
Tuarascáil Bhliantúil 2013





Tuarascáil Bhliantúil 2013
Misean, Fís agus Croíluachanna 3
Gealltanais TG4 do 2013 5
Buaicphointí Feidhmíochta 2013 11
Bord Theilifís na Gaeilge agus Faisnéis Eile 19
Tuarascáil an Chathaoirligh 20
Tuarascáil an Ardstiúrthóra 22
Rialachas Corparáideach 27
Athbhreithniú Airgeadais 2013 28
Ráitis Airgeadais 2013 29-48





Cuireann TG4 roimhe “seirbhís mhealltach teilifíse agus
ábhar nuálach Gaeilge a chur ar fáil lena ndéantar ceiliúr-
adh ar chruthaitheacht agus ar shaoithiúlacht na hÉireann
– teanga, cultúr, ceol agus spórt – agus iad curtha i láthair
go tarraingteach d’fhonn caidreamh a chothú leis an
lucht féachana in Éirinn agus ar fud an domhain”.

Is í an aisling atá ag TG4 “an Ghaeilge agus cultúr na
hÉireann a chur chun cinn chun áit lárnach a chinntiú do
TG4 i saol an Éireannaigh, in Éirinn agus thar lear”.

Tá achoimre ar fhís agus ar mhisean TG4 le fáil i mana
TG4, súil eile, ar mana é a thugann aitheantas don ghá le
cloí le cláir phríomhshrutha nideoige trí chláir ard-
chaighdeáin a choimisiúnú/fháil agus a chraoladh, is é sin
le rá, cláir atá in ann a bheith san iomaíocht do leibhéal
ard lucht féachana agus atá in ann sin a bhaint amach agus
a choinneáil.

Téann luachanna TG4 i gcion ar an tslí ina mbainfear an
straitéis sin amach agus ar an stíl ar dá réir a oibríonn sí
agus, tríd is tríd, léiríonn siad na prionsabail atá i gcroílár
shaintréithe na heagraíochta. Bítear ag súil go ndéanfaidh
gach fostaí de chuid TG4 na luachanna sin a úsáid mar
threoirphrionsabail trína stiúrfar a n-iompraíocht le linn
dó/di a bheith ag obair.

Croíluachanna TG4
Ceangal:
� Ceangal laethúil leis an nGaeilge a chur ar fáil do gach

teaghlach sa tír.
� An lucht féachana a chur i lár báire san uile ní dá

ndéanaimid.
� Malairt léargais a sholáthar ar chúrsaí náisiúnta agus

idirnáisiúnta.

Caighdeán agus Luach ar Airgead:
� Sceideal clár ardchaighdeáin a chur ar fáil.
� Struchtúr éifeachtach éifeachtúil ó thaobh costais a

chur i bhfeidhm.

Cruthaitheacht:
� A bheith cruthaitheach maidir leis an aschur agus

maidir le gach ní a dhéanaimid.
� Leanúint de chláir nuálacha uathúla a chur ar fáil.

Réamhghníomhach:
� Meon an chumais, mar a cothaíodh san eagraíocht

agus san fhoireann agus mar atá bunaithe faoi seo, a
choinneáil ar bun.
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“I know I go on a
bit sometimes
about TG4. I’m at
it again. This week
alone I watched
Bliain in Árainn
Mhór, a brilliant
series about a life
on the island off
Donegal.”

Paddy Murray
SUNDAYWORLD





I dtaca leis an mbliain 2013, chuir TG4 41 gheall-
tanas chun cinn maidir le sé théama mar a leanas:
i An t-ábhar a sholáthraítear
ii An Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun

cinn agus a fhorbairt
iii Forbairt seirbhíse agus teicneolaíochta
iv Úsáid cistí poiblí
v Rialachas
vi Craolachán freagrúil iontaofa

An tÁbhar a Sholáthraítear
Sa bhliain 2013, déanfaidh TG4 mar a leanas:
1. 1,712 uair an chloig ar a laghad d’ábhar nua ard-

chaighdeáin Gaeilge a sholáthar thar gach seánra,
agus dearcadh sainiúil súil eile TG4 mar shaintréith
den ábhar sin.

2. 371 uair an chloig ar a laghad d’ábhar nua Gaeilge a
sholáthar do leanaí agus do dhaoine óga.

3. Clúdach neamhspleách cuimsitheach, agus malairt
léargais, a sholáthar i ndáil le nuacht agus cúrsaí reatha
ar fud na hÉireann agus cur lenár dtuiscint ar an
domhan.

4. Léiriú a dhéanamh ar thábhacht an spóirt, go háirithe
spórt na hÉireann, i saol agus i gcultúr na hÉireann.
Beo-chraolfar mórimeachtaí spóirt agus, tríd is tríd,
cinnteofar go mbeidh ról tábhachtach ag clúdach
spórt trí mheán na Gaeilge inár sceideal don bhliain
2013.

5. Leanúint de nascadh leis an bpobal féachana, agus
siamsaíocht a chur ar fáil don phobal sin, le drám-
aíocht láidir Ghaeilge, le hábhar faisnéise agus le cláir
shiamsaíocht/nósanna maireachtála.

6. Spás a sholáthar d’ábhar a thacaíonn le forbairt

phearsanta sa lucht féachana, agus spreagadh á
thabhairt i ndáil le spéis a chur sna healaíona, sa
cheol, sa reiligiún, sa stair, san eolaíocht agus sa
teicneolaíocht agus i ndáil le heolas a chur ar na
réimsí sin.

7. Cruthaitheacht agus nuálaíocht a spreagadh inár
gcuid clár agus seirbhísí craolacháin agus tacú leis na
nithe sin.

8. Cion suntasach dár gcláir a fháil ón earnáil léiriúcháin
Gaeilge chun a chinntiú go bhfuil sceideal uathúil
againn agus go léiríonn sé féiniúlacht chultúir na
hÉireann.

9. Luach ar airgead agus nuálaíocht a uasmhéadú i dtaca
le cruthú ábhair de trí oibriú i gcomhpháirtíocht le
heagraíochtaí eile.

10. Rochtain ar ár gcuid clár agus seirbhísí a mhéadú do
dhaoine sa lucht féachana a bhfuil míchumas fisiciúil,
céadfach nó intleachta orthu.

11. Leanúint de dhul i dtreo croí-chlársceideal teilifíse 35
seachtaine.

An Ghaeilge agus Cultúr na
hÉireann a Chur Chun Cinn agus a
Fhorbairt
Sa mbreis ar 1,712 uair an chloig ar a laghad d’ábhar
nua ardchaighdeáin Gaeilge a chraoladh i rith na bliana,
déanfaidh TG4 mar a leanas sa bhliain 2013:
12. Seirbhís ardchaighdeáin, go príomha i nGaeilge, a

sholáthar trína ndéantar an Ghaeilge agus cultúr na
hÉireann a chur chun cinn agus a cheiliúradh agus a
sholáthraíonn nasc tarraingteach laethúil leis an
nGaeilge don uile theaghlach a bhfuil rochtain acu ar
TG4.
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Gealltanais TG4 do 2013
“TG4’s autumn

line-up is a
glowing

testament to the
fact that the

breadth of the
imagination, not

the size of the
budget that

matters. Súil eile
is right.”

Pat Stacey
THEHERALD



13. Daoine óga sa lucht féachana a chur i dteagmháil leis
an nGaeilge agus le TG4 trí raon seirbhísí agus cláir
nua idirghníomhacha de chineál siamsaíochta a
sholáthar, ar seirbhísí agus cláir iad ar féidir iad a úsáid
mar acmhainn oideachais Gaeilge.

14. A chinntiú go bhfreagraíonn ár gcuid clár do chultúr
phobal na hÉireann agus, go háirithe, do chultúr
phobal na Gaeltachta agus do chultúr na dteaghlach
sin arb í an Ghaeilge a dteanga laethúil.

15. Tacú leis an Rialtas chun an Ghaeilge a athbheochan
trí oibriú go dlúth leis ar chur i bhfeidhm na Straitéise

20 Bliain don Ghaeilge (2010 – 2030).
16. Seirbhís dhomhanda Ghaeilge a sholáthar agus lean-

úint de dhul i dtreoTG4 a bhunú mar mhol domhanda
d’ábhair closamhairc Gaeilge agus ábhair a bhaineann
leis an nGaeilge.

17. Cartlann a fhorbairt chun rochtain a thabhairt don
phobal ar ábhar TG4 agus chun tacú leis an nGaeilge
agus le cultúr na hÉireann agus chun ceiliúradh a
dhéanamh ina leith sin.

18. Ról lárnach a bheith aige maidir leis an earnáil léiriú-
cháin neamhspleách Gaeilge a neartú.
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Forbairt Seirbhíse agus
Teicneolaíochta
Sa bhliain 2013, déanfaidh TG4 mar a leanas:
19. An líon daoine inár lucht féachana a choinneáil agus,

más féidir, a mhéadú.
20. Leanúint de rochtain ar ár gcuid clár a fheabhsú agus

teagmháil a dhéanamh lenár lucht féachana thar
gach ardán digiteach agus gach feiste dhigiteach trí
na spriocanna atá ann inár Straitéis Dhigiteach don
bhliain 2013 a chur i bhfeidhm.

21. Ár straitéis maidir le hinfhaighteacht ardáin craol-
acháin uile-oileáin a chur i bhfeidhm go hiomlán.

22. Tuairim is €3.112m d’ioncam tráchtála a áirithiú sa
bhliain 2013, lena n-áirítear ioncam nua ó ábhar
digiteach agus ó sheirbhísí digiteacha.

23. Leanúint den athrú go hacmhainn ardghléine (HDTV)
faoi dheireadh na bliana 2013.

24. Leanúint d’infheistíocht a dhéanamh inár gcuid córas
craolacháin agus riaracháin agus leas a bhaint as
teicneolaíochtaí digiteacha chun éifeachtúlachtaí a
bhaint amach.

25. Uasmhéadú a dhéanamh ar thionchar TG4 trínár
Straitéis Mhargaíochta Digití a chur i bhfeidhm agus
trí fheachtais nuálacha mhargaíochta a reáchtáil.

26. Leanúint dár bhfoireann agus dár scileanna a fhorb-
airt.

“TG4 reveals that
life on the edge

makes you
sharper. As
exciting,

unpredictable
and vibrant as

always, which is
whatwe’ve come

to expect from
TG4.”

Daragh McManus
IRISH INDEPENDENT
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Úsáid Cistí Poiblí
Sa bhliain 2013, déanfaidh TG4 mar a leanas:
27. 70% ar a laghad dár maoiniúchán poiblí a chaitheamh

ar ábhar Gaeilge agus gan níos mó ná 15% a chaith-
eamh ar chraoladh ná níos mó ná 15% a chaitheamh
ar fhorchostais. Úsáid cistí poiblí a theorannú do bhaint
amach ár gcuid cuspóirí agus dualgas seirbhíse poiblí.

28. An costas iomaíoch in aghaidh an uair an chloig den
chlársceideal a choinneáil mar atá.

29. Leanúint d’fheidhmiú ar an mbonn is cost-éifeachtaí
agus is féidir agus de luach ar airgead a sholáthar.

30. Circa 100 post a sholáthar agus tacú le tuairim is 300
post lán-aimseartha san earnáil neamhspleách
léiriúcháin, rud a chuirfidh le cumas na hÉireann sna
hearnálacha cruthaitheacha, eolas-bhunaithe.

31. Cur le ranníocaíocht na bliana roimhe sin leis an
ngeilleagar náisiúnta trí thart ar €58m a chur leis an
tuilleamh náisiúnta, rud as a leanann fostaíocht ghaol-
mhar suas le 700 post breise.

Rialachas
Sa bhliain 2013, déanfaidh TG4 mar a leanas:
32. Oibriú go dlúth le Bord TG4, le RCFAN agus le ÚCÉ

chun córais dea-chleachtais i réimsí an rialachais agus
an tuairiscithe a chothabháil agus chun a chinntiú go

gcomhlíonaimid na cóid agus na rialacháin cheang-
ailteacha iomchuí go léir ar fúthu a fheidhmímid.

33. Leanúint leis na comhráite leanúnacha le geall-
sealbhóirí tábhachtacha eile na hearnála, le rialtóirí,
le craoltóirí, le lucht cumtha polasaí agus le heagrais
thábhachtacha eile maidir le gach gné d’oibríocht an
chraolacháin, de cóid chraolacháin agus de rialacháin
chraolacháin.

34. Trí Iniúchadh Inmheánacha a sholáthar mar aon le
hathbhreithniú ar Bhainistiú Riosca TG4.

Craoladh Freagrúil Iontaofa
Sa bhliain 2013, déanfaidh TG4 mar a leanas:
35. Ár ndualgais reachtúla ar fad a chomhlíonadh de réir

mar a léirítear inár gcuid cuspóirí, cód craolacháin
agus rialachán srl.

36. A chinntiú go bhfreastalaímid ar riachtanais ár lucht
féachana agus go bhfreastalaímid ar ionchas na
bpobal dá bhfónaimid.

37. Beidh TG4 neamhspleách, neamhchlaonta, iontaofa
maidir le gach ní a dhéanaimid.

38. Luachanna feabhsaithe a fhorbairt agus a bhunú i
TG4, ar luachanna iad a léiríonn an tábhacht a bhain-
eann le freastal ar riachtanais ár lucht féachana de
réir na gcaighdeán is airde is féidir.

Tuarascáil Bhliantúil 2013



39. Féachaint le níos mó a bhaint amach ná mar a chean-
glaítear leis na caighdeáin atá ann inár gcuid Cód agus
sna ceanglais reachtúla a bhaineann linn.

40. Ráiteas Straitéise uasdátaithe a dhréachtú agus a
fhoilsiú agus leanúint de chás i gcomhair méadaithe
maoiniúcháin a chur i láthair an Rialtais agus leanúint
de chur chuige ilbhliantúil de réir mar a léirítear san
Acht Craolacháin 2009.

41. Feasacht agus tuiscint a chothú i leith cultúr eile atá
ann inár lucht féachana.
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“Something for
everyone as TG4

reveals its
autumn line-up.”

Bernie Ní Fhlatharta
CONNACHT TRIBUNE





Feidhmíocht i gcomparáid le Spriocanna
D’éirigh go maith leTG4 maidir lena ghealltanais a chomh-
líonadh sa bhliain 2013 in ainneoin na timpeallachta
airgeadais a bhí thar a bheith deacair:
� Rinne TG4 40 cinn dá 41 ghealltanas don bhliain

2013 “a chomhlíonadh go hiomlán”. I gcás 13 cinn
díobh sin, baineadh níos mó amach ná mar a bhí
leagtha amach.

� De bharr easpa maoiniúcháin, bhí gealltanas amháin
ann nár bhain TG4 amach – is é sin, an tionscadal
Cartlainne a sholáthar.

Lucht Féachana: Tionchar agus Clúdach
Cruthaíonn feidhmíocht TG4 le blianta beaga anuas
gur féidir leis dóthain ábhair láidir, uathúil, siamsúil a
sholáthar chun lucht féachana suntasach a mhealladh.
Choinnigh TG4 an áit a bhí aige mar an 8ú cainéal is mó a
raibh muintir na hÉireann ag féachaint air sa bhliain 2013
– toradh thar a bheith dearfach i bhfianaise na gcéadta
cainéal atá ar fáil don lucht féachana in Éirinn.

Sa bhliain 2013, bhí aimsiú laethúil 13%, ar an meán,
ag TG4 (526,700 duine i lucht féachana an chainéil in
aghaidh an lae). D’fhéach beagnach 1.6m duine ar TG4 ar
bhonn seachtainiúil.

Tá an aimsiú sa lucht féachana ina gcuimsítear úsáid-
eoirí na Gaeilge níos airde fós agus d’éirigh go maith le
TG4 i dtaca leis an mbonn lucht féachana sin i rith na
bliana. Tá TG4 tar éis córas nua tomhais a choimisiúnú
agus tá sé tar éis painéal nua atá comhdhéanta de dhaoine
den lucht féachana ar úsáideoirí Gaeilge iad faoin teideal
Fios Físe, a chur ar bun i gcomhar le hOllscoil na hÉireann,
Gaillimh (OÉG) agus le hAcadamh na hOllscolaíochta
Gaeilge. Soláthróidh an painéal sin aiseolas, ar bhonn
seachtainiúil, faoi raon saincheisteanna a bhaineann le
feidhmíocht TG4. Déanfar na chéad torthaí a ullmhú ag
deireadh R1 2014 agus tá na tásca luatha atá ann an-
dearfach.

Tá sé tuairiscithe ag an rialtóir sa Ríocht Aontaithe
Ofcom go raibh aimsiú seachtainiúil 13% ag TG4 i dTuais-
ceart Éireann sa bhliain 2013. Bainfidh suirbhé Fios Físe
le Tuaisceart Éireann freisin, rud a chumasófar feidhm-
íocht TG4 i dtaca le lucht féachana Gaeilge de a thomhas
ar bhonn uile-oileáin.

Sa bhliain 2013, tháinig méadú suntasach ar an uimhir
cuairteoirí aonair idirlín, ar imprisin leathanaigh, ar
shruthú clár agus ar íoslódáil Aipeanna agus léiríonn sé sin
rath TG4 i ndáil le forbairt agus dáileadh ábhair neamh-
chraolta. Bhí feidhmíocht mhaith ag TG4 sa bhliain 2013
ar líne agus i ndáil leis an tseirbhís Seinnteora agus tháinig
méadú ar fhás an dá sheirbhís sin. Tháinig méadú beag-
nach 32% ar líon na gcuairteoirí aonair ar an láithreán
gréasáin, ó 1.2m sa bhliain 2012 go 1.59m sa bhliain
2013. Chomh maith leis an bhfás sin, tháinig méadú ar
líon na n-imprisean leathanaigh, is é sin le rá, fás beagnach
66% ó 11.48m sa bhliain 2012 go 19m sa bhliain 2013.

Mar an gcéanna, d’éirigh go maith leis an tSeirbhís
Seinnteora i rith na bliana agus baineadh 1.66m sruthú
cláir amach sa bhliain 2013 – sin fás níos mó ná 4% i
gcomparáid le 2012. Bhí an fheidhmíocht i ndáil le
híoslódáil Aipeanna láidir sa bhliain 2013 agus bhí méadú
6.4% ann i gcomparáid le híoslódálacha sa bhliain 2012.

Ábhar Ardchaighdeáin agus Ábhar Sainiúil
1,767 n-uaire an chloig a bhí in aschur iomlán TG4 i 2013
i ndáil le cláir nua/bhunaidh Ghaeilge, is é sin le rá, 4.84
uair an chloig, ar an meán, de chláir nua Ghaeilge in
aghaidh an lae. Ba iad spriocanna TG4 don bhliain 2013
1,712 uair an chloig agus 4.69 uair an chloig, ar an meán,
in aghaidh an lae, rud a chiallaíonn go raibh feidhmíocht
TG4 3.2% níos fearr ná a chuid spriocanna. Maidir leis an
líon uaire an chloig de chláir nua Ghaeilge a chuir TG4 ar
fáil, tháinig méadú air, ó 1,669 sa bhliain 2012 go 1,767
sa bhliain 2013. Is ionann sin agus méadú 6% – forbairt
an-dearfach i rith bliana nach raibh aon mhaoiniúchán
breise ar fáil lena linn.

5,188 an líon iomlán uaire an chloig de chraoladh
Gaeilge sa bhliain 2013, beagnach 60% den líon iomlán
uaire an chloig a craoladh, toradh dearfach i gcomparáid
le 58% sa bhliain 2012.

I measc na bpríomhchlár Gaeilge a bhí ann sa bhliain
2013, áiríodh na cláir sheanbhunaithe rialta amhail Ros
na Rún, Geantraí, Comhrá agus 7 Lá chomh maith le
sraitheanna nua amhail Bealach na mBusanna, Ceol na
nOileán, Rónán ar an Camino, Bliain in Árainn Mhór,
Wwoofáil,DraíochtagusRóisín. Den chéad uair, rinneadh
20 uair an chloig de chláir bheo a chraoladh sa bhliain
2013 ó Fhleadh Cheoil na hÉireann i nDoire. D’éirigh go
hiontach leis sin agus shroich lucht féachana 850,000
duine.

Ina theannta sin, bhí spórt go mór chun tosaigh sa
bhliain 2013 i sceideal TG4 agus príomhchodanna de sin
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ab ea beochraoladh cluichí Gaelacha agus cluichí rugbaí.
Chomh maith leis sin, bunchloch de chuid sceideal spóirt
Gaeilge TG4 is ea Peil na mBan. Beochraoladh cluichí
ceannais Pheil na mBan ó Pháirc an Chrócaigh agus fuair
TG4 a lucht féachana is mó riamh don imeacht sin –
625,000. Rinne TG4 an Tour de France, rásaíocht ó Lios
Tuathail agus leadóg ó Wimbledon a chraoladh freisin. I
measc na gclár iomráiteach eile i sceideal na bliana 2013,
bhí clúdach cuimsitheach ó Oireachtas na Gaeilge, lena
n-áirítear clár speisialta ómóis agus cuimhneacháin ar
Mhaidhc Dainín Ó Sé. Bhí seirbhís nuachta TG4, Nuacht
TG4, ina cuid thábhachtach den sceideal i gcónaí. I rith na
bliana 2013, leanTG4 de sheirbhís chuimsitheach nuachta
Gaeilge a sholáthar agus an bhéim ar thuairiscí réigiúnacha
agus ar thuairiscí a bhain leis an nGaeltacht, de bhreis ar
sholáthar ó áiteanna ar fud an domhain.

Lean seirbhís ar líne TG4 de bheith ag dul ó neart go
neart agus tá láithreán gréasáinTG4 rangaithe mar uimhir
1 sna ranguithe domhanda i dtaca le láithreáin ghréasáin
Ghaeilge. Gach bliain, feabhsaíonn TG4 a chuid seirbhísí
ar líne, agus acmhainní breise á n-infheistiú aige le go
mbeidh rochtain níos fearr ar na seirbhísí sin agus go
mbeidh siad níos siamsúla. Tá spás idirghníomhach
gréasáin curtha ar bun do leanaí ag TG4 agus cluichí ann a
bhaineann le cláir shonracha Cúla4. Tá cluichí gréasáin
Gaeilge dírithe ar lucht féachana réamhscoile/luath-
bhunscoile.

Sa bhliain 2013, d’fhorbair agus sheol TG4 ceithre Aip
nua Gaeilge:Cúla Aimsir (cluiche aimsire do pháistí);Bia
Linn (Aip do pháistí chun tacú le sraith chraolacháin Bia
Linn de chuid TG4);Cúlacaint3 (Aip foghlama Gaeilge do
pháistí); agus Zou (scéalta agus cluichí). Tá ocht Aip
Ghaeilge ag TG4 anois agus tá siad ar fáil do leanaí
réamhscoile agus is ionann an méid sin agus ionchur an-
suntasach in Aipeanna ardchaighdeáin oideachais don
chuid sin den daonra.

Sa bhliain 2013, sheol TG4 Aip Seinnteora TG4 do iOS
agus soláthraíonn sé sin rochtain do dhaoine ar a gcuid
feistí soghluaiste agus táibléad. Rinneadh forbairt lean-
únach sa bhliain 2013 freisin ar Aip SeinnteoraTG4 agus ar
Aip Teilifíse Cliste TG4.

Cuireadh mór-acmhainn nua ar líne ar fáil do dhaoine
a bhfuil spéis acu san amhránaíocht thraidisiúnta i bhfor-
bairt ar láithreán gréasáin TG4 i mí Dheireadh Fómhair
2013. Is é sin www.tg4.ie/seannos (spás aonair saor in
aisce) ar a soláthraítear rogha mhór de na hamhráin sean-
nóis is mó a bhfuil dúil iontu, taifeadta ag TG4 agus ar fáil
d’úsáideoirí ar fud an domhain. Is iad máistrí reatha na
healaíne seo a chanann na hamhráin agus rud uathúil a
bhaineann leis an ábhar is ea go bhfuil na focail atá á
gcanadh le feiceáil in éineacht leis an taifeadadh. Faoi
láthair, tá os cionn 300 amhrán, á gcanadh ag níos mó ná
60 amhránaí, le fáil ar an láithreán agus méadófar sin go
leanúnach. Tá amhráin agus amhránaithe ó na mór-
réigiúin Ghaeltachta ar fad agus ó cheantair eile ar fáil
ann. Tá moladh mór faighte aige mar acmhainn thábh-
achtach bhreise d’fhoghlaimeoirí agus do lucht leanúna
na hamhránaíochta ar an sean-nós.

Sa bhliain 2013, mar a tharla roimhe sin, fuair TG4 líon
mór gradam agus ainmniúchán arís, rud a léiríonn cáilíocht
agus sainiúlacht a chuid clár agus réimsí eile de sheirbhís
TG4. 75 an líon iomlán gradam agus ainmniúchán a fuair
TG4 i rith na bliana agus bhain 49 gcinn díobh sin le cláir
agus ábhar. Fuair TG4 5 ghradam IFTA do Lón sa Spéir,
Congo 1961, Jockey Eile, Gaeil Nua Eabhrac agus Am an
Ghátair. Ina theannta sin, fuair sé 5 ghradam ag Féile na
Meán Ceilteach, lena n-áirítear Gradam Spiorad na Féile
doRásTailteann, agus ba é sin an líon is mó gradam a fuair
sé riamh ag an bhféile sin. I measc na ngradam agus na
n-ainmniúchán ar fad a fuair TG4, áirítear 4 Ghradam
Cumarsáide Oireachtas na Gaeilge 2013.

Sa bhliain 2013, bhí 1,370 clár ag TG4 a shroich lucht
féachana breis is 70,000 duine agus bhí 763 clár ann a
shroich lucht féachana breis is 100,000 duine.

An Ghaeilge agus Cultúr na hÉireann a Chur
Chun Cinn agus a Fhorbairt
Sa mbreis ar sheirbhís teilifíse Ghaeilge, mar aon le
hábhar Gaeilge ar líne agus do theileafóin shoghluaiste,
a sholáthar, chuaigh TG4 i mbun roinnt gníomhaíochtaí
eile le linn na bliana 2013, trínar tacaíodh le cur chun cinn
agus forbairt na Gaeilge agus chultúr na hÉireann:
� Leanann TG4 de thacú leis an Rialtas i ndáil lena

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge: Bhuail TG4 go
díreach le Fochoiste Gaeilge an Rialtais maidir leis an
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nGaeilge i mí Iúil 2013. Bhí An Taoiseach ina chath-
aoirleach ar an gcruinniú sin ar lena linn a thug
craoltóirí seirbhíse poiblí agus a rialálaí eolas don
Fhochoiste faoi ról agus faoi obair an chraolacháin i
dtaca le cur chun cinn na Gaeilge agus i dtaca le cabhrú
le cur i gcrích na Straitéise ina hiomláine. Is é atá i
gcuspóir TG4 ná gur ceart go mbeadh a chuid clár ar
fáil do choláistí agus do scoileanna ar an gcéad
leibhéal, ar an dara leibhéal agus ar an tríú leibhéal – in
Éirinn agus thar lear, agus tá TG4 ag feidhmiú ar
bhealach réamhghníomhach chun a chinntiú go
dtarlóidh sé sin. Ina theannta sin, tá sé ag tacú le
hathrú na béime chuig scileanna cainte sa churaclam
nua iar-bhunoideachais. Reáchtáil TG4 ceardlann le
linn Tionól Teagaisc, comhdháil bhliantúil na múin-
teoirí Gaeilge dara leibhéal, chun a thaispeáint conas
a d’fhéadfaí a chuid clár a úsáid go díreach sa seomra
ranga chun an curaclam nua a chur i bhfeidhm. Chomh
maith leis sin, bhunaigh TG4 spás ar leith ar a láithreán
gréasáin, ina bhfuil fáil ar ábhar Gaeilge gan aon fho-
theidil Bhéarla ag gabháil leis (www.tg4.ie/foghlaim).
Tá múinteoirí agus foghlaimeoirí Gaeilge tar éis fáilte
a chur roimhe sin mar acmhainn a chabhraíonn le
scileanna tuisceana agus le líofacht agus a chuireann
feabhas ar na nithe sin.

� AnGhaeilgeachurchuncinnagusafhorbairt imeasc
leanaíagusdaoineóga: I rith na bliana 2013, leanTG4
de dhaoine óga sa lucht féachana a chur i dteagmháil
leis an nGaeilge trí fhorbairt a dhéanamh ar sheirbhísí

nua nó trí sheirbhísí feabhsaithe a chur ar fáil. De
bhreis ar an sceideal craolta láidir do leanaí agus do
dhaoine óga, rinne TG4 raon ábhair agus seirbhísí ar
líne agus do theileafóin shoghluaiste a sholáthar do
dhaoine óga sa lucht féachana e.g. rinne TG4 beag-
nach 220 uair an chloig de chláir nua Ghaeilge do
leanaí a chur ar fáil agus leathnaigh sé raon an ábhair
do leanaí atá ar fáil ar sheinnteoir Cúla4. Ina theannta
sin, sheol TG4 trí DVD nua lena ngabhann roghanna
Gaeilge mar aon le ceithre Aip nua Gaeilge do
theileafóin póca, gan trácht ar tuilleadh cluichí idir-
ghníomhacha do leanaí réamhscoile.

� SeirbhísGhaeilgedhomhandaasholáthar:Cuireann
seirbhísí ar líne agus seirbhísí Seinnteora TG4 ábhar ar
fáil ar bhonn domhanda, rud a chuireann an Ghaeilge
agus cultúr na hÉireann chun cinn.

� Tacú le forbairt nahearnála léiriúcháinneamhspleách
Gaeilge: Trína chuid gníomhaíochtaí coimisiúnúch-
áin agus trí bhearta ar leithligh tacaíochta agus
oideachais, tacaíonn TG4 leis an earnáil léiriúcháin
neamhspleách, go háirithe cuideachtaí a oibríonn trí
mheán na Gaeilge. Ina theannta sin, tá TG4 ag díriú ar
thacaíocht a thabhairt do chuideachtaí atá lonnaithe
i gceantair Ghaeltachta. Choimisiúnaigh sé sraith nua
ghrinn ó Ghaeltacht Dhún na nGall i rith na bliana 2013

� TacúleComhlachtaíÉireannachaCultúiragusSpóirt:
Rinne TG4 a chuid comhpháirtíochtaí le heagrais
Gaeilge sna réimsí cultúir agus spóirt, amhail Oireach-
tas na Gaeilge, Cumann Peil Gael na mBan, CLG,Tionól
Teagaisc (comhdháil bhliantúil na múinteoirí Gaeilge
dara leibhéal), Comhar na Naíonraí, Gaelscoileanna
agus An Coiste Téarmaíochta srl a neartú tuilleadh sa
bhliain 2013 e.g. seoladh Cartlann Sean-Nóis TG4 sa
bhliain 2013. Láithreán nuálach ceannródaíochta é
seo nach bhfuil ar fáil aon áit eile agus tá sé sé á chur
ar fáil go hiomlán saor in aisce do na húsáideoirí.
D’fhreastail TG4 ar Chomhdháil na Naíonraí, ar
Ghaelscoileanna agus ar Thionól Teagaisc chun ábhar
TG4 a chur i láthair mar acmhainn. Thacaigh TG4 le
tionscnamh de chuid Roinn na Gaeltachta trí earraí
marsantais agus ábhar poiblíochta Cúla4 a sholáthar
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agus tríd an scéim ‘Tacaíocht Teaghlaigh’ a chur chun
cinn. I mBealtaine 2013, iarradh ar TG4 aitheasc
príobháideach a thabhairt ag cruinniú tionscantach
Coimisinéirí Teanga as 12 thír i mBaile Átha Cliath
agus, lena linn sin, pléadh ról an chraolacháin i ndáil
le cur chun cinn teangacha dúchasacha ar fud an
domhain.

� Tacú leis an ngeilleagar áitiúil sa Ghaeltacht: Sa
bhliain 2013, chaith TG4 cion mór dá chaiteachas ar
chuideachtaí léiriúcháin atá lonnaithe i gceantair
Ghaeltachta. Tá os cionn 300 post lánaimseartha san
earnáil léiriúcháin á gcothú go díreach trí choimisiúin
TG4 . Tá cuid mhór de na poist sin lonnaithe i gceantair
Ghaeltachta cé nach amhlaidh an cás maidir le gach
ceann acu. Ós rud é go bhfuil TG4 é féin lonnaithe sa
Ghaeltacht is cuid thábhachtach é freisin de shaol
eacnamaíochta agus sóisialta na Gaeltachta. De bhreis
air sin, is é seo an 18ú bliain atáRosnaRúná léiriú agus
cruthaíonn sé méid suntasach fostaíochta dírí agus
post conartha sa gheilleagar áitiúil.

An Earnáil Léiriúcháin Neamhspleách
Gaeilge
Mar fhoilsitheoir/chraoltóir, faigheann TG4 cion mór dá
chláir chraolacháin ón earnáil léiriúcháin neamhspleách
Gaeilge. Ní amháin go gcabhraíonn sé sin leTG4 a chinntiú
go bhfuil a sceideal sainiúil agus go léiríonn sé féiniúlacht
chultúir na hÉireann, is cabhair é freisin maidir le cothú
agus forbairt na hearnála léiriúcháin Gaeilge. Rud tábhach-
tach eile is ea go bhfeabhsaíonn sé sin cumas na hÉireann
sna hearnálacha cruthaitheacha eolas-bhunaithe agus
rannchuidíonn sé go mór le poist agus le tuillimh.

I rith na bliana 2013, lean TG4 de bheith ag obair go
dlúth leis an earnáil. I gcomhpháirtíocht léi, rinne TG4

cláir bhunaidh a bhí láidir, tarraingteach agus siamsúil a
chur ar fáil don lucht féachana in Éirinn agus thar lear.
ChoimisiúnaighTG4 beagnach 700 uair an chloig de chláir
nua Ghaeilge, os cionn 250 uair an chloig d’ábhar ath-
ghuthaithe agus 400 uair an chloig d’fhotheidealú nua sa
bhliain 2013.

Chun an méid sin a dhéanamh, chaith TG4 €21.5m san
earnáil ar chláir Ghaeilge agus ar sheirbhísí Gaeilge.
B’ionann an méid sin agus méadú 5.2% ar chaiteachas
TG4 sa bhliain 2012, rud a thaispeánann tiomantas TG4 i
leith infheistíocht a dhéanamh i léiriúchán neamhspleách,
i bpoist agus sa gheilleagar áitiúil.

Sa bhliain 2013, fuair léiriúcháin TG4 €4.7m ón gciste
Fuaime & Físe agus ón gCiste Craoltóireachta Gaeilge
(CCG) trí oibriú i gcomhpháirtíocht leis an earnáil léir-
iúcháin. Faigheann an earnáil léiriúcháin neamhspleách
an maoiniúchán sin go díreach. Sa bhliain 2013, tugadh
tacaíocht do 13 thionscadal cláir Fuaime & Físe agus
cómhaoiníodh 20 tionscadal cláir CCG. Lean TG4 dá ról
mar phríomhthacadóir na léiriúchán sa Tuaisceart a
fhaigheann maoiniúchán ó CCG.

Thacaigh TG4 go díreach le níos mó ná 300 post san
earnáil léiriúcháin neamhspleách .

Tairbhí Eacnamaíochta
Mar chuid den luach ar airgead a sholáthraíonn TG4,
féachann sé lena chinntiú go mbíonn tionchar dearfach
eacnamaíocht ag a chaiteachas. Sa bhliain 2013, bhí
tionchar suntasach ar an ngeilleagar náisiúnta ag an
infheistíocht a rinne TG4 san earnáil léiriúcháin neamh-
spleách agus ag a chaiteachas eile ar sholáthróirí seirbhíse
Éireannacha eile. Meastar go bhfuil ranníocaíocht bliantúil
TG4 leis an tuilleamh náisiúnta os cionn €66m agus tá
tionchar gaolmhar fostaíochta aige ar níos mó ná 960 post
lena n-áirítear 300 post san earnáil léiriúcháin neamh-
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spleách. Meastar gurbh fhiú beagnach €2 i ndáiríre do
gheilleagar na hÉireann san bhliain 2013 gach €1 a
d’infheistigh TG4 sna tionscail chruthaitheacha ann. Dá
bhrí sin, leanTG4 de thairbhí tábhachtacha airgeadais agus
fostaíochta a sholáthar do gheilleagar na hÉireann i
gcoitinne.

Trédhearcacht agus Éifeachtúlacht
Sa bhliain 2013, lean TG4 de dhíriú ar luach ar airgead a
uasmhéadú agus ar an luach is fearr a bhaint amach i
ngach cuid dá ghnó. Chinntigh TG4 gur caitheadh 75%
den mhaoiniúchán poiblí a chaitheamh go díreach ar
chostais léiriúcháin agus craolacháin clár agus ábhair
Gaeilge. Chomh maith leis sin, chuir TG4 srian le húsáid
maoiniúcháin phoiblí ionas nár úsáideadh é ach amháin i
gcomhlíonadh ar chuspóirí agus dualgais seirbhíse poiblí.
Tá TG4 tar éis leanúint d’fheidhmiú ar an mbonn is cost-
éifeachtaí agus is féidir agus de luach ar airgead a
sholáthar i ndáil le gach rud a dhéanann sé. Seo a leanas
na príomhphointí nach mór aird a thabhairt orthu:
� D’fhan caiteachas oibríochta TG4 ag an leibhéal

céanna le 2012.

� Bhí méadú suntasach ar an gcion den mhaoiniúchán
poiblí a caitheadh ar ábhar Gaeilge – beagnach 75%
sa bhliain 2013 i gcomparáid le 72% sa bhliain 2012.

� B’ionann costais na gclár agus 67% den chaiteachas
iomlán oibríochta – méadú ó 64% sa bhliain 2012
agus is forbairt an-dearfach é sin trína dtaispeántar go
bhfuil cion níos mó ná riamh de chaiteachas TG4 á
úsáid le haghaidh clár.

� Tháinig laghdú ar chostas ábhair nua Gaeilge in
aghaidh an uair an chloig sa bhliain 2013 (laghdú
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7.4%) agus tháinig laghdú 2.4% ar an gcostas in
aghaidh an uair an chloig craolacháin, ó €4.1k in
aghaidh na huaire an chloig go €4k in aghaidh an uair
an chloig.

� Tháinig méadú ar an gcostas in aghaidh an uair an
chloig, ar bhonn an líon daoine sa lucht féachana, ó
24.25 cent sa bhliain 2012 go 26 cent sa bhliain 2013
(méadú 7.2%). Tharla sé sin d’ainneoin gur coinníodh
an caiteachas oibriúcháin ag an leibhéal céanna. Is é
ba chúis leis ná:
�� Laghdú foriomlán ar an líon daoine sa lucht féach-

ana teilifíse, rud a mbíonn tionchar díreach aige ar
an gcostas in aghaidh an duine sa lucht féachana
mar go bhfuil an tomhas bunaithe ar an líon daoine
sa lucht féachana teilifíse. Tharla laghdú 2.7% sa
bhliain 2013 ar an líon daoine a bhí ag féachaint ar
theilifíseán i bPoblacht na hÉireann (PÉ) 

�� D’infheistigh TG4 níos mó airgid i gcláir agus in
ábhar sa bhliain 2013 agus leanfaidh sé den oiread
agus is féidir a infheistiú sa réimse sin sa bhliain
2014. Tá sé sin thar a bheith tábhachtach i dtaca le
sciar lucht féachana a choimeád ach ní léirítear an

méid sin go comhréireach sa chostas in aghaidh an
uair an chloig ar bhonn an líon daoine sa lucht
féachana. 

I dtéarmaí comparáidí chostais TG4 in aghaidh an uair an
chloig de chláir choimisiúnaithe, tá costais TG4 i ndáil leis
na príomhsheanraí níos ísle, tríd is tríd, ná costais S4C
agus an BBC. Agus difríochtaí margaidh á gcur san áir-
eamh, soláthraíonn sé sin fianaise ar an mbéim a leagann
TG4 ar bharainneacht chostais agus ar luach ar airgead. 

Teicneolaíocht
Leanann TG4 d’infheistíocht a dhéanamh i dteicneol-
aíochtaí nua craolacháin agus i dteicneolaíochtaí nua
digiteacha chun tacú lena chuid seirbhísí craolacháin agus
ábhair. Tá sé sin thar a bheith tábhachtach chun a chinntiú
go leanfaidh TG4 de bheith ina ionad oibre éifeachtach
agus go soláthróidh sé luach ar airgead trí tháirgiúlacht
agus trí éifeachtúlacht. 

I rith na bliana 2013, chuir TG4 clár suntasach infheist-
íochta i gcrích chun athrú a dhéanamh go tarchuradóir-
eacht HD. Chomh maith leis sin, ag deireadh na bliana
2013, chuir sé tús le Córas nua Dáilte Ábhair a chur ar fáil.
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Cumasóidh sé sin do TG4 ábhar a sholáthar do raon
méadaitheach ardán dáilte, ar chostas íseal, agus chun
forbairt a dhéanamh ar thuilleadh seirbhísí idirghníomh-
acha Gaeilge agus ar sheirbhísí ábhair ar líne Gaeilge,
amhail Aipeanna nua, cluichí agus ábhar idirghníomhach,
go háirithe do leanaí agus do dhaoine óga. Déanfar an
Córas Dáilte Ábhair a chur i bhfeidhm sa bhliain 2014,
agus ar dtús beidh Aip Chliste Teilifíse, sruthú seinnteora
gan bhriseadh agus seinnliostaí pearsanta ann. 

Iontaoibh agus Dea-Rialachas:
Bhí feidhmíocht TG4 láidir i gcónaí i rith na bliana 2013.
Choimeád sé córais rialachais agus tuairiscithe dea-
chleachtais ar bun, chomhlíon sé na Cóid agus na
rialacháin chraolacháin go léir agus rinne sé de réir na
n-oibleagáidí seirbhísí poiblí go léir agus na n-oibleagáidí
reachtúla go léir. 

D’fhéach TG4 leis na caighdeáin is airde macántachta
eagarthóireachta a chur i bhfeidhm agus raon ilchineál-
ach clár ardchaighdeáin a sholáthar i rith na bliana 2013.
Ní dhearnadh aon ghearáin chuig ÚCÉ faoi sheirbhísí TG4.

Sa bhliain 2013, choimisiúnaigh Údarás Craolacháin
na hÉireann sainchomhairleoirí Crowe Horwath chun
athbhreithniú reachtúil cúigbhliantúil a dhéanamh ar an
maoiniúchán do chraoltóirí seirbhíse poiblí. Mar chuid
den athbhreithniú sin, b’éigean anailís a dhéanamh ar
phlean straitéiseach costáilte gach craoltóra seirbhíse
poiblí ar leith. Thug Crowe Horwath aiseolas dearfach faoi
Ráiteas Straitéise TG4 agus rinneadh moladh tábhachtach
á rá gur ceart do TG4 imscrúdú a dhéanamh freisin maidir
le plean a bheith ann a bheadh bunaithe ar leithroinntí

ioncaim láithrigh amháin. Chuir TG4 an plean maoiniú-
cháin athchóirithe sin ar fáil sa bhliain 2013 chomh maith
le déileáil leis an dá mholadh eile a tháinig as an ath-
bhreithniú: (i) forbairt a dhéanamh ar mhodheolaíochtaí
chun lucht féachana TG4 i measc cainteoirí Gaeilge a
shainaithint agus a chainníochtú agus (ii) tionscnaimh a
fhorbairt chun gaolmhaireacht leantach éifeachtach le
RTÉ a áirithiú. Dhéileáil TG4 leis an dá mholadh sin i rith
na bliana trí thús a chur le Fios Físe, mar atá luaite níos
luaithe sa tuarascáil seo, agus trí athchóiriú a dhéanamh
ar phrótacal i gcomhar le RTÉ i mí na Samhna 2013. 
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Cuireadh Bord Theilifís na Gaeilge ar bun i mí Aibreáin
2007 faoi fhoráil de chuid an Achta Craolacháin, 2001. Is
é an tAire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha a
cheap comhaltaí an Bhoird.

Ar an 31 Márta 2012, chuaigh téarma oifige an
Chathaoirligh agus 8 gcomhalta den Bhord in éag. Ar an
17 Aibreán 2012, cheap an tAire Cumarsáide, Fuinnimh
agus Acmhainní Nádúrtha Cathaoirleach agus 6 chomh-
alta den Bhord agus athcheapadh comhalta amháin den
Bhord a bhí ann roimhe sin.

Tháinig an Bord le chéile 7 n-uaire i rith an 12 mhí go
dtí an 31 Nollaig 2013.

Comhaltaí an Bhoird agus an tArdstiúrthóir amhail ar
an 31 Nollaig 2013

Rúnaí na Cuideachta agus an Oifig Chláraithe
Mary Uí Chadhain
TG4
Baile na hAbhann
Co. na Gaillimhe

Rúnaí don Bhord
Pádhraic Ó Ciardha

Fochoistí de chuid an Bhoird
Tá trí fhochoiste de chuid an Bhoird ann mar a leanas:

An Coiste Iniúchóireachta
Des Geraghty (Cathaoirleach)
Micheál Seoighe
Michelle Ní Chróinín

I rith an 12 mhí go dtí an 31 Nollaig 2013, tháinig an Coiste
Iniúchóireachta le chéile 4 huaire agus thuairiscigh siad
don Bhord tar éis gach cruinnithe. Tuairiscíonn an
fheidhm Iniúchóireachta Inmheánaí go díreach don
Choiste Iniúchóireachta.

An Coiste Luach Saothair
Siún Ní Raghallaigh (Cathaoirleach)
Andréa Ní Éalaithe
Mairéad Nic Suibhne

Tháinig an Coiste Luach Saothair le chéile uair amháin sa
bhliain suas go dtí an 31 Nollaig 2013.

An Coiste Digiteach
Mairéad Ní Cheóinín (Cathaoirleach)
Concubhar Ó Liatháin
Rónán Ó Coisdealbha

Tháinig an Coiste Digiteach le chéile faoi dhó sa bhliain
suas go dtí an 31 Nollaig 2013.

Iniúchóir
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Bloc an Chisteáin
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2 

Aturnae
Landwell Solicitor
Uimhir a hAon, Duga Spencer
Cé an Phoirt Thuaidh
Baile Átha Cliath 1

Baincéirí
Banc Aontas Éireann
Caisleán an Linsigh
Sráid na Siopaí
Gaillimh

Achtúire
Pricewaterhouse Coopers
Uimhir a hAon, Duga Spencer
Cé an Phoirt Thuaidh
Baile Átha Cliath 1
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Bord Theilifís na Gaeilge 
agus Faisnéis Eile

Siún Ní Raghallaigh
(Cathaoirleach)

Pól Ó Gallchóir
(Ardstiúrthóir)

Seosamh 
Ó Conghaile

Rónán 
Ó Coisdealbha

Concubhar
Ó Liatháin

Andréa
Ní Éalaithe

Des
Geraghty

Mairéad 
Ní Cheóinín

Micheál
Seoighe

Mairéad
Nic Suibhne

Michelle
Ní Chróinín
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Is cúis áthais dom Tuarascáil Bhliantúil TG4 don bhliain
2013 a thíolacadh.

Ba bhliain dheacair í arís an bhliain 2013. D’ainneoin
go raibh comharthaí téarnaimh ann go luath sa bhliain,
lean geilleagar na hÉireann de chuid mhór dúshlán a
bheith aige mar chuid den chúlú eacnamaíochta is déine
dá raibh ann le fada an lá. 

Bhí tionchar aige ar gach earnáil tionscail sa bhliain
2013 agus níorbh aon eisceacht í an earnáil chraolacháin.
Sa bhliain 2013 freisin, tharla athruithe ar nósmhair-
eachtaí an lucht féachana i dtaca le féachaint ar an teilifís.
Ó bhí an bhliain 2009 ann, tharla an chéad laghdú i rith na
bliana 2013 ar an líon daoine a bhí ag féachaint ar
theilifíseán in Éirinn. Tá athruithe móra tarlaithe mar
thoradh ar an Idirlíon agus ar fhísfheistí soghluaiste agus
tá forbairtí atá déanta ar fheistí soghluaiste agus ar fheistí
Cliste, ar theilifís Idirlín agus ar mheáin shóisialta tar éis a
chumasú do dhaoine athrú a dhéanamh ar an tslí ina
n-úsáideann siad an t-ábhar agus ina n-idirghníomhaíonn
siad leis. Is ar fheistí neamh-theilifíseáin a fhéachtar ar
11% den ábhar teilifíse go léir atá ar fáil in Éirinn anois
agus meastar go dtiocfaidh méadú ar an bhfigiúr sin de
réir mar a thagann méadú ar an rochtain ar an teicneol-
aíocht agus de réir mar a éiríonn an teicneolaíocht níos
tapa agus de réir mar a éiríonn méid scáileáin na bhfeistí
soghluaiste níos mó. 

Ár Lucht Féachana
I margadh teilifíse atá chomh plódaithe sin, ní mór do
TG4 oibriú go dian chun cion áirithe den lucht féachana a
fháil. Tá lúcháir orainn gur mhéadaigh TG4 a sciar líneach
sa bhliain 2013 (go dtí beagnach 2%) agus bhí an líon
daoine a fhéachann ar TG4 ar bhonn laethúil agus ar
bhonn seachtainiúil fós láidir. Sa bhliain 2013, d’fhéach

527,000 duine ar an gcainéal in aghaidh an lae agus
d’fhéach 1.6m duine in aghaidh na seachtaine air.
Choinnigh TG4 an staid a bhí aige mar an 8ú cainéal is mó
a raibh muintir na hÉireann ag féachaint air sa bhliain
2013 – toradh iontach i bhfianaise na gcéadta cainéal atá
ar fáil don lucht féachana anseo. 

Is airde fós an clúdach i measc daoine de chuid
chroílucht féachana TG4 ar úsáideoirí Gaeilge iad. Choim-
isiúnaigh TG4 córais nua tomhais sa bhliain 2013 chun
faireachán agus tuairisciú a dhéanamh ar a fheidhmíocht
i measc daoine de chuid an lucht féachana ar úsáideoirí
Gaeilge iad agus tá na torthaí luatha agus an t-aiseolas ón
gcóras sin an-dearfach. 

Ní amháin gur tháinig méadú ar ár sciar líneach, bhí fás
mór ann freisin sa bhliain 2013 i ndáil le cuairteoirí aonair
ar láithreán gréasáin TG4, i ndáil le himprisin leathanaigh,
i ndáil le sruthú cláir agus i ndáil le híoslódáil Aipeanna.
Tháinig méadú 32% ar líon na gcuairteoirí aonair ar an
láithreán gréasáin, tháinig méadú 66% ar an líon
imprisean leathanaigh, tháinig méadú 4% ar líon na
sruthuithe Seinnteora agus tháinig méadú 6.4% ar an líon
íoslódálacha Aip. Rinneadh láithreán gréasáin TG4 a rangú
mar uimhir 1 sa domhan i measc láithreán gréasán
Gaeilge. 

Ábhar – Aon Uair, Aon Áit
Cé gur seirbhís teilifíse Gaeilge atá i gcroílár sheirbhísí
TG4, sa bhliain 2013 lean TG4 ar aghaidh leis an obair a
bhaineann le TG4 a bheith ina sholáthróir agus ina chraol-
tóir láidir ábhair il-ardáin a thairgeann raon leathan ábhair
dhigitigh agus seirbhísí digiteacha agus a fhreastalaíonn
ar riachtanais an lucht féachana i leith “ábhar ar fáil aon
uair, aon áit”. 

Is é an t-ábhar an ghné lárnach de sheirbhís TG4 agus
is í an tosaíocht atá ag TG4 ná leanúint de chláir bhunaidh,
tharraingteacha, shiamsúla a fhorbairt don lucht féach-
ana a úsáideann teilifíseáin, ríomhairí agus feistí táibléid
agus dul i dteagmháil leis an lucht féachana go léir a
úsáideann na hardáin sin.

Is cinnte go léiríonn sciar lucht féachana, clúdach agus
feidhmíocht ar líne/ar fheistí soghluaiste go bhfuil
ráchairt mhór ar ábhar Gaeilge agus ar chláir Ghaeilge.
Chomh maith leis sin, taispeánann sé sin go bhfuil TG4 ag
cabhrú le bunú sochaí dátheangaí trí ábhar Gaeilge agus
cláir Ghaeilge a chur ar an mbonn rialta céanna le hábhar
Béarla agus le cláir Bhéarla. 

Ár gCuspóir Bunúsach
Mar bhonn leis na nithe atá bainte amach, tá cuspóir
bunúsach TG4 ann, is é sin, feidhmiú mar phríomh-
ghníomhaí i leith an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a
chur chun cinn agus a fhorbairt. Bunaíodh TG4 chun an
Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn agus a
chothú agus é ina ghné fhíorthábhachtach de bheartas

Tuarascáil an Chathaoirligh
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an Rialtais maidir le caomhnú agus athneartú na Gaeilge
agus na Gaeltachta. Sin an croíchuspóir atá ag TG4 i
gcónaí agus is é an cuspóir sin is bun lena chuid gníomh-
aíochtaí go léir i ndáil le craolachán, ábhar agus nithe eile.

Tionchar Eacnamaíochta 
Mar chuid den luach ar airgead a sholáthraíonn TG4,
féachann sé lena chinntiú go mbíonn tionchar dearfach
ag a chaiteachas i dtaca le geilleagar na hÉireann de. Sa
bhliain 2013, bhí tionchar ar an ngeilleagar náisiúnta ag
an infheistíocht shuntasach a rinne TG4 san earnáil
léiriúcháin neamhspleách agus ag a chaiteachas eile ar
sholáthróirí seirbhíse Éireannacha eile. Meastar go bhfuil
ranníocaíocht TG4 leis an tuilleamh náisiúnta os cionn
€66m agus tá tionchar gaolmhar fostaíochta aige ar 960
post lena n-áirítear 300 post san earnáil léiriúcháin
neamhspleách. Maidir le gach €1 a d’infheistigh TG4 sna
tionscail chruthaitheacha in Éirinn, b’fhiú beagnach €2 é
do gheilleagar na hÉireann sa bhliain 2013. 

Faigheann TG4 cion mór dá ábhar Gaeilge ón earnáil
léiriúcháin neamhspleách Gaeilge. Neartaíonn sé sin an
earnáil sin agus soláthraíonn sé poist. Tá cuid mhór de na
poist sin le fáil i gceantair Ghaeltachta agus fágann sé sin,
chomh maith le láithreacht TG4 sa Ghaeltacht, go bhfuil
TG4 ina chuid thábhachtach de shaol eacnamaíochta
agus sóisialta an gheilleagair áitiúil agus na gceantar
Gaeltachta. 

Infheistíocht sa Teicneolaíocht
Leanann TG4 de bheith ag glacadh le teicneolaíochtaí
digiteacha nua chun feabhas a chur ar a sheirbhís
chraolacháin agus ar a chuid ábhar agus seirbhísí il-ardáin.
Rinne sé mórchlár dhá bhliain a chur i gcrích sa bhliain
2013 chun athrú a dhéanamh chuig tarchuradóireacht
ardghléine (HD). Ina theannta sin tá sé ag dul i mbun
Córas nua Dáilte Ábhair a sholáthar. Cumasóidh sé sin do
TG4 ábhar a chur ar fáil do raon méadaitheach ardán
dáilte, ar chostas íseal, agus chun forbairt a dhéanamh ar

thuilleadh seirbhísí idirghníomhacha Gaeilge agus ar
sheirbhísí ábhair ar líne Gaeilge, amhail Aipeanna nua,
cluichí agus ábhar idirghníomhach, go háirithe do leanaí
agus do dhaoine óga. 

Ba mhaith linn buíochas a ghabháil leis an Aire, Pat
Rabbitte, TD, agus lena chuid oifigeach sa Roinn Cumar-
sáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, ní amháin as a
dtacaíocht leis an tionscadal tábhachtach sin ach freisin
as a dtacaíocht leanúnach ar feadh na bliana 2013. 

Buíochas
Agus ba mhaith liom buíochas a ghabháil le roinnt daoine
aonair agus eagraíochtaí eile. 

Gabhaim buíochas le mo chuid comhchomhaltaí den
Bhord as a dtiomantas i leith TG4 agus le fochoistí an
Bhoird i réimsí na Iniúchóireachta, na gCúrsaí Digiteacha
agus an Luach Saothair, agus le Rúnaithe an Bhoird. Tá mé
buíoch freisin den Chomhairle Lucht Féachana as an
aiseolas thar a bheith tábhachtach a thug sí faoi ábhar
agus faoi sheirbhísí TG4. 

Gabhaim buíochas le hÚdarás Craolacháin na hÉireann
agus leis an gCiste Craoltóireachta Gaeilge as a dtacaíocht
leanúnach agus le RTÉ as na 365 huaire an chloig reacht-
úla d’ábhar Gaeilge a chur ar fáil in aghaidh na bliana. 

Ar deireadh, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le
lucht bainistíochta agus le foireann TG4 atá faoi cheann-
aireacht thiomanta an Ardstiúrthóra, Pól Ó Gallchóir.
D’ainneoin bliain dhúshlánach eile a bheith ann, rinne Pól
agus a fhoireann feidhmíocht láidir ar thaobh TG4 a
áirithiú. Tá mé féin agus an Bord ag tnúth le bheith ag obair
leo sa bhliain atá romhainn chun déileáil go rathúil leis an
líon mór dúshlán agus leis na deiseanna spreagúla a
bheidh ann don eagraíocht.

Siún Ní Raghallaigh
Cathaoirleach



Réamhrá
Ba í an bhliain 2013 an séú bliain dhúshlánach i ndiaidh a
chéile do gheilleagar na hÉireann agus do TG4 i dtéarmaí
eacnamaíochtaí agus airgeadais araon. D’ainneoin na
ndálaí deacra margaidh agus airgeadais, d’éirigh go han-
mhaith le TG4 i rith na bliana. Den chéad uair ó bhí an
bhliain 2009 ann, tháinig méadú ar ár sciar líneach den
lucht féachana. Tharla sé sin d’ainneoin an laghdaithe sa
bhliain 2013, den chéad uair ó bhí an bhliain 2009 ann, ar
an líon daoine a bhí ag féachaint ar theilifíseáin – is é sin,
laghdú beagnach 3% i bPoblacht na hÉireann. Chomh
maith leis sin, tháinig méadú mór ar an líon daoine a
d’úsáid ár láithreán gréasáin, an Seinnteoir agus na seir-
bhísí Meán Sóisialta, rud a thaispeánann an ráchairt ar
ábhar bunaidh siamsúil Gaeilge. 

Is cúis áthais dom a thuairisciú freisin go ndearnamar
ár gcuid príomhspriocanna go léir don bhliain a bhaint
amach arís.

Cláir Ghaeilge agus an tÁbhar Gaeilge 
Leanann TG4 de bheith ag díriú ar an lucht féachana agus
bhaineamar go leor torthaí maithe amach i rith na bliana
ó thaobh ár gcuid clár agus an líon daoine sa lucht féach-
ana. Tháinig méadú ar an líon uaire an chloig de chláir nua
Ghaeilge a chuir TG4 ar fáil – ó 1,669 sa bhliain 2012 go
1,767 sa bhliain 2013. Sin méadú 6% – agus ba fhorbairt
an-dearfach an méid sin i rith bliana nach bhfuaireamar
aon mhaoiniúchán ná ioncam breise lena linn. I measc na
bpríomhchlár Gaeilge a bhí ann sa bhliain 2013, áiríodh
na cláir sheanbhunaithe rialta amhail Ros na Rún,
Geantraí, Comhrá agus 7 Lá chomh maith le sraitheanna
nua amhail Bealach na mBusanna, Ceol na nOileán,Rónán
ar an Camino, Bliain in Árainn Mhór,Wwoofáil,Draíocht
agus Róisín. Den chéad uair, rinneadh 20 uair an chloig de
chláir bheo a chraoladh sa bhliain 2013 ó Fleadh Cheoil
na hÉireann i nDoire. D’éirigh go han-mhaith leis sin agus
shroich an líon daoine sa lucht féachana 850,000. 

Ina theannta sin, bhí spóirt go mór chun tosaigh sa
bhliain 2013 i sceideal TG4 agus príomhchodanna de sin
ab ea beochraoladh cluichí Gaelacha agus Rugbaí. Chomh
maith leis sin, bunchloch de chuid sceideal spóirt Gaeilge
TG4 is ea Peil na mBan. Beochraoladh cluichí ceannais
Pheil Ghaelach na mBan 2013 ó Pháirc an Chrócaigh agus
fuair TG4 a lucht féachana is mó riamh dóibh – 625,000
duine. Chraolamar an Tour de France, rásaíocht ó Lios
Tuathail agus Wimbledon freisin. 

I measc na gclár iomráiteach eile de chuid ár sceidil sa
bhliain 2013, áirítear na cláir rathúla ó Oireachtas na
Gaeilge, lena n-áirítear clár speisialta cuimhneacháin
agus ómóis faoi Mhaidhc Dainín Ó Sé. Bhí seirbhís nuachta
TG4, Nuacht TG4, ina cuid thábhachtach dár sceideal i
gcónaí. I rith na bliana 2013, lean TG4 de sheirbhís chuim-
sitheach nuachta Gaeilge a sholáthar agus an bhéim á
leagan ar thuairiscí réigiúnacha agus ar thuairiscí a bhain

leis an nGaeltacht, de bhreis ar thuairiscí a sholáthar ó
áiteanna ar fud an domhain. 

Ní bheadh cáilíocht ár gcuid clár chomh maith céanna
murach tallann iontach na scríbhneoirí agus na léiritheoirí
Éireannacha atá againn. Ba mhaith linn tagairt ar leith a
dhéanamh d’Éamon de Buitléar a fuair bás sa bhliain 2013.
I rith a ghairmréime fada, léirigh sé cuid mhór clár do TG4
agus táimid buíoch den saibhreas ábhair a d’fhág sé ina
dhiaidh mar chuid dár n-oidhreacht chraolacháin – ní ar
mhaithe lena suntas teanga ach freisin mar gheall ar an
dearcadh uathúil a bhaineann léi ó thaobh fhiadhúlra
agus thírdhreach na hÉireann. 

Lean seirbhís ar líne TG4 de bheith ag dul ó neart go
neart agus tá ár láithreán gréasáin rangaithe mar uimhir 1
sna ranguithe domhanda i dtaca le láithreáin ghréasáin
Ghaeilge. Gach bliain, cuirimid feabhas ar ár gcuid seirbh-
ísí ar líne, agus acmhainní breise á n-infheistiú againn
chun go mbeidh rochtain níos fearr ar na seirbhísí sin agus
go mbeidh siad níos siamsúla. Le go mbeidh sé níos éasca
do dhaoine óga ar fud an domhain rochtain a fháil ar an
nGaeilge ar bhealach spraíúil, chuir TG4 spás idir-
ghníomhach gréasáin ar bun do leanaí, agus deiseanna
idirghníomhaíochta agus cluichí ann a bhaineann le cláir
shonracha Cúla4. Tá cluichí gréasáin Gaeilge dírithe ar
lucht féachana réamhscoile/luath-bhunscoile. Chomh
maith leis sin, tá 8 Aip Ghaeilge againn anois agus tá siad
ar fáil do leanaí réamhscoile agus is ionann an méid sin
agus ionchur iontach in Aipeanna ardchaighdeáin oid-
eachais don chuid sin den daonra. 

Sa bhliain 2013, sheolamar freisin Aip Seinnteora TG4
do iOS agus soláthraíonn sin rochtain do dhaoine ar a
gcuid feistí soghluaiste agus táibléad. Rinneadh forbairt
leanúnach sa bhliain 2013 freisin ar Aip Seinnteora TG4
agus ar Aip Teilifíse Cliste TG4. 

Cuireadh mór-acmhainn nua ar líne ar fáil do dhaoine
a bhfuil spéis acu san amhránaíocht thraidisiúnta i bhfor-
bairt ar láithreán gréasáin TG4 i mí Dheireadh Fómhair
2013. Is é sin www.tg4.ie/seannos, spás aonair saor in
aisce ar a soláthraítear rogha mhór de na hamhráin sean-
nóis is mó a bhfuil dúil iontu, taifeadta ag TG4, agus ar fáil
d’úsáideoirí ar fud an domhain. Is iad máistrí reatha na
healaíne seo a chanann na hamhráin agus rud uathúil a
bhaineann leis an ábhar is ea go bhfuil na focail atá á
gcanadh le feiceáil in éineacht leis an taifeadadh. Faoi
láthair, tá os cionn 300 amhrán, á gcanadh ag níos mó ná
60 amhránaí, le fáil ar an láithreán agus méadófar sin go
leanúnach. Tá amhráin agus amhránaithe ó na mór-
réigiúin Ghaeltachta ar fad agus ó cheantair eile ar fáil
ann. Tá moladh mór faighte aige mar acmhainn thábh-
achtach bhreise d’fhoghlaimeoirí agus do lucht leanúna
na hamhránaíochta ar an sean-nós.

An Earnáil Léiriúcháin Neamhspleách Gaeilge 
Mar fhoilsitheoir/chraoltóir, faigheann TG4 cion mór dá
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chláir chraolacháin ón earnáil léiriúcháin neamhspleách
Gaeilge. Ní amháin go gcabhraíonn sé sin le TG4 a chinntiú
go bhfuil a sceideal sainiúil agus go léiríonn sé féiniúlacht
chultúir na hÉireann, is cabhair é freisin maidir le cothú
agus forbairt na hearnála léiriúcháin Gaeilge. Rud tábhach-
tach eile is ea go bhfeabhsaíonn sé sin cumas na hÉireann
sna hearnálacha cruthaitheacha eolas-bhunaithe agus
rannchuidíonn sé go mór le poist agus le tuillimh. 

I rith na bliana 2013, lean TG4 de bheith ag obair go
dlúth leis an earnáil. I gcomhpháirtíocht léi, rinne TG4
cláir bhunaidh a bhí láidir, tarraingteach agus siamsúil a
chur ar fáil don lucht féachana in Éirinn agus thar lear.
Choimisiúnaigh TG4 beagnach 700 uair an chloig de chláir
nua Ghaeilge, os cionn 250 uair an chloig d’ábhar ath-
ghuthaithe agus 400 uair an chloig d’fhotheidealú nua sa
bhliain 2013. 

Chun an méid sin a dhéanamh, chaith TG4 €21.5m san
earnáil ar chláir Ghaeilge agus ar sheirbhísí Gaeilge.
B’ionann sin agus méadú 5.2% ar chaiteachas TG4 sa
bhliain 2012, rud a thaispeánann tiomantas TG4 i leith
infheistíocht a dhéanamh i léiriúchán neamhspleách, i
bpoist agus sa gheilleagar áitiúil. 

Lucht Féachana 
Ní raibh an leibhéal iomaíochta agus castachta sa mharg-
adh craolacháin chomh mór riamh agus atá i gceist sa lá
atá inniu ann. 

I gcás lucht féachana na hÉireann, is féidir seirbhís
teilifíse a fháil anois trí ardáin satailíte, chábla agus
thrastíre, de bhreis ar rochtain ar líne, agus tá níos mó na
200 cainéal ar fáil do lucht féachana na hÉireann agus tá
an líon sin ag dul i méid gach uile bhliain. De bhreis ar
iomaíocht chraolacháin, tá athruithe eile tarluithe mar
thoradh ar infhaighteacht ar líne agus ar físfheistí so-
ghluaiste. I margadh atá chomh plódaithe, ní mór do TG4
dóthain ábhair atá láidir, uathúil agus siamsúil a sholáthar
chun a áiteamh ar an lucht féachana idirghníomhú lenár
gcuid seirbhísí ó thaobh ábhair de. 

Cruthaíonn an méid atá bainte amach ag TG4 le blianta
beaga anuas gur féidir linn sin a dhéanamh agus lucht
féachana suntasach a mhealladh chugainn. Choinnigh
TG4 a ionad mar an 8ú cainéal is mó a raibh muintir na
hÉireann ag féachaint air sa bhliain 2013 – toradh an-
mhaith i bhfianaise na gcéadta cainéal atá ar fáil don lucht
féachana in Éirinn. 

Sa bhliain 2013, bhí meán-lucht féachana laethúil
13% againn (526,700 duine a d’fhéach ar an gcainéal
gach lá). D’fhéach beagnach 1.6m duine ar TG4 ar bhonn
seachtainiúil sa bhliain 2013. Tá an clúdach i measc úsáid-
eoirí Gaeilge níos airde fós agus d’éirigh go maith le TG4
leis sa lucht féachana sin i rith na bliana. Mar thoradh ar an
athbhreithniú cúigbhliantúil reachtúil ar mhaoiniúchán
do chraoltóirí seirbhíse poiblí, d’iarr an Roinn Cumarsáide,
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha ar TG4 modheol-

aíochtaí a fhorbairt chun an lucht féachana i measc
cainteoirí Gaeilge a shainaithint agus a chainníochtú ar
bhonn córasach. Cé go ndéanaimid taighde a fhoilsiú go
minic faoin gcuid dár lucht féachana ar cainteoirí Gaeilge
iad, tá sé admhaithe go n-éiríonn ceisteanna áirithe as na
sonraí córasacha margaidh faoin gclúdach i measc
cainteoirí Gaeilge sa lucht féachana. Tá TG4 tar éis córas
nua tomhais a choimisiúnú agus tá sé tar éis painéal nua
atá comhdhéanta de dhaoine den lucht féachana ar
úsáideoirí Gaeilge iad, Fios Físe, a chur ar bun i gcomhar
le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh (OÉG), agus le hAcad-
amh na hOllscolaíochta Gaeilge. Soláthróidh an painéal
sin aiseolas, ar bhonn seachtainiúil, faoi raon saincheist-
eanna a bhaineann le feidhmíocht TG4. Déanfar na chéad
torthaí a ullmhú ag deireadh na céad ráithe i 2014 (R1)
agus tá na tásca luatha atá ann an-dearfach. Ba mhaith
linn buíochas a ghabháil le OÉG agus le hAcadamh na
hOllscolaíochta Gaeilge as an bhforbairt thábhachtach
seo. 

A mhéid a bhaineann lenár sciar den lucht féachana i
dTuaisceart Éireann, tá sé tuairiscithe ag Ofcom, an rial-
tóir sa Ríocht Aontaithe, go raibh aimsiú seachtainiúil
13% ag TG4. Bainfidh suirbhé tomhais Fios Físe le Tuais-
ceart Éireann freisin, agus is rud dearfach é sin freisin mar
go gcumasóidh sé dúinn ár bhfeidhmíocht i dtaca le lucht
féachana Gaeilge de a thomhas ar bhonn uile-oileáin. 

Cé gur seirbhís teilifíse Gaeilge go príomha atá i
gcroílár sheirbhísí TG4, áirítear i ról TG4 freisin cruthú
agus soláthar ábhair ar ardáin dhigiteacha eile agus
teagmháil a dhéanamh leis an lucht féachana ar na
hardáin sin. Le blianta beaga anuas, tá méadú suntasach
tagtha ar na figiúirí a bhaineann le cuairteoirí aonair
idirlín, le himprisin leathanaigh, le sruthú clár agus le
híoslódáil Aipeanna agus léiríonn sé sin rath TG4 i ndáil le
forbairt agus dáileadh ábhair neamhchraolacháin. Sa
bhliain 2013, bhí feidhmíocht láidir ag TG4 ar líne agus
maidir leis an tseirbhís Seinnteora agus bhí fás láidir
dearfach ann i ndáil leis an dá sheirbhís sin. Tháinig méadú
beagnach 32% ar líon na gcuairteoirí aonair ar an
láithreán gréasáin, ó 1.2m sa bhliain 2012 go 1.59m sa
bhliain 2013. Chomh maith leis an bhfás sin, tháinig
méadú ar líon na n-imprisean leathanaigh, is é sin le rá,
fás beagnach 66% ó 11.48m sa bhliain 2012 go 19m sa
bhliain 2013. Mar an gcéanna, d’éirigh go maith leis an
tSeirbhís Seinnteora i rith na bliana agus baineadh 1.66m
sruthú cláir amach sa bhliain 2013 – sin fás níos mó ná
4% i gcomparáid le sruthú clár sa bhliain 2012. Bhí an
fheidhmíocht i ndáil le híoslódáil Aipeanna láidir sa
bhliain 2013 agus bhí méadú 6.4% ann i gcomparáid le
híoslódálacha sa bhliain 2012. 

Gradaim
Sa bhliain 2013, mar a tharla roimhe sin, fuair TG4 líon
mór gradam agus ainmniúchán arís rud a léiríonn cáilíocht
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agus sainiúlacht ár gcuid clár agus cáilíocht agus
sainiúlacht réimsí eile de sheirbhís TG4. 75 gradam agus
ainmniúchán ar fad fuair TG4 i 2013 agus bhain 49 gcinn
díobh sin le cláir agus ábhar. Fuaireamar 5 Ghradam IFTA
do Lón sa Spéir, Congo 1961, Jockey Eile, Gaeil Nua
Eabhrac agusAm an Ghátair. Ina theannta sin, fuaireamar
5 ghradam ag Féile na Meán Ceilteach, lena n-áirítear
Gradam Spiorad na Féile do Rás Tailteann, agus ba é sin
an líon is mó gradam a fuair sé riamh ag an bhféile sin. I
measc na ngradam agus na n-ainmniúchán ar fad a
fuaireamar, áirítear 4 Ghradam Cumarsáide Oireachtas na
Gaeilge 2013 freisin. Táimid an-bhródúil as an aitheantas
a thugann na gradaim agus na hainmniúcháin sin dár
gcláir láidre agus dár n-ábhar láidir. 

Teicneolaíocht 
Leanann TG4 d’infheistíocht a dhéanamh i dteicneol-
aíochtaí nua craolacháin agus i dteicneolaíochtaí nua
digiteacha chun tacú lenár gcuid seirbhísí craolacháin
agus ábhair. Tá sé sin thar a bheith tábhachtach chun a
chinntiú go leanfaimid d’ionad oibre éifeachtach a bheith
againn agus go soláthróimid luach ar airgead trí tháirg-
iúlacht agus trí éifeachtúlacht. 

Sa bhliain 2013, chuireamar clár suntasach infheist-
íochta i gcrích chun athrú a dhéanamh go tarchuradóir-
eacht HD. Ina theannta sin, ag deireadh na bliana 2013,
chuireamar tús leis an obair a ghabhann le Córas nua
Dáilte Ábhair a chur ar fáil. Ba mhaith linn buíochas a
ghabháil leis an Roinn as a dtacaíocht i leith an tionscadail
sin. Déanfar an Córas Dáilte Ábhair a chur i bhfeidhm sa
bhliain 2014, agus ar dtús beidh Aip Chliste Teilifíse,
sruthú seinnteora gan bhriseadh agus seinnliostaí pears-
anta ann. Cumasóidh an tionscadal sin dúinn ábhar a chur
ar fáil ar an raon iomlán ardán dáilte, ar an gcostas is ísle,
agus chun leanúint de mhéadú a dhéanamh ar ár raon
seirbhísí idirghníomhacha Gaeilge agus ar sheirbhísí ábhair
ar líne Gaeilge, lena n-áirítear Aipeanna, cluichí agus ábhar
idirghníomhach. Mar shampla, leanfaimid de bheith ag
cur leis na ceithre Aip a sheolamar sa bhliain 2013. 

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 
Leanann TG4 dá thacú do Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge
an Rialtais. Bhuaileamar go díreach le Fochoiste Gaeilge
an Rialtais i mí Iúil 2013. Bhí An Taoiseach ina chathaoir-
leach ar an gcruinniú sin ar lena linn a thug craoltóirí
seirbhíse poiblí agus a rialálaí eolas don Fhochoiste faoi
ról an chraolacháin i dtaca le cur chun cinn na Gaeilge agus
i dtaca le cabhrú le cur i gcrích na Straitéise ina hiomláine.

Is é atá sa chuspóir atá againn ná gur ceart go mbeadh
ábhar TG4 ar fáil do choláistí agus do scoileanna ar an
gcéad leibhéal, ar an dara leibhéal agus ar an tríú leibhéal
– in Éirinn agus thar lear, agus táimid ag feidhmiú ar
bhealach réamhghníomhach chun a chinntiú go dtarlóidh
sé sin. Ina theannta sin, táimid ag tacú le hathrú na béime
chuig scileanna cainte sa churaclam nua iar-bhunoid-

eachais. D’ullmhaigh agus reáchtáil TG4 ceardlann i mí na
Samhna le linn Tionól Teagaisc, comhdháil bhliantúil na
múinteoirí Gaeilge dara leibhéal. Léirigh an cheardlann
sin an tslí inar féidir ábhar TG4 a úsáid sa seomra ranga
chun an curaclam nua a chur i bhfeidhm. De bhreis air sin,
i lár na bliana 2013, rinneadh spás ar leith a chruthú ar
láithreán gréasáin TG4 ina bhfuil ábhar Gaeilge gan aon
fhotheidil Bhéarla ag gabháil leis (www.tg4.ie/foghlaim)
agus tá foghlaimeoirí Gaeilge tar éis fáilte a chur roimhe
sin mar acmhainn a chabhraíonn le scileanna tuisceana
agus le líofacht agus a chuireann feabhas ar na nithe sin.

Ina theannta sin, tá TG4 ag díriú ar thacaíocht a thabh-
airt do chuideachtaí atá lonnaithe i gceantair Ghaeltachta.
Tá lúcháir orainn gur choimisiúnaíomar sraith nua ghrinn
ó Ghaeltacht Dhún na nGall i rith na bliana 2013. 

Athbhreithniú Cúigbhliantúil
Sa bhliain 2013, choimisiúnaigh Údarás Craolacháin na
hÉireann Crowe Horwath chun athbhreithniú reachtúil
cúigbhliantúil a dhéanamh ar an maoiniúchán do chraol-
tóirí seirbhíse poiblí. Mar chuid de sin, b’éigean anailís a
dhéanamh ar phlean straitéiseach costáilte gach craoltóra
seirbhíse poiblí ar leith. Thug Crowe Horwath aiseolas
dearfach faoi Ráiteas Straitéise TG4 agus rinneadh moladh
tábhachtach á rá gur ceart dúinn imscrúdú a dhéanamh
freisin maidir le plean a bheith ann a bheadh bunaithe ar
leithroinntí ioncaim láithrigh amháin. 

Chuir TG4 an plean maoiniúcháin athchóirithe sin ar
fáil sa bhliain 2013 chomh maith le déileáil leis an dá
mholadh eile a d’éirigh as an athbhreithniú: (i) forbairt a
dhéanamh ar mhodheolaíochtaí chun lucht féachana
TG4 i measc cainteoirí Gaeilge a shainaithint agus a
chainníochtú agus (ii) tionscnaimh a fhorbairt chun gaol
leantach éifeachtach le RTÉ a áirithiú. Dhéileáil TG4 leis
an dá mholadh sin sa bhliain 2013 trí thús a chur le Fios
Físe, mar atá luaite níos luaithe sa tuarascáil seo, agus trí
athchóiriú a dhéanamh ar ár bPrótacal i gcomhar le RTÉ
agus comhaontaíodh an Prótacal sin i mí na Samhna 2013. 

TG4 agus Luach ar Airgead 
I dtéarmaí éifeachtúlachta, lean TG4 de dhíriú ar luach ar
airgead a uasmhéadú agus ar an luach is fearr a bhaint
amach i ngach cuid dár ngnó. Sa bhliain 2013, chinnt-
íomar go ndearnadh 75% den mhaoiniúchán poiblí a
chaitheamh go díreach ar chostais léiriúcháin agus craol-
acháin clár agus ábhair Gaeilge. Chomh maith leis sin,
chuireamar srian le húsáid maoiniúcháin phoiblí ionas nár
úsáideadh é ach amháin chun cuspóirí agus dualgais
seirbhíse poiblí a chomhlíonadh. Leanamar d’fheidhmiú
ar an mbonn is cost-éifeachtaí agus is féidir agus de luach
ar airgead a sholáthar i ndáil le gach rud a dhéanaimid.

Seo a leanas na príomhphointí nach mór aird a
thabhairt orthu: 
� D’fhan ár gcaiteachas oibriúcháin mar an gcéanna le

leibhéil 2012. 
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� Caitheadh cion suntasach méadaithe den mhaoin-
iúchán poiblí ar ábhar Gaeilge – beagnach 75% sa
bhliain 2013 i gcomparáid le 72% sa bhliain 2012. 

� B’ionann costais na gclár agus 67% den chaiteachas
iomlán oibríochta – méadú ó 64% sa bhliain 2012
agus is forbairt an-dearfach é sin trína dtaispeántar go
bhfuil cion níos mó ná riamh de chaiteachas TG4 á
úsáid le haghaidh clár. 

� Tháinig laghdú ar chostas ábhair nua Gaeilge in
aghaidh an uair an chloig sa bhliain 2013 (laghdú
7.4%) agus tháinig laghdú 2.4% ar an gcostas in
aghaidh an uair an chloig craolacháin. 

Ionchas don bhliain 2014 
Ceapann muid gur bliain dheacair eile a bheidh sa bhliain
2014 – don gheilleagar agus do earnál an chraolacháin
araon. Ach tá comhartha ann go dtiocfaidh téarnamh
roimh i bhfad eile agus táimid ag súil le tuilleadh feabh-
súchán san earnáil fógraíochta agus inár n-ioncam trácht-
ála. Sprioc thábhachtach de chuid TG4 is ea deiseanna nua
le haghaidh ioncaim tráchtála a fhorbairt agus éagsúlacht
a dhéanamh i dtaca le foinsí ioncaim tráchtála.

I rith na bliana 2014, is í an aidhm a bheidh againn
uasmhéadú a dhéanamh ar ár lucht féachana craolacháin,
agus ar an lucht féachana ar ardáin eile, trí raon ábhair
Gaeilge atá láidir, uathúil agus siamsúil a chur ar fáil (i
bhfoirm ghearr agus i bhfoirm fhada araon) Ceapaimid
gur caiteachas beagnach €26m a bheidh i gceist leis na
gealltanais atá tugtha againn i leith ábhair don bhliain
2014 agus is ionann an figiúr sin agus cion níos mó ná
72% dár mbuiséad – agus is infheistíocht shuntasach an
méid sin. 

Buíochas 
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le roinnt daoine
aonair agus le roinnt eagraíochtaí. 

Ar dtús, ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an
Aire, Pat Rabbitte T.D. agus lena chuid oifigeach ón Roinn
as an tacaíocht leanúnach a thug siad do TG4 i rith na

bliana 2013. Ba mhór an chúis áthais dúinn gur thug an
tAire cuairt orainn i mí na Nollag, tráth ar bhuail sé leis an
mBord, a ndeachaigh sé ar thuras timpeall an cheannárais
agus stiúideonna TG4 agus a chuala sé faoi na pleananna
atá againn le haghaidh Córais Dáilte Ábhair. Táimid buíoch
de as an tacaíocht atá tugtha aige i leith an tionscadail
fhíorthábhachtaigh seo. 

Ina theannta sin, is mian liom buíochas a ghabháil le
comhaltaí Bhord TG4 agus le Cathaoirleach an Bhoird,
Siún Ní Raghallaigh, as a ndúthracht i leith TG4 agus as an
treoir a chuir siad ar fáil d’Fheidhmeannacht TG4 i rith na
bliana 2013. 

Chomh maith leis sin, tá ár mbuíochas ag dul d’Údarás
Craolacháin na hÉireann, do Bhord Scannán na hÉireann,
do Chiste Craoltóireachta Gaeilge Thuaisceart Éireann
agus d’Údarás na Gaeltachta. Go háirithe, ba mhaith liom
buíochas a ghabháil le RTÉ agus lena Ardstiúrthóir, Noel
Curran, as a dtacaíocht do TG4 agus as a soláthar bliantúil
365 huaire an chloig d’ábhar Gaeilge do sheirbhís TG4. 

Tá buíochas ag dul freisin do roinnt mhaith eag-
raíochtaí eile a n-oibrímid i bpáirt leo chun an Ghaeilge
agus cultúr na hÉireann a fhorbairt. Táimid buíoch díobh
go léir agus táimid ag tnúth le bheith ag obair leo arís sa
bhliain 2014. Cuid thábhachtach de sin is ea an earnáil
léiriúcháin neamhspleách. Cuireann na cláir a sholáth-
raíonn an earnáil sin go mór le sceideal clár TG4.
Aithnímid, agus is mór againn, an tallann chruthaitheach
a fhágann go bhfuil an earnáil sin ina soláthróir thar a
bheith tábhachtach i dtaca le cláir agus ábhar. 

Ar deireadh, ba mhaith liom mo bhuíochas ó chroí a
ghabháil le mo chomhghleacaithe, bainistíocht agus
foireann TG4. Bliain dhúshlánach a bhí inti, ach ba bhliain
spreagúil í, agus is mian liom mo bhuíochas a ghabháil leo
as ucht a n-oibre crua leantaí agus a dtiomantais i leith
TG4. Tá mé ag tnúth le bheith ag obair leo go léir arís sa
bhliain atá romhainn. 

Pól Ó Gallchóir
Ardstiúrthóir
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Rialachas Corparáideach
An Cód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí
Stáit a chur i bhfeidhm
Ag a chruinniú i mí Iúil 2010, ghlac an Bord go foirmiúil an
Cód Cleachtais athbhreithnithe um Rialachas Comh-
lachtaí Stáit mar a bhí eisithe ag an Roinn Airgeadais i
mBealtaine 2010.

Fuair an Bord nua teagasc faoi chód 2010 ag a
chruinniú ionduchtúcháin i mBealtaine 2012 agus thug
siad téarmaí an chóid dá n-aire.

Dhearbhaigh an Coiste Iniúchóireachta go raibh
athbhreithniú déanta aige ar rialuithe airgeadais inmheán-
acha Theilifís na Gaeilge sa bhliain 2013. Ghlac an Bord
leis sin agus tuairiscíodh amhlaidh i miontuairiscí chruinniú
an Bhoird a tionóladh ar an 16 Nollaig 2013.

Cuireadh treoir ar fáil do gach comhalta Boird chomh
maith maidir leis na Cóid Iompair i gcúrsaí eitice agus go
háirithe maidir lena bhfuil de fhreagracht orthu i ndáil leis
an gcód iompair do chomhaltaí agus d’fhoireann Theilifís
na Gaeilge.

An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus an
tAcht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001
Is comhlacht poiblí forordaithe é Bord Theilifís na Gaeilge
chun críche an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus an
Achta um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001.

Tá comhairle tugtha do chomhaltaí uile an Bhoird, ina
gcáil mar shealbhóirí stiúrthóireachtaí ainmnithe, agus
do gach duine den fhoireann a bhfuil post ainmnithe acu
maidir lena n-oibleagáidí faoin reachtaíocht a bhaineann
le cúrsaí eitice agus tá treoir chuí tugtha dóibh ina leith.

Bainistiú Rioscaí
Ós rud é go n-aithnítear an tábhacht a ghabhann le
bainistiú rioscaí, chuaigh an Bord i mbun athbhreithnithe
iomláin ar rioscaí san eagraíocht sa bhliain 2013.
Tíolacadh tuarascáil mheasúnaithe rioscaí don Bhord ag
a chruinniú i mí na Nollag 2013. Ag an gcruinniú sin, ghlac
an Bord leis na rioscaí ionchasacha agus leis na straitéisí
maolaithe rioscaí de réir mar a bhí leagtha amach sa
tuarascáil.

Aontaíodh, ina theannta sin, gur próiseas leanúnach é
seo. Dá bhrí sin, déanfar an clár rioscaí a uasdátú le linn
na bliana 2014 agus tíolacfar don Bhord é in am trátha.

Bhunaigh an Bord na coistí seo a leanas chun cabhrú
leis le linn a ndualgais a chomhlíonadh:

An Coiste Iniúchóireachta, an Coiste Luach Saothair
agus an Coiste Digiteach. Tá comhaltaí na gcoistí sin
liostaithe faoin roinn dar teideal Bord Theilifís na Gaeilge
agus Faisnéis Eile.

Áirítear na nithe seo a leanas i ról agus i
bhfreagrachtaí an Choiste Iniúchóireachta:
� An plean iniúchóireachta inmheánaí don bhliain atá

romhainn a aontú.

� Athbhreithniú ar thuarascálacha ón iniúchóireacht
inmheánach maidir le héifeachtacht na gcóras
rialaithe inmheánaigh agus faireachán a dhéanamh
ar dhul chun cinn agus ar chur i bhfeidhm moltaí.

� Faireachán agus athbhreithniú ar éifeachtacht
fheidhm iniúchóireachta inmheánaí na cuideachta i
gcomhthéacs chóras foriomlán na cuideachta
maidir le bainistiú rioscaí.

Áirítear na nithe seo a leanas i ról agus i
bhfreagrachtaí an Choiste Luach Saothair:
� An creat maidir leis an luach saothair d’Ardstiúrthóir

na cuideachta agus do dhaoine eile de chuid an lucht
bainistíochta feidhmiúcháin a shocrú agus a aontú
leis an mBord.

� Athbhreithniú a dhéanamh ar oiriúnacht agus
ábharthacht an bheartais maidir le luach saothair
faoi láthair.

� Ceadú scéimeanna pá a bhaineann le feidhmíocht
agus atá á n-oibriú ag an gcuideachta agus ceadú na
n-íocaíochtaí iomlána bliantúla a dhéantar faoi
scéimeanna den sórt sin.

� Freagracht as roghnú aon sainchomhairleoirí luach
saothair a thugann comhairle don chuideachta.

Díolaíochtaí le Stiúrthóirí
Chomhlíon TG4 na Treoirlínte lena rialaítear íoc táillí le
Cathaoirligh agus le Stiúrthóirí Comhlachtaí Stáit, ar
Treoirlínte iad a d’eisigh an tAire Airgeadais i mí Iúil 1992.
(Féach an tábla ar an leathanach sin ina dhiaidh seo).
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Bord TG4 Táillí Caiteachais Líon na 
€’000 €’000 gCruinnithe 

Pól Ó Gallchóir (Ardstiúrthóir) - - 7
Seosamh Ó Conghaile 12.6 - 6
Rónán Ó Coisdealbha 12.6 - 7
Concubhar Ó Liatháin 12.6 3 6
Siún Ní Raghallaigh (Cathaoirleach) 21.6 - 7
Andréa Ní Éalaithe 12.6 1 5
Des Geraghty 12.6 2 7
Mairéad Ní Cheóinín 12.6 2 6
Micheál Seoighe 12.6 - 6
Mairéad Nic Suibhne - 2 5
Michelle Ní Chróinín - - 6
Costaisí Eile (rúnaíocht san áireamh) - 7 -

Táillí agus caiteachais chomhaltaí 
an Bhoird 109.8 17

Amhail ar an 31 Nollaig 2013, bhí 10 gcomhalta neamhfheidhmiúcháin ar an
mBord mar aon le comhalta feidhmiúcháin amháin, is é sin, an tArdstiúrthóir.



Athbhreithnithe ar Ioncam agus ar Chaiteachas
Déantar athbhreithniú sa tuarascáil seo ar fheidhmíocht
TG4 maidir le hioncam agus caiteachas i rith na bliana
2013 i dtéarmaí na bpríomhfhoinsí ioncaim agus na
príomhbhealaí ina n-úsáidtear é, i dtéarmaí na nithe sin
is príomhshiocair le costais ar an gcainéal agus i dtéarmaí
na béime foriomláine ar chúrsaí éifeachtúlachta agus ar
luach ar airgead. Déantar comparáid san athbhreithniú
freisin idir feidhmíocht TG4 i rith na bliana 2013 agus an
fheidhmíocht sa bhliain 2012 faoi na ceannteidil seo a
leanas:
1. Ioncam
2. Caiteachas Oibriúcháin
3. Rialú Costas agus Éifeachtúlacht sa bhliain 2013
4. Caiteachas ar Ábhar Gaeilge 2013

1. Ioncam
Mar is léir ó Thábla 1 thíos, €35.8m a bhí san ioncam
iomlán (maoiniúchán reatha státchiste agus ioncam
tráchtála) sa bhliain 2013 ná €35.8m (2012: €35.9m). I
gcomparáid leis an mbliain roimhe seo, tháinig laghdú
fíorbheag 0.2% ar ioncam iomlán TG4. Ba é a bhí sa
mhaoiniúchán reatha státchiste ná €32.75m (2012:
€32.75m) den tsuim sin agus b’ionann é agus 91.4%
(2012: 91.2%) d’ioncam iomlán TG4 agus ba é a bhí san
ioncam tráchtála ná 8.6% sa bhliain 2013, is é sin,
€3.09m (2012: €3.17m).

Tháinig laghdú 2% ar an ioncam tráchtála. Feidhm-
íocht mhaith a bhí ansin i dtimpeallacht a bhí dúshlánach. 

2. Caiteachas Oibriúcháin
I dtéarmaí an chaiteachais bhliantúil oibriúcháin, leag TG4

béim i gcónaí ar mhúnla oibriúcháin a oibríonn chomh
héifeachtúil agus is féidir agus ar bhainistiú costas chun
luach ar airgead a chinntiú thar na gníomhaíochtaí go léir.
€35.86m a bhí sa chaiteachas oibriúchán iomlán sa
bhliain 2013, laghdú 0.19% i gcomparáid leis an €35.93m
a caitheadh sa bhliain 2012. Féach Tábla 2 thíos.

3. Rialú Costas agus Éifeachtúlacht
Lean TG4 de bheith ag oibriú go héifeachtúil, go cost-
éifeachtúil agus go stuama sa bhliain 2013. Baineadh
amach sábháil airgid thar raon leathan ionad costais agus
baineadh tuilleadh úsáide as acmhainní chun ábhar a
sholáthar ar rátaí níos cost-éifeachtaí.

San iomlán, i gcomparáid leis an sprioc 1,712 uair an
chloig, chuir TG4 1,767 n-uaire an chloig d’ábhar bunaidh
Gaeilge ar fáil sa bhliain 2013. B’ionann sin agus méadú
5.87% i gcomparáid leis an mbliain 2012.

4. Caiteachas ar Ábhar Gaeilge 2012
Mar a léirítear ina ghealltanais don bhliain, chaith TG4
70% ar a laghad dá mhaoiniúchán reatha Státchiste ar
ábhar Gaeilge a léiriú. Mar is léir i dTábla 3 thíos, 75%
dá mhaoiniúchán reatha Státchiste a chaith TG4 air.
Caitheadh an chuid eile (25%) ar tharchur, ar chraoladh
agus ar chur chun cinn an sceidil agus ar forchostais
ghinearálta. San iomlán, bhí méadú beag ar leibhéil
laethúla aschuir TG4 maidir le hábhair nua Gaeilge ó 4.57
uair an chloig go dtí 4.84 uair an chloig in aghaidh an lae.
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Athbhreithniú Airgeadais 2013

Tábla 1: Ioncam TG4 2013

2013 2012
Tuairisc €’000 % €’000 %

Deontas i gCabhair 32,750 91.4% 32,750 91.2%

Tráchtáil ( fógraíocht 
agus urraíocht) 1,782 4.9% 1,762 4.9%
Ioncam tráchtála eile 1,311 3.7% 1,409 3.9%

Ioncam Iomlán 35,843 100% 35,921 100%

Tábla 2: Caiteachas Oibriúcháin TG4 2013 vs 2012

€’000 Athrú %
2013 2012 2013 vs 2012

Costas Díolachán 636 565 12.57%

Costas Foirne 5,586 5,260 6.19%

Caiteachas ar Chláir 24,190 22,981 5.26%

Caiteachas Eile 5,450 7,124 (23.5%)
(Forchostais, costais Tarchur-
adóireachta agus costais 
Mhargaíochta san áireamh)

Caiteachtas Oibriúcháin
Iomlán 35,862 35,930 0.19%

Tábla 3: Caiteachas ar Ábhar Gaeilge

2013 2012
Cur Síos €,000 % €,000 %

Maoiniúchán reatha Státchiste 32,750 100% 32,750 100%
Cláir Ghaeilge:
Cláir choimisiúnaithe 18,558 56.7% 17,785 54.3%
Cláir a fuarthas /a dubáladh /a fotheidealaíodh 4,374 13.4% 3,851 11.8%
Costais foirne léiriúcháin (lena n-áirítear tuarastail) 1,523 4.7% 1,758 5.4%

Costais Iomlána Léirithe Ábhair Gaeilge 24,455 75% 23,394 72%
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Leis an Acht Craolacháin 2009, ceanglaítear ar an mBord
ráitis airgeadais a ullmhú do gach bliain airgeadais, ar
ráitis iad ina dtugtar léargas fíor cothrom ar staid
ghnóthaí Theilifís na Gaeilge agus ar a hioncam agus ar a
caiteachas don bhliain lena mbaineann.

Le linn na ráitis sin a ullmhú, ceanglaítear ar an mBord:

� Beartais oiriúnacha chuntasaíochta a roghnú agus iad
a chur i bhfeidhm go comhréireach ina dhiaidh sin

� Breithiúnais agus meastacháin atá réasúnach agus
críonna a dhéanamh

� Nochtadh a dhéanamh, agus míniú a thabhairt, i leith
aon uaire nach ndéantar de réir na gcaighdeán
cuntasaíochta is infheidhme, agus

� Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais
leantaigh mura rud é nach oiriúnach glacadh leis go
leanfaidh Teilifís na Gaeilge de bheith ar marthain.

Tá an Bord freagrach as taifid chuí chuntasaíochta a
choimeád ina nochtar go réasúnta cruinn, aon tráth
áirithe, staid airgeadais Theilifís na Gaeilge agus trína
gcumasaítear don Bhord a chinntiú go gcomhlíonann na
ráitis airgeadais forálacha an Achta agus na Prionsabail
Chuntasaíochta a nGlactar leo i gcoitinne Éirinn.

Ina theannta sin, tá an Bord freagrach as sócmhainní
Theilifís na Gaeilge a choimirciú agus as bearta
réasúnacha a dhéanamh chun calaois agus mírialtachtaí
eile a chosc agus a bhrath. Coimeádtar leabhair chuntais
an Bhoird in Oifigí Theilifís na Gaeilge, Baile na hAbhann,
Co. na Gaillimhe.

Thar ceann Bhord Theilifís na Gaeilge:

Siún Ní Raghallaigh
Cathaoirleach

16 Meitheamh 2014

Ráitis Airgeadais
Ráiteas ar Fhreagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird 
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2013
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Thar ceann Bhord Stiúrthóirí Theilifís na Gaeilge (TG4),
admhaím ár bhfreagracht as a chinntiú go ndéantar córas
rialaithe inmheánaigh airgeadais a chothabháil agus a
oibriú.

Ní féidir leis an gcóras ach deimhniú réasúnach,
seachas deimhniú iomlán, a sholáthar go bhfuil sóc-
mhainní á gcoimirciú, go bhfuil idirbhearta á n-údarú agus
á dtaifeadadh i gceart, agus go bhfuil earráidí ábhartha
nó mírialtachtaí á gcosc nó go ndéanfaí iad a bhrath ar
mhodh tráthúil.

Tá bearta déanta ag an mBord chun a chinntiú go
bhfuil timpeallacht rialaithe oiriúnach ann tríd an méid
seo a leanas a dhéanamh:

� Nósanna imeachta ag leibhéal na bainistíochta a
bhunú chun faireachán a dhéanamh ar na
gníomhaíochtaí agus chun sócmhainní na
heagraíochta a choimirciú;

� An struchtúr eagrúcháin agus freagrachtaí agus
cumhachtaí an lucht bainistíochta, mar aon leis an
gcuntasacht a ghabhann leis na nithe sin, a
shainmhíniú go soiléir;

� Nósanna imeachta a bhunú chun tuairisciú a
dhéanamh maidir le mainneachtainí suntasacha
maidir le rialú agus chun a chinntiú go ndéantar
gníomhartha cuí ceartúcháin.

Tá próiseas curtha ar bun maidir le rioscaí gnó a
shainaithint, a mheasúnú, a mhaolú agus a bhainistiú,
ar próiseas é ina n-áirítear na nithe seo a leanas:

� Cineál, méid agus impleacht airgeadais na rioscaí atá
ann do TG4 a shainaithint, lena n-áirítear rangú a
dhéanamh i leith na rioscaí suntasacha go léir;

� Measúnú a dhéanamh i dtaobh an dócha go
dtarlóidh na rioscaí sainaitheanta agus ar chumas
TG4 na rioscaí a tharlaíonn a bhainistiú agus a
mhaolú;

� Faireachán agus tuairisciú a dhéanamh maidir leis an
bpróiseas bainistithe rioscaí.

Tá plean teagmhais ag TG4 trína gcinnteofar leanúnachas
na seirbhísí riachtanacha go léir i gcás ina dtarlaíonn
briseadh ar sholáthar láithreach na seirbhísí sin.

Tá an córas rialaithe inmheánaigh airgeadais bunaithe
ar chreat ina gcuimsítear eolas rialta bainistíochta,
nósanna imeachta riaracháin, lena n-áirítear dualgais a
scaradh óna chéile, agus córas maidir  le tarmligean agus
cuntasacht. Go háirithe, áirítear an méid seo a leanas ann: 

� Córas cuimsitheach buiséadaithe ina gcuimsítear
buiséad bliantúil, arna athbhreithniú agus arna
cheadú ag an mBord;

� Athbhreithnithe rialta ón mBord Stiúrthóirí ar
thuarascálacha airgeadais míosúla agus bliantúla a
léiríonn gníomhaíocht agus feidhmíocht airgeadais i
gcomparáid le réamhaisnéisí;

� Spriocanna a leagan amach chun feidhmíochtaí
airgeadais agus feidhmíocht de chineál eile a
thomhas;

� Nósanna imeachta maidir le hinfheistíocht
chaipitiúil a rialú

� Disciplíní bainistithe tionscadail.
Úsáideann TG4 foinsí allamuigh dá fheidhm iniúchta
inmheánaigh a oibríonn de réir an Chóid Chleachtais
maidir le Rialú Comhlachtaí Stáit agus a thuairiscíonn go
díreach don Choiste Iniúchóireachta.

Bíonn tionchar ag torthaí an phróisis bainistithe
rioscaí ar an bplean iniúchta inmheánaigh bliantúil agus tá
an plean sin ceaptha chun a dhaingniú go leanann na
rialuithe inmheánacha a mbítear ag brath orthu de bheith
ag oibriú i gcónaí.

Tacaíonn an Coiste Iniúchóireachta leis an anailís
rioscaí agus leis an bplean iniúchta inmheánaigh agus
tagann an Coiste sin le chéile ar bhonn rialta, ach ní níos
lú ná ceithre huaire in aghaidh na bliana, chun athbhreith-
niú a dhéanamh ar thuarascálacha atá ullmhaithe ag
feidhm an Iniúchta Inmheánaigh. Tuairiscíonn an Coiste
Iniúchóireachta go rialta don Bhord maidir leis na nithe
atá breithnithe aige.

Maidir le hobair an Iniúchóra Inmheánaigh, is é sin,
Coiste Iniúchóireachta an Bhoird féin agus na mbainis-
teoirí sinsearacha laistigh de TG4 a bhfuil freagracht orthu
as forbairt agus cothabháil an chreata rialaithe airgeadais,
is cabhair í maidir leis an bhfaireachán agus maidir leis an
athbhreithniú a dhéanann Bord ar éifeachtacht an chórais
rialaithe inmheánaigh airgeadais agus bíonn tionchar ag
an obair sin ar an bhfaireachán agus ar an athbhreithniú
sin.

Daingním go ndearna an Bord athbhreithniú ar
éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais
sa bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2013.

Arna shíniú thar ceann an Bhoird
Siún Ní Raghallaigh

Cathaoirleach 
16 Meitheamh 2014

Ráitis Airgeadais
Ráiteas ar Rialú Airgeadais Inmheánach 
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2013
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Ráitis Airgeadais
Tuarascáil an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste lena tíolacadh do Thithe
an Oireachtais
Bliain dar chríoch an 31 Nollaig 2013
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Cuireadh na beartais chuntasaíochta seo a leanas i
bhfeidhm go comhréireach le linn déileáil le hítimí a
mheastar a bheith ábhartha i dtaca leis na ráitis airgeadais.

1. Bunú Theilifís na Gaeilge
Is é Teilifís na Gaeilge an craoltóir Gaeilge a bunaíodh faoi
Reacht agus atá ag feidhmiú anois faoin Acht Craolacháin
2009.

2. An bonn cuntasaíochta
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais ar bhonn fabhrúcháin, faoi
nósmhaireacht an chostais stairiúil agus de réir prionsabal
cuntasaíochta a nglactar leo i gcoitinne. Glactar caigh-
deáin tuairiscithe airgeadais arna n-eisiúint ag Bord na
gCaighdeán Cuntasaíochta de réir mar a thagann siad
chun bheith infheidhme.
Déantar na figiúirí atá ann sna ráitis airgeadais a chur i
láthair in Euro. 

3. Aithint Ioncaim
Ioncam Tráchtála
Is ionann ioncam tráchtála agus ioncam ó dhíolacháin ama
craolta, ó urraíocht agus ó ghníomhaíochtaí foghabhál-
acha. Déantar díolacháin a thaispeántar glan ar CBL a
aithint sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais nuair a
chuirtear an tseirbhís ar fáil.
Déantar coimisiún maidir leis na díolacháin sin a mhuirearú
ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais de réir mar a
thabhaítear é.

4. Caiteachas
Cuimsíonn caiteachas caiteachas oibriúcháin agus cait-
eachas caipitiúil. 
Cuimsíonn glanchaiteachas oibriúcháin caiteachas ar chláir
agus caiteachais riaracháin, glan ar ioncam tráchtála.
Déantar caiteachas ar chláir a mhuirearú ar an gCuntas
Ioncaim agus Caiteachais de réir mar a thabhaítear é.

5. Deontais ón Stát 
Déantar glanchaiteachas oibriúcháin TG4 a mhaoiniú ar
mhodh deontais a fhaightear ón Roinn Cumarsáide,
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha. Aithnítear an deon-
tas sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachas sa bhliain ina
bhfaightear é.
Déanann an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní
Nádúrtha caiteachas caipitiúil a mhaoiniú ar mhodh
deontas caipitiúil. Déantar na deontais sin a amúchadh ar
an mbonn céanna ar dá réir a dhéantar sócmhainní
gaolmhara a dhímheas.

6. Sócmhainní dochta inláimhsithe 
Déantar sócmhainní dochta inláimhsithe a thaispeáint de
réir costais lúide dímheas agus aon soláthar i leith
lagaithe.

Déantar dímheas a sholáthar ar gach sócmhainn dhocht
inláimhsithe, cé is moite de thalamh, de réir rátaí a
ríomhtar chun costas bunaidh gach sócmhainne a
dhíscríobh ar bhonn líne dírí thar a saolré ionchasach,
lúide luach iarmharach measta, mar a leanas; 

%
Foirgnimh 2.5
Trealamh 20
Feistis 10

Déantar costais fhorbartha bogearraí do mhór-chórais a
chaipitliú agus a dhímheas i gcomhréir leis an gcostas
gaolmhar trealaimh ón dáta feidhmithe.

7. Sócmhainní airgeadais – infheistíocht in 
Multiplex Broadcasting Services Northern 
Ireland Limited

Déanann Teilifís na Gaeilge cuntas i leith a hinfheistíochta
in Multiplex Broadcasting Services Northern Ireland
Limited a thabhairt de réir costais. Folaíonn Sócmhainní
Dochta suim €1 i leith a hinfheistíochta i ngnáthscair-
eanna na cuideachta sin. Bunaíodh an chuideachta mar
eagraíocht neamhbhrabúsmhar agus déanann RTÉ agus
Roinn Cultúir, Meán agus Spóirt na Ríochta Aontaithe na
costais ina leith a mhaoiniú. Mar thoradh air sin, ní
thaispeánann ráitis airgeadais Theilifís na Gaeilge aon
ioncam nó aon chostais i leith an chomhfhiontair sin.

8. Cánachas 
Déantar cáin chorparáide atá iníoctha a sholáthar ar
bhrabúis inchánach de réir rátaí reatha.
Tugtar aitheantas do cháin iarchurtha i leith na ndifríochtaí
uainithe go léir atá tionscanta, gan a bheith freaschurtha,
ar dháta an chláir chomhardaithe i gcás ina bhfuil
idirbhearta nó imeachtaí, atá ina gcúis le hoibleagáid
chun tuilleadh cánach a íoc sa todhchaí nó ina gcúis le
ceart chun níos lú cánach a íoc sa todhchaí, tar éis tarlú
ar dháta an chláir chomhardaithe.
Is difríochtaí sealadacha iad difríochtaí ama idir barrachas
a ríomhtar chun críocha cánach agus barrachas a luaitear
sna ráitis airgeadais, ar barrachais iad a éiríonn toisc go
ndéileáiltear le hítimí áirithe ioncaim agus caiteachais sna
ráitis airgeadais i mblianta éagsúla chun críocha cánach.
Déantar cáin iarchurtha a thomhas de réir na rátaí cánach
a meastar ina leith go mbeidh siad i bhfeidhm sna blianta
ina meastar go n-aisiompóidh na difríochtaí ama, agus an
méid sin bunaithe ar rátaí cánach agus ar dhlíthe a
achtaíodh nó a achtaíodh go substainteach faoi dháta an
chláir chomhardaithe Ní lascainítear cáin iarchurtha.

9. Airgead coigríche 
Déantar idirbhearta in airgeadraí coigríche a aistriú go
Euro de réir na rátaí malairte atá i bhfeidhm ar lá na
n-idirbheart. Déantar sócmhainní agus dliteanais airg-

Ráitis Airgeadais
Ráiteas ar Bheartais Chuntasaíochta 
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eadaíochta in airgeadraí coigríche a aistriú go Euro de réir
an ráta malairte atá ann ar dháta an Chláir Chomhardaithe
agus déantar aon ghnóchain nó aon chaillteanais dá bharr
sin a chur san áireamh sa Chuntas Ioncaim agus Caiteach-
ais don bhliain.

10. Pinsin
Déanann Teilifís na Gaeilge ranníocaíochtaí i leith scéime
ranníocaíochta sainmhínithe agus scéime sochair
shainmhínithe.

An Scéim Ranníocaíochta Sainithe
Oibríonn Teilifís na Gaeilge scéim ranníocaíochta sainithe
d’fhostaithe áirithe. Déantar íocaíochtaí leis an scéim a
mhuirearú ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais sa
bhliain lena mbaineann siad.

Scéim Sochair Shainithe
Oibríonn Teilifís na Gaeilge scéim sochair shainithe i leith
beirte dá cuid oifigeach, is iad sin, an tArdstiúrthóir agus
an Leas-Phríomhfheidhmeannach. Maoinítear an scéim
trí ranníocaíochtaí ó Theilifís na Gaeilge agus ó na hoifigigh
lena mbaineann, agus déantar na ranníocaíochtaí sin a

aistriú chuig ciste ar leithligh atá á riaradh ag iontaobh-
aithe.
Is é atá sa mhuirear pinsin sa chuntas Ioncaim agus
Caiteachais ná an costas reatha seirbhíse móide an dif-
ríocht idir an fáltas a bhfuiltear ag súil leis ó shócmhainní
na scéime agus costas an úis a ghabhann le dliteanais na
scéime.

Déantar gnóchain agus caillteanais achtúireachta a
éiríonn as athruithe ar thoimhdí achtúireachta agus as
barrachais agus easnaimh a bhí ann a shainaithint sa
ráiteas ar Ghnóchain agus Chaillteanais Shainaitheanta
Iomlána don bhliain inar tharla siad.

Déantar sócmhainní na scéime a thomhas de réir
luacha chóir. Déantar dliteanais na scéime pinsin a
thomhas ar bhonn achtúireachta trí úsáid a bhaint as
modh na n-aonad réamh-mheasta. Déantar barrachas nó
easnamh i leith dhliteanais na scéime i gcomparáid le
sócmhainní na scéime a chur i láthair sa Chlár Comhard-
aithe mar dhliteanas nó mar shócmhainn de réir mar a
bheidh. 

Léiríonn an cúlchiste pinsin an barrachas maoin-
iúcháin i leith na scéime sochair shainithe.

Ráitis Airgeadais
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Ráitis Airgeadais
Teilifís na Gaeilge

An Cuntas Ioncaim agus Caiteachas don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2013
2013 2012

Nótaí €’000 €’000

Díolacháin
Ioncam Tráchtála 2 3,093 3,171
Costas Díolacháin 2 (636) (565)
Glan Díolacháin 2,457 2,606

Caiteachas
Costas Foirne 3 5,586 5,260
Speansais agus costais chomhaltaí an Bhoird 4 127 142
Caiteachas clár 5 24,190 22,981
Costas tarchuir 1,696 3,557
Margaíocht agus taighde 6 1,589 1,528
Forchostais 7 2,015 1,868
Dímheas 9 2,691 1,753
Caiteachas Iomlán 37,894 37,089

Glan chaiteachas oibriúcháin don bhliain (35,437) (34,483)

Ús faighte agus ioncam comhchosúil 8 20 7

Barrachas/(easnamh) ar dhiúscairt sócmhainní seasta – 2
(35,417) (34,474)

Maoiniú Stáit 11 35,412 34,474

Barrachas/(easnamh)ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas (5) –

Cánachas 12 (6) (3)

Barrachas/(easnamh) coinnithe don bhliain (11) (3)

Is cuid lárnach de na ráitis airgeadais iad na nótaí ó 1-27.

Thar ceann Bhord Teilifís na Gaeilge:

Siún Ní Raghallaigh Pól Ó Gallchóir
————————————————————— ————————————————————

Cathaoirleach Ardstiúrthóir

16 Meitheamh 2014
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Ráitis Airgeadais
Teilifís na Gaeilge

Ráiteas ar Ghnóthachain & ar Chaillteanais Iomlána don bhliain dar críoch
31 Nollaig 2013
2013 2012

Nótaí €’000 €’000

Barrachas/(easnamh) coinnithe don bhliain airgeadais (11) (3)

(Caillteanas)/gnóthachain achtúireacht ar shócmhainní na scéime pinsin 19 (30) (56)

(Caillteanas)/gnóthacháin aitheanta iomlán don bhliain (41) (59)

Is cuid lárnach de na ráitis airgeadais iad na nótaí 1-27.

Thar ceann Bhord Teilifís na Gaeilge:

Siún Ní Raghallaigh Pól Ó Gallchóir
————————————————————— ————————————————————

Cathaoirleach Ardstiúrthóir

16 Meitheamh 2014
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Ráitis Airgeadais
Teilifís na Gaeilge

Clár Comhardaithe ar an 31 Nollaig 2013

2013 2012
Nótaí €’000 €’000 €’000 €’000

Sócmhainní Seasta
Sócmhainní inláimhsithe 9 9,158 10,902
Sócmhainní airgeadais 22 – –

9,158 10,902

Sócmhainní Reatha
Féichiúnaithe 13 1,327 1,599
Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh 14 50 124

1.377 1,723

Dliteanais Reatha
Creidiúnaithe-méideanna dlite laistigh de bhliain amháin 15 (1,791) (2,132)

Glan dliteanais reatha (414) (409)

Glan sócmhainní gan sócmhainn pinsin 8,744 10,493

Sócmhainn pinsin 19 45 79

Glan sócmhainní lena n-áirítear sócmhainn pinsin 8,789 10,572

Caipiteal agus Cúlchistí
Deontais Chaipitil 10 8,904 10,646
Cúlchistí Pinsin 16 45 79
Cúlchistí Ioncaim 16 (160) (153)

8,789 10,572

Is cuid lárnach de na ráitis airgeadais iad na nótaí 1-27.

Thar ceann Bhord Teilifís na Gaeilge:

Siún Ní Raghallaigh Pól Ó Gallchóir
————————————————————— ————————————————————

Cathaoirleach Ardstiúrthóir

16 Meitheamh 2014
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Ráitis Airgeadais
Teilifís na Gaeilge

Ráiteas faoin Sreabhadh Airgid don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2013

2013 2012
Nótaí €’000 €’000

Gníomhaíochtaí oibríochta – glan (eis-sreabhadh)/ insreabhadh airgid
( glan ó dheontas stáit) 17 (55) 241

Aischur ar infheistíocht agus ar sheirbhísiú airgeadais
Ús faighte 14 5
Glan-insreabhadh airgid ó aischuir ar infheistíochtaí agus ar sheirbhisiú 
airgeadais 14 5

Cánachas
Muirear cánach don bhliain 12 (6) (3)
Glan eis-sreabhadh airgid ó chánachas (6) (3)

Caiteachas caipitil
Íocaíocht chun sócmhainní seasta inláimhsithe a fháil 9 (947) (1,060)
Fáltais ó dhíolachán sócmhainní dochta – 25
Deontais chaipitil stáit 10 920 835
Glan eis-sreabhadh airgid ó chaiteachas caipitil (27) (200)

Glan insreabhadh airgid 18 (74) 43

Is cuid lárnach de na ráitis airgeadais iad na nótaí 1-27.

Thar ceann Bhord Teilifís na Gaeilge:

Siún Ní Raghallaigh Pól Ó Gallchóir
————————————————————— ————————————————————

Cathaoirleach Ardstiúrthóir

16 Meitheamh 2014

Tuarascáil Bhliantúil 201338



Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí
1. Príomhghníomhaíocht

Is é príomhghníomhaíocht Theilifís na Gaeilge cainéal teilifíse Gaeilge, TG4 
a fheidhmiú.

2. Glandíolacháin 2013 2012
€’000 €’000

Ioncam Tráchtála
Díolachán am craolta 1,782 1,762 
Muirear amach saoráidí 580 575
Ioncam Ilghnéitheach 731 834

3,093 3,171 

Costas Díolacháin
Coimisiún ar dhíolachán fógraíochta agus urraíochta 357 277 
Costais dhíreacha 279 288 

636 565 

Glandíolacháin 2,457 2,606 

3. Costais Foirne
Ba 84 duine an meán uimhir fostaithe a bhí fostaithe ag Teilifís na Gaeilge le
linn na bliana (2012:84). Bhí costais fostaithe le linn na bliana comhdhéanta:

2013 2012
€’000 €’000

Pá agus tuarastail 4,438 4,406
Costais leasa shóisialaigh 491 488
Costais phinsin 472 430
Taisteal agus cothabháil 102 106
Oiliúint 43 32
Costais foirne eile 40 26

5,586 5,488

Costais foirne caipitlithe – (228)

Iomlán na gcostas foirne 5,586 5,260

Luach Saothair an Ardstiúrthóra
Bunthuarastal 175 171 
Ranníoca pinsin an fhostóra 64 62 
Sochair eile 3 3 
Táillí an Bhoird – 3 
(Níor íocadh Táillí Boird leis an Ardstiúrthóir tar éis Aibreán 2012)

242 239 

Baineann conradh reatha an Ard-Stiúrthóra leis an tréimhse 2010 - 2014. Cuireadh an conradh ar aghaidh chuig an
Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha in 2012. Ní bhfuarthas ceadú Rialtais don chonradh, mar a
éilitear faoi Alt 89 (3) den Acht Craolacháin 2009. Tá Bord TG4 agus an Roinn anois i mbun an post a chur de réir
rialacha.
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí
4. Costais an Bhoird 2013 2012

€’000 €’000

Táillí (nóta 20) 110 120
Taisteal agus cothabháil 17 22

127 142

5. Costais chlár 2013 2012
€’000 €’000

Cláir a coimisiúnaíodh 18,558 17,784
Cláir a ceannaíodh 2,717 2,601
Costais dubála agus costais eile 2,915 2,596

24,190 22,981

6. Margaíocht agus Taighde 2013 2012
€’000 €’000

Fógraíocht agus margaíocht 1,467 1,361
Tomhais agus taighde ar an lucht féachana 117 162
Speansais comhairle an lucht féachana 5 5

1,589 1,528

7. Forchostais 2013 2012
€’000 €’000

Speansais áitrimh agus trealaimh 668 684
Speansais ghairmiúla agus airgeadais 237 220
Tobhach tionscail íoctha 572 421
Speansais ghinearálta agus oifige 538 543

2,015 1,868

8. Ús faighte 2013 2012
€’000 €’000

Ús ar na cuntais bainc (comhlán) 20 7 
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí
9. Sócmhainní Seasta inláimhsithe Talamh & *Sócmhainní Fearais agus 

Foignimh Trealamh atá á dtógáil Feistis Iomlán
€’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Costas
Amhail an 1 Eanáir 2013 7,608 18,163 2,135 628 28,534
Aistriú – 2,135 (2,135) – –
Breisithe 84 691 154 18 947

Amhail an 31 Nollaig 2013 7,692 20,989 154 646 29,481

Dímheas Carntha
Ar an 1 Eanáir 2013 2,608 14,453 – 571 17,632
Muirear don bhliain 191 2,484 – 16 2,691

Ar an 31 Nollaig 2013 2,799 16,937 – 587 20,323

Glanluach Leabhair
Ar an 31 Nollaig 2013 4,893 4,052 154 59 9,158

Ar an 31 Nollaig 2012 5,000 3,710 2,135 57 10,902

*Sócmhainní á dTógail: baineann seo le forbairt ar Thogra Eatramhach Ardghléine. Bhain caiteachas le linn 
na bliana le caiteachas ar trealamh a bhaineann leis an togra. Rinne coimisiúnú substainteach ar an gcóras 
ardghléine i 2013 agus dá thoradh sin aistríodh suim €2,135,000 go trealamh. 

Sócmhainní Seasta Inláimhsithe faoi Léas Airgeadais
San áireamh i Sócmhainní Seasta Inláimhsithe tá sócmhainní a shealbhaítear faoi Léas Airgeadais mar seo 
a leanas:

2013 2012
Glanluach Muirear Glanluach Muirear 

Leabhair Dímheasa Leabhair Dímheasa
€’000 €’000 €’000 €’000

Trealamh – 4 4 4

10. Deontais Chaipitil 2013 2012
€’000 €’000

Deontais Chaipitil faighte agus infhaighte
Iarmhéid tosaigh 17,193 16,358
Deontais faighte le linn na bliana (Nóta 11) 920 835

Iarmhéid deiridh 18,113 17,193

Amúchadh
Iarmhéid tosaigh 6,547 4,823
Amúchta le linn na bliana 2,662 1,724

Iarmhéid deiridh 9,209 6,547

Glanluach leabhair-deontais chaipitil 8,904 10,646

Is ionann deontais chaipitil agus maoiniú stáit a fuarthas i ndáil le caiteachas caipitil a thabhaigh Teilifís na 
Gaeilge. Amúchtar deontais chaipitil ar an mbonn céanna a ndéantar na sócmhainni gaolmhara a dhímheas.
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí
11. Maoiniú Stáit

Is ionann deontais ón Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus 
maoinú Rialtais a fhaightear i leith caiteachas reatha a thabhaíonn Teilifís na Gaeilge.

Maoiniú Stáit curtha chun sochair an Chuntais Ioncaim agus Caiteachais 2013 2012
€’000 €’000

Deontais faighte sa bhliain 32,750 32,750 
Deontais caipitil amúchta (Nóta 10) 2,662 1,724

35,412 34,474

Ba €33.67m an leithroinnt ar fad do 2013, comhdhéanta as:

Deontais faighte do chaiteachas reatha (Vóta 29 – Fotheideal B5) 32,750 32,750 
Deontais a fheidhmítear do chríocha caipitil (Vóta 29 – Fotheideal B5) 920 835

Iomlán faighte 33,670 33,585

12. Cáin ar Bhrabús ó Gnáthghníomhaíochtaí 2013 2012
€’000 €’000

(a) Anailís ar mhuirear cánach sa bhliain
Muirear cháin chorparáide don bhliain 6 3 
Muirear ar bhlianta siar –  –

6 3

(b) Fachtóirí le tionchar ar mhuirear cánach na bliana
Tá an ráta éifeachtach cánach don bhliain níos airde ná ráta caighdeánach 
cháin chorparáideach na hÉireann de 12.5%. Tá na difríochtaí mínithe thíos:

2013 2012
€’000 €’000

Brabús/(Caillteanas) ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas (5) –

Brabús/(Caillteanas) ar ghnáthghníomhaíochtaí arna iolrú faoin ráta 
caighdeánach cháin chorparáide na hÉireann de 12.5% (2012:12.5%). (1) –

Éifeachtaí:
Ioncaim incháinithe ag ráta cánach níos airde 10 11 

Barrachas na ndeontas caipitil a amúchtar agus liúntas chaipitiúla thar dímheas (1) –
Caiteachas neamhasbhainte (2) (8)

6 3 
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí
13. Féichiúnaithe 2013 2012

€’000 €’000

Féichiúnaithe trádála 951 750
CBL inaisíoctha 76 300
Cáin corparáideach inaisíochta 2 9
Réamhíocaíochtaí agus ioncam fabhraithe 298 540

1,327 1,599

Meastar go bhfuil gach iarmhéid inaisghábhála laistigh de bhliain amháin.

14. Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh 2013 2012
€’000 €’000

Airgead tirim ar láimh 2 1 
Cuntais bhainc 48 123 

50 124 

15. Creidiúnaithe-dlite laistigh de bhliain amháin 2013 2012
€’000 €’000

Creidiúnaithe trádála 303 722
Fabhruithe agus ioncam iarchurtha 1,420 1,342 
Creidiúnaí ranníoca pinsin 68 68 

1,791 2,132

16. Cúlchistí ioncaim Cúlchiste Cúlchiste
Pinsin Ioncaim Iomlán
€’000 €’000 €’000

Iarmhéid tosaigh amhail an 1 Eanáir 2013 79 (153) (74)
Easnamh coinnithe don bhliain – (11) (11)
Caillteanas/Barrachas achtúireachta (30) – (30)
Coigeartú cúlchiste pinsin (4) 4 –

Iarmhéid deiridh ar an 31 Nollaig 2013 45 (160) (115)
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí
17. Réiteach Barrachais don bhliain chuig glan-insreabhadh airgid ó 2013 2012

ghníomhaíochtaí oibriúcháin €’000 €’000

Barrachas/(Easnamh) ar ghnáth-ghníomhaíochtaí roimh cánach (5) –

Gníomhaíochtaí neamhoibriúcháin
Ús faighte (glan) (14) (5)
Barrachas/(Easnamh) ó dhíolachán sócmhainní dochta – (2)

Míreanna nach airgead iad
Dí-mheas 2,691 1,753
Deontais chaipitil a amúchadh (2,662) (1,724)
Coigeartú sócmhainne pinsin 4 (26)
(Ardú)/laghdú i bhféichiúnaithe 272 (46)
(Laghdú)/ardú i gcreidiúnaithe (341) 291

Glan (eis-sreabhadh)/insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin (55) 241

18. Anailís ar Athruithe i nGlanchistí Iarmhéid Sreabhadh Iarmhéid 
tosaigh airgid deiridh

€’000 €’000 €’000

Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh 1 1 2
Taiscí ghearrthéarmacha 123 (75) 48

124 (74) 50

19. Pinsean

a) Tuairisc ar an scéim

Feidhmíonn Teilifís na Gaeilge scéim shochair shainithe agus ranníocaíocht shainithe dá cuid fostaithe.
Maoinítear na scéimeanna agus coinnítear sócmhainní ar leithligh ó sócmhainní Theilifís na Gaeilge

2013 2012
€’000 €’000

Tabhaíodh na costais phinsean seo a leanas le linn na bliana:
Scéim ranníoca shainithe 363 354
Costas na scéime shocair shainithe (Nóta 19 (g)) 109 76

472 430

Déantar ranníocaíochta chuig an scéim shochair shainithe ag rátaí a mholann achtúirí cáilithe 
neamhspleácha.

An luacháil achtúireach iomlán is déanaí a hullmhaíodh ar an 31 Nollaig 2013. Rinneadh na ríomha 
dliteanas agus costais trí úsáid a bhaint as sonraí ballraíochta a chuir riarthóirí na scéime ar fáil ag an dáta 
éifeachtach. Tá measúnú déanta ar na dliteanais agus na costais trí úsáid aonaid theilgthe.
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí
19. Pinsean (ar lean)

b) Bonn Tuisceana Airgeadais

Is iad seo a leanas na príomhbhoinn tuisceana achtúireacha amhail an 
31 Nollaig 2013 a úsáidtear chun críocha FRS 17: 2013 2012

% %

Ráta lascaine 3.40% 3.70%
Méadú ar innéascú praghsanna tomhaltais 2.50% 2.50%
Méadú ar thuillimh inphinsin 4.00% 4.00%
Méadú ar íocaíocht phinsin 4.00% 4.00%
Bannaí 3.30% 3.10%
Eile 0.00% 0.50%
Toradh ionchas foriomlán 2.55% 2.50%

Díoradh aischur ionchais foriomlán ar shócmhainní na scéime mar 
mheánchostas ualaithe na n-aischur ionchais ar na catagóirí sócmhainní arna 
sealbhú ag na scéim ar dháta oscailte an chláir chomhardaithe.

c) Cuirtear san áireamh sa mbonn mortlaíochta atá in úsáid anseo na feabhais in 
ionchais saoil le himeacht ama, ionas go mbraithfidh an t-ionchas saoil ag an
scor ar an mbliain ag ar bhain comhalta amach an aois scoir (aois 60 bliain). 
Léiríonn an tábla thíos an t-ionchas saoil do chomhaltaí a shroichfeadh aois 
60 bliain i 2013 agus i 2033.

2013 2033
Ionchas saoil – fireann 86.4 86.3 
Ionchas saoil – baineann 88.3 88.2

d) Athrú ar dhualgais sochair 2013 2012
€’000 €’000

Luach reatha dualgas na scéime ag tús na bliana 619 388
Costas seirbhíse reatha 122 95
Costas úis 25 21
Caillteanas achtúireacht 17 115

Luach reatha dualgas na scéime ag deireadh na bliana 783 619

e) Athrú ar shócmhainní scéime 2013 2012
€’000 €’000

Luach cóir ar shócmhainní scéime ag tús na bliana 698 497
Aischur ionchais ar shócmhainní scéime 19 20
Gnóthachán/(caillteanas) achtúireacht (13) 59
Ranníocaíochtaí fostóra 105 102
Ranníocaíochtaí comhaltaí 19 20

Luach cóir ar shócmhainní scéime ag deireadh na bliana 828 698
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí
19. Pinsean (ar lean)

f) Méideanna aitheanta sa chlár comhardaithe 2013 2012
€’000 €’000

Luach reatha dualgais maoinithe (783) (619)
Luach cóir ar shócmhainní scéime 828 698

Glan-sócmhainn 45 79

g) Costais phinsin 2013 2012
€’000 €’000

Costas seirbhíse reatha 122 95
Costas úis 25 21
Aischur ionchais ar shócmhainní scéime (19) (20)
Ranníocaíochtaí comhaltaí (19) (20)

Iomlán 109 76

h) Ba é an ghlan-chaillteanas achtúirigh a aithníodh sa Ráiteas ar Ghnóthachain 
agus Caillteanais Aitheanta Iomlán don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2013 agus 
€30,000 (2012:€56,000).

i) Stair dhualgais shochair shainithe, sócmhainní agus gnóthachain agus 2013 2012
caillteanais €’000 €’000

Difríocht idir aischur ionchais fíor ar sócmhainne na scéime
Méid (13) 59 
Céatadán do shócmhainní na scéime (1.6%) 8.5%

Gnóthachain/caillteanas aitheanta ar dliteanais na scéime
Méid 24 (5)
Céatadán ar dhliteanais na scéime 3.1% (0.8%)

j) Ranníocaíochtaí

Tá súil ag an mBord €105,000 a ranníoc lena scéim i 2014.

k) Gnóthachain/(caillteanais) achtúireacha ar shócmhainní scéim phinsin 2013 2012
€’000 €’000

Sochar lúide brabach ionchais iarbhír ar shócmhainní scéim phinsin (13) 59
Gnóthachain agus caillteanais ó na dliteanais 24 (5)
Athraithe ar an mbonn tuisceana ar luacháil reatha dliteanas (41) (110)

Gnóthachain/(caillteanais) achtúireacha ar shócmhainní scéim phinsin (30) (56)
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí
20. Na Stiúrthóirí agus an Rúnaí agus a Leasanna

Tugtar thíos na Stiúrthóirí agus Rúnaí a d’fhóin i rith na bliana:

2013 2012
€’000 €’000

Stiúrthóir/Rúnaí

Peadar Ó Cuinn (Cathaoirleach – Dáta scoir 31 Márta 2012) – 5.4 
Pól Ó Gallchóir (Ardstiúrthóir) – 3.4 
Pádraic Mac Donncha (Dáta scoir 31 Márta 2012) – 3.2 
Regina Uí Chollatáin (Dáta scoir 31 Márta 2012) – 3.2 
Bríd Ní Neachtain (Dáta scoir 31 Márta 2012) – 3.2 
Fergal Ó Sé (Dáta scoir 31 Márta 2012) – 3.2 
Méabh Mhic Gairbheith (Dáta scoir 31 Márta 2012) – 3.2 
Eílís Ní Chonaola (Dáta scoir 31 Márta 2012) – 3.2 
Méadhbh Nic an Airchinnigh (Dáta scoir 31 Márta 2012) – 3.2 
Seosamh Ó Conghaile 12.6 12.1 
Rónán Ó Coisdealbha 12.6 12.6 
Concubhar Ó Liatháin 12.6 12.6 
Siún Ní Raghallaigh (Cathaoirleach) 21.6 15.4 
Andréa Ní Éalaithe 12.6 9.0 
Des Geraghty 12.6 9.0
Mairéad Ní Cheóinín 12.6 9.0
Micheál Seoighe 12.6 9.0
Mairéad Nic Suibhne – –
Michelle Ní Chróinín – –
Pádhraic Ó Ciardha (Rúnaí an Bhoird) – –
Mary Uí Chadhain (Rúnaí) – –

109.8 119.9 

Costais €17,000 a bhain le baill an Bhoird i 2013, (2012:€23,000) le haghaidh:
taisteal intíre €8,000 (2012:€13,000), cothabháil €2,000 (2012:€3,000) agus costaisí eile (rúnaíocht, 
siamsaíocht agus traenáil san áireamh) €7,000 (2012: €7,000).
Faoi réir na bhforálacha san Acht Craolacháin 2009, ghlac an Bord le nós imeachta maidir le nochtadh 
leasanna áirithe ag comhaltaí agus comhlíonadh an nós imeachta seo i rith na bliana.

21. Áitreamh
Feidhmíonn Teilifís na Gaeilge as áitreamh i mBaile na hAbhann, Co na Gaillimhe. Tá úinéireacht ag Teilifís 
na Gaeilge ar rúileas an áitreamh i mBaile na hAbhann agus tá an oifig i mBaile Átha Cliath ar chíos faoi 
cheadúnas ar feadh téarma trí bliana a thosaigh ar an 24 Samhain 2013 ag muirear bliantúil cíosa de 
€23.5k.

22. Sócmhainní Airgeadais
Is comhfhiontar neamhbhrabúis é Multiplex Broadcasting Services Northern Ireland Limited (MBSN) 
a bhunaigh TG4 agus RTÉ i nDeireadh Fómhair 2012. Bunaíodh an comhfhiontar chun tarchur digiteach 
trastíre saor go haer i dTuaisceart Éireann a éascú maidir le TG4, RTÉ1 agus RTÉ2. Trí gnáth-scair atá i 
scairchaipiteal na cuideachta, dhá ceann in úinéireacht RTE agus ceann in úinéireacht TG4. Rinne MBSN 
comhaontú le RTÉ agus Roinn Cultúir, Meán agus Spóirt na Ríochta Aontaithe (DCMS) inar haontaíodh gur
seasfaidh RTÉ (dhá dtrian) agus DCMS (aon trian) costais tarchuir MBSN. Maoinítear costais eile ar nós 
costais réamh-chorpraithe agus costais leanúnacha riaracháin de réir an choibhnis chéanna ag RTÉ agus 
DCMS.
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23. Tiomantais Chlár/Chearta Ceannacháin
Tá tiomantais chlár/chearta ceannacháin ag Teilifís na Gaeilge mar seo leanas: 2013 2012

€’000 €’000

Conraithe ach ní raibh soláthar déanta i leith amhail deireadh na bliana 9,019 17,813

24. Tiomantais
Tá tiomantais chaipitil ag Teilifís na Gaeilge mar seo a leanas: 2013 2012

€’000 €’000

Conraithe ach ní raibh soláthar déanta ina leith amhail deireadh na bliana. 196 597 

25. Idirbheartaíocht RTÉ
Fuair Teilifís na Gaeilge 365 uair (2012:365) de chláir Gaeilge saor in aisce ó RTÉ sa bhliain dar críoch 
31 Nollaig 2013.

26. Neamhchosaint Airgeadra Coigríche
Is as íocaíochtaí ar chláracha ceannaithe go príomha a eascrann neamhchosaint airgeadra.
coigríche. Fálaíonn Teilifís na Gaeilge a neamhchosaint airgeadra coigríche trí réamh-chonarthaí don US 
Dollar a aontú nuair is cuí, dar leis. Luach iomlán a bhí orthu seo i 2013 ná $0 (2012:$300,000) . Ní raibh 
aon chonradh airgeadra coigríche amuigh ag deireadh na bliana, (2012: $0).

27. Ceadú na Ráiteas Airgeadais
Cheadaigh an Bord Stiúrtha na Ráitis Airgeadais ar an 28 Aibreán 2014.


