliantúil 2013

Rinneadh maith den ghealltanas

Ráiteas bliantúil RTÉ faoi Ghealltanais 
Feidhmíochta a fhoilsiú

Tuairisc a thabhairt sa Tuarascáil Bhliantúil ar 
mhaith a dhéanamh de Ghealltanais RTÉ 2013 
nó a mhalairt 

Rinneadh maith den ghealltanas

Gealltanais RTÉ 2014 a fhoilsiú Rinneadh maith den ghealltanas
Polasaí maidir le Trádáil Chóir a fhoilsiú Polasaí RTÉ i ndáil le hidirbhearta a fhoilsiú 

maidir le bearta chun aidhmeanna seirbhíse 
poiblí RTÉ a thabhairt i gcrích agus bearta 
chun an aidhm maidir le gnóthachtáil tráchtála 
a thabhairt i gcrích

Rinneadh maith cuid mhór den ghealltanas. Tá 
Polasaí reatha RTÉ maidir le Trádáil Chóir ar 
fáil go poiblí i gcónaí ar RTÉ.ie. Cé nár foilsíodh 
polasaí leasaithe go fóill, tá dréacht ullmhaithe 
a thagann faoi anáil an tsárchleachtais. Tá sin 
curtha faoi bhráid an BAI lena mheas agus tá 
RTÉ ag fanacht le tuairim ina leith. 

Comhionannas Inscne agus Iléagsúlacht 
Déanann RTÉ, ó thaobh na fostóireachta agus na craoltóireachta araon, bearta forghníomhacha chun comhionannas inscne a chur chun cinn. 

Ó thaobh na fostóireachta de, is maith is eol do RTÉ gur den bhunriachtanas maidir le héifeachtacht agus críochnúlacht na hoibre agus leis an 
dea-chaidreamh i measc lucht na foirne go mbeadh an iléagsúlacht á cothú agus comhionannas deiseanna á chur ar fáil. Tá meas ar lucht na 
foirne as ucht iléagsúlacht a gcuid oibre agus cuidítear leo iomlán a gcuid acmhainne a thabhairt i gcrích. I ndáil leis sin, tá Polasaí Iléagsúlachta i 
bhfeidhm ag RTÉ atá ina chuid de Lámhleabhar Foirne RTÉ. Cuirtear an polasaí sin in iúl do gach duine den fhoireann agus dírítear ann ar cheist an 
chomhionannais inscne.

Chun bonn daingean a chur faoin bPolasaí Iléagsúlachta, tá clár iléagsúlachta ar bun trína gcuirtear an sárchleachtas chun cinn i réimsí dá leithéid 
seo a leanas, earcú agus roghnú foirne, oiliúint agus forbairt, socruithe oibre agus dínit agus meas sa láthair oibre. Mar shampla, i gcás folúntas poist 
in RTÉ, is de bhua tuillteanais, agus oiriúnacht maidir le coinníollacha an phoist a fógraíodh a chomhlíonadh, a dhéantar earcaíocht, roghnú agus ardú 
céime. Chomh maith leis sin, bíonn cothroime idir mhná agus fhir i gceist le comhaltaí na mbord agallaimh ar fad. 

An 31 Nollaig 2014, b’fhir 52.9% de lucht oibre RTÉ agus ba mhná 47.1%. Ar leibhéal an Bhoird, déantar foráil faoin Acht Craolacháin 2009 do 
chothromaíocht ó thaobh inscne maidir le comhaltaí an Bhoird trína cheangal go mbeadh líon fear nach lú ná cúigear agus líon ban nach lú ná 
cúigear ar an mBord. An 31 Nollaig 2014, bhí seisear comhalta mná agus seisear comhalta fir ar Bhord RTÉ. Déantar tagairt don ábhar maidir le 
Rialachas Corparáide (leathanach 90) maidir le mionsonraí faoi athrú i ndáil le comhaltaí an Bhoird tar éis dheireadh na bliana. 

Is eol go géar do RTÉ, mar chraoltóir seirbhíse poiblí, go bhfuil na meáin chumarsáide in acmhainn tionchar faoi leith a imirt maidir le comhionannas 
inscne a chur chun tosaigh. Leagtar polasaithe eagarthóireachta RTÉ amach in Caighdeáin Ábhar Clár RTÉ agus in Treoirlínte Iriseoireachta RTÉ. 
Tugtar san áireamh leis na polasaithe sin forálacha speisialta chun an iléagsúlacht agus an comhionannas ó thaobh inscne a chur chun cinn agus 
dírítear ar réimsí tábhachtacha maidir le bainistíocht a dhéanamh i ndáil leis an mbaol go dtarlódh claonadh leataobhach nó buanchruthú ó thaobh 
inscne in ábhar cláir agus maidir leis an tábhacht atá le téarmaí a úsáid atá uilechuimsitheach ó thaobh inscne.

D’fhonn cinntiú go bhfuil RTÉ láncheangailte leis an lucht éisteachta agus féachana, is den bhunriachtanas go mbíonn an fhoireann, na láithreoirí 
agus aíonna ar chláir de réir iléagsúlacht cultúir, déimeagrafaíochta agus tuairimí an lucht éisteachta agus féachana. Tá an chuspóir sin le sonrú ar 
Straitéis Cúig Bliana RTÉ, RTÉ Inniu, Amárach 2013-2017, a foilsíodh i rith na bliana 2013. Tá cáipéis na Straitéise, ina leagtar béim ar thábhacht na 
hiléagsúlachta maidir le hábhar saothair agus lucht foirne, ar fáil ar an láithreán gréasáin RTÉ.ie. Mar chuid de dhúthracht straitéiseach RTÉ a bheith 
macánta, cuntasach agus tugtha don chomhar, pléitear i Roinn 5.6 de cháipéis na Straitéise le ceist na hiléagsúlachta ar an aer agus leagtar amach 
ann sraith tionscnamh pleanáilte a bhaineann le cúrsaí iléagsúlachta.

Mar chuid de na tionscnaimh sin, bhunaigh an Phríomh-Stiúrthóir Grúpa Oibre Iléagsúlachta i ndeireadh na bliana 2014. Leagtar de chúram ar 
an nGrúpa Oibre polasaithe agus sonraí de chuid RTÉ a bhaineann le hábhar a thabhairt faoi athbhreithniú agus beidh iniúchadh iléagsúlachta á 
dhéanamh le sampla ionadaíochta den lucht foirne agus le geallsealbhóirí príomhthábhachta agus agallaimh le grúpa fócais ina chuid den bheart 
iniúchóireachta sin. Déanfar tagarmharcáil i ndáil le caighdeáin agus cur chuige RTÉ i ndáil leis an réimse seo i gcomórtas le craoltóirí den chineál 
céanna agus le cuideachtaí agus eagraíochtaí eile in Éirinn. Beidh torthaí na hoibre taighde sin ina lón eolais maidir le tuarascáil agus moltaí a chur ar 
fáil. Tá an Grúpa Oibre Iléagsúlachta ar cheann de réimse tionscadal atá ar siúl in RTÉ a ligfidh do RTÉ an lucht féachana agus éisteachta a léiriú ar 
bhealaí níos cruinne agus soláthar a dhéanamh do na riachtanais atá acu.
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EOLAS STAITISTICí EILE

   

E-mails received

2014 2013

IARRATAIS AR RTÉ MAIDIR LE SAORÁIL FAISNÉISE (SF)

Telephone calls received

GEARÁIN CHUID ÚDARÁS CRAOLACHÁIN NA 
hÉIREANN (BAI) FAOI ASCHUR RTÉ

2014

NUMBER OF AUDIENCE CONTACTS: 
RTÉ INFORMATION UNIT AND SAORVIEW HELPLINE

2014 2013

2013

1. I rith na bliana 2014, sheas Coiste Comhlíontais BAI go hiomlán le trí cinn de 
ghearáin in aghaidh ábhar de chuid RTÉ.  Bhain gearán amháin acu sin le heagrán 
de Liveline (RTÉ Radio 1, an 14 Lúnasa 2013); bhain an dara ceann le heagrán de 
Mooney (RTÉ Radio 1, an 20 Eanáir 2014). Seasadh leis an tríú gearán in aghaidh 
eagrán de The Business (RTÉ Radio 1, an 1 Feabhra 2014).

Sheas an Coiste i bpáirt le trí cinn eile de ghearáin maidir le The Nine O’Clock News 
(RTÉ One, an 3 Bealtaine 2014) agus le haon ghearán amháin maidir le The Voice 
of Ireland (RTÉ One, an 23 Márta 2014).

An 31 Nollaig 2014, bhíothas ag feitheamh le breith BAI faoi 12 gearán a rinneadh 
faoi ábhar craolta de chuid RTÉ i rith na bliana 2014.

Ceadaithe
13

24

Líon iomlán Iarratas
56

86

 Diúltaithe
23

17

Ceadaithe i bPáirt
19

42

Tarraingíodh siar nó 
pléadh leis taobh 
amuigh de chúrsaí SF 

1

3

7

4

An líon gearán a fuarthas

An lion gearán 
ar seasadh leo1

114

78

12,131

35,169

12,402

37,050
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STAIR AIRGEADAIS

IFRS IFRS  IFRS  IFRS IFRS IFRS IFRS 
2014 2013 2012

Arna athlua
2011 2010 2009 2008

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

RÁITEAS IONCAIM
Ioncam ó Cheadúnais Teilifíse 178,562 182,370 180,894 183,623 195,968 200,217 200,852
Ioncam tráchtála 149,605 145,214 156,320 167,257 175,699 174,704 239,908
Ioncam iomlán 328,167 327,584 337,214 350,880 371,667 374,921 440,760
Costais oibríochta (roimh dímheas, 
amúchadh agus athstruchtúrú  
agus muirir eile) (312,088) (306,919) (335,002) (353,411) (356,197) (363,368) (439,488)

EBITDA roimh muirir 
athstruchtúrtha agus muirir eile 16,079 20,665 2,212 (2,531) 15,470 11,553 1,272
Dímheas agus amúchadh (13,600) (15,255) (17,504) (16,110) (20,400) (26,025) (21,022)
Athstruchtúrú agus muirir eile 237 390 (46,161) - - (11,341) -

Brabús/(Caillteanas) ó 
bhearta oibriúcháin i ndiaidh 
athstruchtúrú agus muirir eile 2,716 5,800 (61,453) (18,641) (4,930) (25,813) (19,750)
Glan (chostas)/ioncam airgeadais (1,788) (4,734) (3,737) 2,442 1,118 (1,649) 10,324
Cáin (711) (408) 43 (561) (850) (339) 9,459
Barrachas/(Easnamh) don 
bhliain 217 658 (65,147) (16,760) (4,662) (27,801) 33

CLÁR COMHARDAITHE
Sócmhainní reatha agus 
neamhreatha
Maoin, innealra agus trealamh 81,440 88,522 98,550 100,248 92,115 98,286 108,931
Sócmhainní doláimhsithe 3,157 4,121 4,348 3,681 3,329 4,711 4,973
Sócmhainní pinsin 1,837 9,899 746 664 3,861 9,208 -
Fardail 33,848 33,484 31,977 37,044 35,663 37,156 41,314
Sócmhainní eile 76,517 80,991 91,529 118,077 118,527 112,625 134,418
Iomlán sócmhainní 196,799 217,017 227,150 259,714 253,495 261,986 289,636

Dliteanais reatha agus 
neamhreatha
Sochair d’fhostaithe - costas 
athstruchtúrtha 19,903 25,278 34,610 12,505 19,708 24,150 16,343
Dliteanas pinsin 19,188 - 47,086 47,797 - - 86,617
Dliteanais eile 154,736 137,625 145,180 128,240 96,488 92,401 112,413
Iomlán dliteanas 193,827 162,903 226,876 188,542 116,196 116,551 215,373
Cothromas 2,972 54,114 274 71,172 137,299 145,435 74,263
Iomlán cothromais agus 
dliteanas 196,799 217,017 227,150 259,714 253,495 261,986 289,636

SREABHADH AIRGID
Airgead glan arna ghnóthú ó / (in 
úsáid le) bheartaíocht oibriúcháin 2,447 5,076 (22,051) (17,665) 14,481 9,323 18,437

Sreabhadh airgid glan maidir le 
héadáil ar mhaoin, innealra, 
trealamh agus sócmhainní 
doláimhsithe (5,508) (9,212) (14,857) (23,128) (11,732) (20,506) (45,907)

LíON FOSTAITHE
Líon iomlán ar an 31 Nollaig 1,899 1,856 1,858 2,093 2,151 2,214 2,351
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