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Ráiteas Misin TG4

Ráiteas Misin

• soláthar chlársceideal ardchaighdeáin
• freastal ach go háirithe ar phobal na Gaeltachta agus na Gaeilge
• nascadh gach teaghlach sa tír leis an nGaeilge go laethúil
• mealladh an lucht féachana is mó is féidir
• spreagadh cruthaitheachta agus ag cothú fostaíochta i raon leathan
ealaíon agus scileanna
• ceilúradh agus ag athnuachan go físiúil, bródúil oidhreacht chultúrtha,
cheoil agus spóirt na hÉireann
• taispeáint luach agus meas orthu sin a léiríonn an tseirbhís
• cinntiú spás lárnach don Ghaeilge i ré theicneolaíocht an eolais &
• ag tabhairt malairt léargais ar chúrsaí na tíre agus an domhain mhóir.

Wimbledon

Mar chraoltóir teilifíse poiblí na Gaeilge, cuirfidh
TG4 le rogha féachana an phobail trí bheith ag

Wimbledon
Aoife Ní Thuairisg

www.tg4.ie
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Spriocanna
Corparáideacha 2007
Cláir Gaeilge

&

• Pleanáil, costáil agus forbairt le cur le líon na gclár Ghaeilge agus cur
leis an sceideal clár faoi láthair
• Cláir nua ar ardchaighdeán a choimisiúnú
• Maoiniú breise a fháil agus cláir a choimisiúnú trí oibriú i
gcomhpháirtíocht le Cistí Léiriúcháin, go háirithe cistí á
riaradh ag Coimisiún Craolacháin na hÉireann (BCI) agus ag an gCiste
Craoltóireachta Gaeilge (ILBF) agus le páirtithe agus le craoltoirí eile.
• 70% ar a laghad de mhaoiniú ón Státchiste a
chaitheamh ar chláir Ghaeilge

• Ar a laghad 200 uair de chláir leanaí a aistriú go Gaeilge

Iomhá Chomhaimseartha agus
Malairt Dearcaidh
• Aitheantais nua a cheapadh agus a chur ar fáil
• Bainistiú agus forbairt leanúnach a dhéanamh ar fheidhmeanna
margaíochta agus poiblíochta na seirbhíse

Gaeilge sa Réimse Poiblí
• Comhoibriú leis an Roinn agus le páirtithe eile le linn achtú an Bhille
Craolacháin nua

+Dúch

Fuil

Fuil & Dúch

• Scéim fhorbartha teilifíse don earnáil léiriúcháin neamhspleách a aontú
agus a fheidhmiú i gcomhar le hÚdarás na Gaeltachta agus leis an
earnáil neamhspleách

Fuil & Dúch

• An Sciar Lucht Féachana atá ag an gcainéal a choinneáil  
• Leanúint leis an ardú ar an trácht ar Láithreán Gréasáin TG4 agus cur
leis an tseirbhís Leathanbhanda Webcast
• Dea-chaidreamh le comhpháirtithe lárnacha a neartú – An Roinn, RTÉ,
an earnáil léiriúcháin neamhspleách, pobal na Gaeilge, eagraíochtaí
cultúir agus spóirt agus an pobal i gcoitinne.

www.tg4.ie
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Spriocanna
Corparáideacha 2007

Spriocanna
Corparáideacha

2007

Bainistíocht agus Riarachán Inmheánach
• Stádas reachtúil neamhspleách nua na seirbhíse a fheidhmiú ón
1 Aibreán 2007.
• Oibriú i dtreo stádas neamhspleách TG4 ó thús 2007 de réir socruithe
an athraithe sin atá i dTuarascálacha Deloitte & Touche don Fhoireann
Bainistíochta Tionscadal arna gceapadh ag an Aire.
• Oibriú leis an gCathaoirleach agus leis an mBord nua atá le ceapadh
ag an Aire.
• Iompar feiceálach cuí TG4 ar na hardáin sheachadta ar fad atá ann
faoi láthair agus a bheidh ann sa todhchaí a chur chun cinn i ngach
cuid d’Éirinn.
• Páirt a ghlacadh i gcomhráite leanúnacha leis an Roinn maidir le
maoiniú agus le socruithe a dhéanamh faoi chostais tharchuir bhreise a
bheidh ann in 2008.
• Na Córais Bhainistíochta Cainéil agus Tráchtála nua a thabhairt chun
críche agus córais nua TE a fhorbairt do phearsanra agus d’airgeadas
• An Clár Caipitil a fheidhmiú agus a bhainistiú  
• Cruinnithe rialta foirne a thionól le heolas a roinnt faoi spriocanna na
heagraíochta agus eolas cothrom le dáta a thabhairt ar an dul chun
cinn a bheidh le déanamh chun iad sin a bhaint amach

Cré
na

Cré na Cille

Cille

www.tg4.ie
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Pól Ó́ Gallchó́ir

Peadar Ó́ Cuinn

Regina Uí́ Chollatá́in

Seosamh Ó Conghaile

Pádraig Mac Donncha

Bríd Ní́ Neachtain

Ros
na

Ros na Rún

Eilí́s Ní Chonnaola

Feargal Ó́ Sé

Mé́abh Mhic Ghairbheith

Mé́adhbh Nic an Airchinnigh

www.tg4.ie

Ros na Rún

Bord agus Príomhfheidhmeannach
Theilifís na Gaeilge

Rún
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Bord Theilifís na Gaeilge
Bord Theilifís na Gaeilge & eolas eile
Bunaíodh Bord Theilifís na Gaeilge in Aibreán 2007 faoi fhorálacha
an Acht Craolacháin, 2001. Is é an tAire Cumarsáide, Mara agus
Acmhainní Nádúrtha a cheap comhaltaí an Bhoird. Níor tháinig aon
athrú ar a chomhaltas i rith na 9 mí go 31 Nollaig 2007.
Tháinig an Bord le chéile 8 n-uaire le linn thréimhse na 9 mí go 31
Nollaig 2007.

Comhaltaí an Bhoird
ag 31 Nollaig 2007
Peadar Ó Cuinn (Cathaoirleach)
Pádraic Mac Donncha
Méabh Mhic Ghairbheith
Eilís Ní Chonnaola
Bríd Ní Neachtain
Méadhbh Nic an Airchinnigh
Seosamh Ó Conghaile
Feargal Ó Sé
Regina Uí Chollatáin

Ceannasaí/Príomhfheidhmeannach
Pól Ó Gallchóir

Rúnaí na Cuideachta
& Oifig Chláraithe
Mary Uí Chadhain
TG4
Baile na hAbhann
Co na Gaillimhe

Rúnaí an Bhoird
Pádhraic Ó Ciardha

Fo-Choistí an Bhoird
Tá dhá fho-choiste dten Bhord ann mar a leanas:
An Coiste Iniúchóireachta
Freastalaíonn tríúr comhaltaí Boird ar an gCoiste Iniúchóireachta:
Regina Uí Chollatáin (Cathaoirleach)
Pádraic Mac Donncha
Feargal Ó Sé.

www.tg4.ie

Tagann an Coiste le chéile 3 uaire ar a
laghad i rith na bliana. Tháinig siad le chéile
ar dhá ócáid le linn na 9 mí go 31 Nollaig
2007 agus thuairiscigh siad chuig an mBord
ina dhiaidh sin.
Tuairiscíonn an fheidhm Iniúchtha
Inmheánach díreach chuig an gCoiste
Iniúchóireachta.
An Coiste Luach Saothair
Tá an Coiste Luach Saothair comhdhéanta de:
Peadar Ó Cuinn (Cathaoirleach)
Méabh Mhic Ghairbheith
Eilís Ní Chonnaola
Bríd Ní Neachtain
Tagann an coiste le chéile ar a laghad
dhá uair i rith na bliana. Tháinig siad le
chéile uair amháin le linn na 9 mí go
31 Nollaig 2007 .

Iniúchóir
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Treasury Block
Caisleán Bhaile Átha Cliath
Baile Átha Cliath 2

Dlíodóir
Landwell Solicitors
1 Duga Spencer
Cé an Phoirt Thuaidh
Baile Átha Cliath1

Baincéirí
AIB
Lynch’s Castle
Gaillimh
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Bliain stairiúil ab ea 2007 don tseirbhís gan aon amhras. Ar an 1 Aibreán,
bhunaigh an tAire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha, Nollaig
Ó Diomasaigh, TD, Teilifís na Gaeilge mar eintiteas neamhspleách
reachtúil agus thar cheann an Rialtais cheap sé mise mar Chathaoirleach.
B’onóir mhór seo dom agus do na comhaltaí eile Boird a cheap an tAire.
Tá meas mór agus lánmhuinín agam as an tseirbhís agus bhí áthas orm
glacadh leis an dúshlán. Creidim go láidir san obair mhór atá ar bun
ag an gcainéal, craoltóir náisiúnta seirbhíse poiblí a chinntíonn spás
lárnach tarraingteach don Ghaeilge agus nasc laethúil don teanga le
gach teaghlach sa tír. Déanann TG4 ceiliúradh agus athnuachan fhísiúil
bhródúil ar oidhreacht chultúrtha, cheol agus spórt na hÉireann agus
tugann malairt léargais, ar chúrsaí na tíre agus an domhain mhóir. Tá an
Bord nua meáite ar leanúint leis an fhís sin a chur i bhfeidhm agus tacú
leis an gCeannasaí agus a fhoireann lena dhéanamh.

An Pobal i gcoitinne
Is é an pobal féachana bun agus barr gach gné d’oibríochtaí TG4.
Mar chraoltóir seirbhíse poiblí, is é ár ndualgas freastal ar an bpobal
i gcoitinne agus gach aicme agus grúpa ann. Tá pobal na Gaeltachta
an tábhachtach dúinn agus pobal na Gaeilge ar fud na tíre freisin ach
féachaimid le freastal ar an uile dhuine, iad siúd atá ar bheagán Gaeilge
nó nach bhfuil aon fhocal acu fós, i ngach ceard den oileán, thuaidh agus
theas.
Táimid ag brath go mór ar an earnáil neamhspleách léiriúcháin
chun riachtanais chlár TG4 a sholáthar agus oibrímid i ndlúthpháirt
leis an earnáil sin ar fud na tíre. Is é leas TG4 go mbeadh an earnáil
neamhspleách sin láidir, folláin, thuaidh agus theas, thoir agus thiar mar
gur linn ar fad TG4, seirbhís don uile dhuine.

Peil na mBan

Réamhrá

Peil

na
Peil na mBan

mBan

Ráiteas ón gCathaoirleach

Plean Straitéise TG4 2008 – 2012
A thúisce is a ceapadh an Bord nua, chinn sé Plean Straitéise cúig bliana  
a chur le chéile mar bhunús dá chuid oibre agus mar threoir aontaithe
don tseirbhís. I bhfíorthús na cáipéise sin, atá pléite agus aontaithe ag an
mBord, déantar an anailís seo a leanas ar shainordú TG4:
“Tugann an Rialtas maoiniú do TG4 chun seirbhís náisiúnta teilifíse a
sholáthar, i nGaeilge go príomha agus chun an Ghaeilge a cheiliúradh
agus a chur chun cinn sa ré dhigiteach agus chun ardán a sholáthar don
nuál agus do thalann nua.

www.tg4.ie
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Ráiteas ón gCathaoirleach
Plean Maoinithe 2008-2012
Ní foláir don chainéal a sheasamh mar imreoir lárnach sainiúil i
margadh fíoriomaíoch teilifíse na hÉireann a choinneáil agus a
bheidh bord ar bord nó chun tosaigh ar threochtaí i bhforbairtí
teicneolaíochta agus sa margadh teilifíse.
Tá ar chumas TG4 forbairt le go mbeadh sé mar phointe fócais
do lucht úsáide na Gaeilge ar fud an domhain, 'baile' nádúrtha
don athbheochan suime sa gcruthaitheacht agus sna réimsí is
bríomhaire den chultúir Éireannach – ceol, spóirt &rl.
Ní foláir don chainéal a chinntiú nach ngéilleann sé don chathú
a bheith imeallach, féinthábhachtach, inbhreathnaitheach,
dúghafa ag figiúirí féachana, scothroghnach, leisciúil ná gann ar
acmhainní.”
Feidhmíonn TG4 de réir an tsainorduithe sin agus is ardú croí
dúinn an t-athrú meoin agus an dearcadh dearfach i leith na
teanga atá follasach le cúpla bliain, i measc an phobail agus
lucht ceannais, cuid mhaith de sin mar thoradh ar a bhfuil
bainte amach ag an gcainéal féin.
Is seirbhís d’oileán na hÉireann ar fad í seirbhís TG4. Tá
tábhacht an chainéil do phobal Thuaisceart Éireann aitheanta
i gComhaontú Aoine an Chéasta agus sna beartais éagsúla
fheidhmithe a chuir an dá Rialtas i bhfearas dá thoradh
– leathadh chomhartha craolta an chainéil sa Tuaisceart agus i
gceantar Bhéal Feirste agus bunú Chiste Craoltóireachta Gaeilge
Thuaisceart Éireann.
Chuir an Bord roimhe spriocanna a leagan síos don tseirbhís,
Plean Maoinithe 2008-2012 a chur le chéile a bheadh
comhtháite leis an bPlean Straitéise agus a chinnteodh go
mbeadh na hacmhainní is gá ar fáil do TG4 chun clársceideal
láidir tarraingteach a sholáthar le cabhair agus tacaíocht bhreise
mhaoinithe ó Chistí Léiriúcháin, ó ioncam tráchtála agus ó aon
fhoinsí cuí eile.
D’aithnigh an Bord freisin gur forbairt thábhachtach agus
tosaíocht mhór do TG4 an t-athrú a thiocfaidh ar an tarchur
trastíre, thuaidh agus theas, sna blianta beaga amach romhainn
agus deireadh á chur leis an gcóras analógach agus an tarchur
digiteach trastíre (DTT) á bhunú agus á leathadh, athrú
bunúsach a bhfuil impleachtaí go leor aige don chainéal.

www.tg4.ie

Tá an Plean seo curtha le chéile agus aontaithe ag an mBord
mar bhunús lena iarracht clársceideal láidir nuálach a bheith
ar fáil do TG4 ina mbeidh béim ar ábhar nualéirithe Gaeilge,
laghdú ar líon na n-athchraolta agus iarracht ar leith an aos óg
a mhealladh
Faoin bPlean seo, mhéadófaí maoiniú bliantúil reatha poiblí na
seirbhíse de réir a chéile le go mbeadh leibhéal bliantúil €
€ 57m
de mhaoiniú reatha bainte amach faoin mbliain 2012. Chomh
maith leis sin, mhéadófaí ar bhunábhar Gaeilge a chraolfar ar
an chainéal.

Measúnú Riosca
B’fhacthas don Bhord go raibh anailís den chineál seo thar
a bheith tábhachtach agus tugadh faoi go luath tar éis
cheapachán an Bhoird. Is bunuirlis i bhfeidhmiú éifeachtach
an Bhoird agus an eagrais an measúnú seo agus chabhraigh
bainistíocht na seirbhíse go mór leis na saineolaithe a rinne
an taighde agus a dhréachtaigh an Clár Measúnaithe Riosca a
lean as. Ghlac an Bord leis an gClár sin ag deireadh 2007 agus
é aontaithe gur obair leanúnach í seo a athbhreithneofar go
rialta ag leibhéal boird agus bainistíochta araon.

Cláracha
Bhí an bhliain 2007 ar na blianta ba dhéine iomaíocht i
dtionscal na teilifíse ó thosaigh Teilifís na Gaeilge ag craoladh.
Scair bhliantúil fhéachana 2.7% a bhain an cainéal amach sa
mhargadh, toradh a bhí sásúil i bhfianaise na gcúinsí.
Tá liosta i dTuarscáil an Phríomhfheidhmeannaigh de na
mórdhuaiseanna agus gradaim aitheantais a thuill cláracha
agus saothar eile TG4 i 2007 ach is ceart tagairt ar leith a
dhéanamh do Chré na Cille agus Kings, dhá fhadscannán
Gaeilge a fuair tacaíocht airgid ó TG4 agus a bhí go mór i
mbéal an phobail i rith na bliana.
Chruthaigh na saothair iontacha seo – agus na sraithdhrámaí
Aifric, Ros na Rún agus The Running Mate go bhfuil leibhéal
nua feabhais agus fiúntais bainte amach ag drámaíocht na
Gaeilge ar an scáileán, a bhuíochas sin cuid mhór d’fhís agus
do mhuinín TG4.

Tuarascáil Bhliantúil
na Bliana
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Ráiteas ón gCathaoirleach
Foireann
Dar ndóigh, ní bheadh ar chumas TG4 bheith páirteach sna
mórthograí scannán agus drámaíochta seo murach go bhfuil
tacaíocht ar fáil dóibh freisin ó scéimeanna seachtracha
maoinithe, ina measc an scéim Fuaim agus Fís ag Coimisiún
Craolacháin na hÉireann agus is amhlaidh atá maidir le tograí
TG4 nach mbeadh ann ar chor ar bith murach cabhair ó Chiste
Craoltóireachta Gaeilge Thuaisceart Éireann.

Is í an fhoireann a chuireann fís TG4 i bhfeidhm ar
bhonn laethúil. Tá d’ádh ar an gcainéal go bhfuil
foireann dhúthrachtach, thiomanta fhuinniúil ar fáil
dó ag a bhfuil réimse leathan scileanna agus taithí
luachmhar chun an tseirbhís iontach phoiblí seo a chur
ar fáil don phobal féachana in Éirinn agus ar fud an
domhain.

Bliain Olltoghcháin ab ea 2007 fosta agus thug riachtanais an
fheachtais agus an chomhairimh dúshlán do lucht Nuachta
agus Cúrsaí Reatha na seirbhíse – agus don fhoireann
thacaíochta a chabhraigh leo, a gcumas a léiriú le clúdach
cuimsitheach, gairmiúil ardchaighdeáin.

Ó ceapadh an Bord, táimid ag tapú na deise bualadh leis
na rannóga éagsúla foirne sa gCeannáras agus leanfar
leis an nós sin i rith na bliana seo.

Earnáil Neamhspleách
Is iad na comhlachtaí neamhspleácha léiriúcháin crann taca
TG4. Gan earnáil fhuinniúil chruthaitheach, ní bheadh aon
tsúil eile ann. Cuireann na comhlachtaí seo cláracha den scoth
ar fáil don chainéal agus is páirtíocht idir an craoltóir agus an
léiritheoir é TG4.
Tá tábhacht ar leith leis na comhlachtaí léiriúcháin atá
lonnaithe sa nGaeltacht – cuireann siadsan seirbhís ar leith
ar fáil agus fostaíocht thábhachtach i réimse straitéiseach
saothair do na pobail áirithe sin agus don Ghaeilge mar
theanga bheo fhorásach.
Leanadh den gcomhoibriú dlúth idir TG4 agus Údarás na
Gaeltachta i rith na bliana féachaint lena chinntiú go bhfuil
spreagadh agus tacaíocht chuí ar fáil don earnáil léiriúcháin
sna limistéir Ghaeltachta ó thaobh scileanna léiriúcháin agus
oiliúint i réimse na tráchtála agus an ghnó. Ba chruthúnas
follasach ar thábhacht na hoibre sin agus ar an ardchaighdeán
atá bainte amach ag an earnáil gur  chomhlacht léiriúcháin ó
cheann de na ceantair Ghaeltachta is lú ar fad a bhuaigh an
comórtas Gradam Gnó na Gaeltachta i 2007. Tréaslaím a mbua
le Nemeton ón Rinn i Port Láirge, comhlacht atá ina eiseamláir
don earnáil ar fad, sa nGaeltacht agus ar fud na tíre.

www.tg4.ie

Reachtaíocht
Fáiltíonn an Bord roimh an tosaíocht atá tugtha ag an
Aire Cumarsáide, Acmhainní Nádúrtha agus Fuinnimh
do Bhille Craolacháin ina chlár reachtaíochta do 2008.
Faoi mar a tharla ó bunaíodh an cainéal, glacfaidh
TG4 le gach cuireadh a thuairim a nochtadh agus a
chomhairle a sholáthar don Aire agus do chomhaltaí an
Oireachtais in achtú na reachtaíochta seo a leagfaidh an
dúshraith d’fhorbairt na craoltóireachta in Éirinn do na
blianta amach romhainn.
Tá TG4 ag súil go mór le bunú an Tarchuir Digiteach
Trastíre (DTT) ar fud an oileáin, thuaidh agus theas.
Eascróidh dúshláin faoi leith as seo don chainéal, go
háirithe i ndáil le leathadh an chomhartha sin ar fud
na Gaeltachta agus i gceantair shléibhtiúla, thearcdhaonra. Mar chraoltóir seirbhíse poiblí, a bhfuil dualgas
air clúdach uilíoch a sholáthar, beidh TG4 ag leagan
na béime céanna ar chlúdach do na ceantair bheaga
iargúlta is a thugtar do na cathracha agus do na bailte
móra. Beidh impleachtaí suntasacha costais ann do
TG4, i ndáil le táillí tarchuir ach go háirithe, agus is díol
imní ar leith an costas tarchuir, go háirithe sa tréimhse
eatramhach ina mbeidh táillí dúbailte le n-íoc, ar an
gcóras analógach sula múchtar é agus ar an gcóras nua.
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Ráiteas ón gCathaoirleach
Oibreoidh TG4 go dlúth le RTÉ ar bhunú na seirbhíse nua teilifíse
d’imircigh ón tír seo sa mBreatain, faoi mar atá leagtha síos san
Acht Craolacháin (Leasú) 2007.
Cuireadh tús i rith na bliana leis an réamhobair ar an togra mór
cartlainne ina bhfuil TG4 ag fiosrú agus ag feidhmiú beartas lena
chinntiú go bhfuil an chartlann luachmhar ábhar atá cruthaithe
agus á cruthú go leanúnach ag an gcainéal á caomhnú go cuí
agus ar fáil don phobal, do lucht taighde agus don náisiún sna
blianta amach romhainn.

Buíochas
Gabhaim buíochas ó chroí leo siúd ar fad a thacaigh liom agus
leis an Bhord agus muid ag dul i mbun ár ndualgas nua ar
bhonn leanúnach ó shin. Tá buíochas ar leith ag dul don Roinn
Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha (Roinn Cumarsáide,
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha anois), agus don bheirt Aire,
an tAire Nollaig Ó Diomsaigh TD, agus a chomharba, an tAire
nua Éamon Ryan TD, a Ard Rúnaí nua, Aidan Dunning agus a
chomhghleacaithe siúd sa Roinn.
Tá buíochas dlite freisin d’Údarás agus d’fhoireann RTÉ as
a dtacaíocht leanúnach luachmhar do Theilifís na Gaeilge,
go háirithe an soláthar bliantúil clár Gaeilge dúinn, 365
uair an chloig de Nuacht, cláracha siamsaíochta agus ábhar
athghuthaithe. Is ceart dom freisin focal molta ar leith a
thabhairt do RTÉ as an obair a rinne sé ag gach leibhéal chun
éascaíocht a dhéanamh dúinn agus TG4 ag ullmhú dá bhunú mar
eintiteas neamhspleách.
Gabhaim buíochas ó chroí fosta, dar ndóigh le Ceannasaí TG4,
lena fhoireann agus a ardbhainistíocht. Is iad croí agus anam na
seirbhíse iad.

GAA Beó
GAA Beó

Ar deireadh, glacaim buíochas le comhaltaí eile an Bhoird.
Leagadh dúshlán mór romhainn nuair a ceapadh sinn agus
measaim go bhfuil tús maith déanta agus go leor bainte amach
cheana féin – mar atá sonraithe thuas. Tá go leor fós le déanamh
ach tá gach muinín agam go bhfuil an fhís, an dúthracht agus an
fuinneamh againn mar Bhord chun na spriocanna dúshlánacha
atá leagtha síos againn a bhaint amach.  
Peadar Ó Cuinn
Cathaoirleach
www.tg4.ie
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Réamhrá

7

Táim cinnte go leanfaidh an comhoibriú dlúth seo idir an dá chraoltóir
seirbhíse poiblí agus muid ag tabhairt aghaidh go misniúil ar na
dúshláin chomónta sna blianta amach romhain.
Baineann an tuairisc seo leis an tréimhse de 2007 ina raibh TG4 ina
eagras reachtúil neamhspleách, 1 Aibreán-31 Nollaig.

Cláracha
Bhí an bhliain 2007 thar a bheith dúshlánach do thionscal na teilifíse in
Éirinn. Tháinig imreoirí nua ar an bhfód, sa mbaile agus ón iasacht agus
leanadh den mhéadú ar líon na dteaghlach atá ag íoc síntiús le córas
digiteach glactha teilifíse, ar chábla nó ar shatailít, rud a chuireann ar a
gcumas na scórtha cainéal teilifíse a ghlacadh.
In ainneoin na géariomaíochta seo, bhí bliain mhaith ag TG4 i 2007
ó thaobh figiúirí féachana, duaiseanna agus gradaim dá chláracha
agus dá fhoireann agus ó thaobh meas agus muinín an phobail, mar
a léiríodh i léirmheasanna agus i dtráchtaireacht sna meáin, i ráitis ó
ionadaithe poiblí agus aiseolas ón bpobal féachana féin chuig TG4 féin.
Ó thaobh na bhfigiúirí féachana, bhí an bhliain go maith ar an iomlán.
Thuill an cainéal scair náisiúnta bhliantúil 2.7%, laghdú beag ar scair
2006 ach toradh sásúil i bhfianaise na gcúinsí éagsúla atá luaite thuas
agus na ndúshlán a d’eascair as an leibhéal maoinithe atá ar fáil
don chainéal agus a imríonn tionchar ar gach gné den oibríocht, go
háirithe.
Ba chúis mhisnigh ar leith dúinn na figiúirí féachana a thuill an
cainéal i dtréimhse na Nollag, an tréimhse is géire iomaíocht sa
mbliain i margadh na teilifíse agus ár gcéad mhórtheist mar chraoltóir
neamhspleách.

www.tg4.ie

Seacht

Agus muid ag ceiliúradh deich mbliana fáis TG4, d’fhógair an tAire
Cumarsáide go raibh an tseirbhís le bunú mar eintiteas reachtúil
neamhspleách ar 1 Aibreán 2007. Cuireadh dlús leis an obair
ullmhúcháin agus dréachtadh agus feidhmíodh plean oibre don athrú
stádais. De bhrí gur faoi scáth reachtúil RTÉ a bunaíodh Teilifís na
Gaeilge agus a d’fheidhmigh an cainéal 1996-2007, bhí ról lárnach
ag RTÉ sa phróiséas aistrithe agus gabhaim buíochas leo sin ar fad
in RTÉ a chabhraigh linn ar gach bealach chun an sprioc don dáta
neamhspleáchais a bhaint amach.

Seacht

Seacht

7
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Thuill TG4 scair fhéachana 4.7% i rith sheachtain na Nollag 2007,
(méadú ón 4.4% a bhí aige don tseachtain chéanna i 2006). Bhí an
fhéachaint Nollag 2007 ar TG4 níos fearr ná 2006 do na príomh
laethanta ar fad - Oíche Nollag (4.3%), Lá Nollag (6.3%), Lá 'le Stiofáin  
(5.5%), Oíche Chinn Bhliana (4.3%) agus Lá Caille (5.9%).
Léirigh na torthaí seo go bhfuil ar chumas TG4 scothsheirbhís a
sholáthar agus lucht féachana suntasach a mhealladh lena bhéim ar
ardchaighdeán clár Gaeilge, iad tarraingteach, siamsúil agus tosaíocht
tugtha don fhéiniúlacht Éireannach agus don chultúr dúchais.
Cúis mhisnigh ar leith ab ea na figiúirí féachana Nollag sin mar gur
dheimhnigh siad arís dúinn go bhfuil bunús maith lenár bpolasaí
acmhainní ar leith a thiomnú do chlársceideal na Nollag mar gur ann a
fheicfidh an pobal is mó féachana cumas agus suáilcí an chainéil.
Tá cruthaithe againn, bliain i ndiaidh bliana, go bhfuil ceangal ar leith
ag TG4 leis an bpobal féachana ag an tráth seo bliana mar go bhfuil
an tuiscint ag an gcroíphobal rialta féachana agus ag an bpobal nach
mbíonn againn ach ó am go chéile go soláthróidh an cainéal s’againne
cláracha físiúla fuinniúla le linn na Nollag. Dá mbeadh na hacmhainní
is gá ar fáil dúinn, bheadh ar ár gcumas an polasaí seo a fheidhmiú ar
feadh na bliana.
Ar na cláracha is mó a thuill moladh agus dea-theist do TG4 i rith
2007 bhí Uachtaráin, an scannán iontach Cré na Cille, an sraithdhráma
polaitiúil The Running Mate, an tsraith ghrinn Paddywhackery, an
tsraith stairiúil Mobs Mheiriceá, Marú agus cláracha aonracha faisnéise
den scoth, gan trácht ar na sraitheanna Ros na Rún agus Geantraí atá
linn ó thús ama.
Thuill sraitheanna nua ar nós Route 66, Glas Vegas, Aingeal sa Chistin,
Pósadh Slí Eile agus Mí na Meala moladh agus lucht féachana sásúil
dúinn i 2007 fosta.
Is i méid agus i neart atá clúdach TG4 ar Oireachtas na Gaeilge ag dul
le blianta beaga anuas agus is léir ón aiseolas a fhaighimid go bhfuil an
fhorbairt seo chun sástacht an phobail. I 2007 chuireamar breis lenár
gclúdach le Steip (beochraoladh ar an gcomórtas damhsa ar an sean
nós) agus le clár nua Ceiliúradh Chorn Uí Riada (clár beo cainte agus
ceoil ar mhóroíche na féile) mar aon le clúdach laethúil ar Nuacht TG4.

www.tg4.ie

Forbairt shuntasach eile a rinneamar i 2007 ab ea an
beochraoladh ar fhógairt na mbuaiteoirí na duais scéime
Gradam Gnó na Gaeltachta, comórtas tábhachtach do
chomhlachtaí Gaeltachta. Ba dhíol mórtais ar leith dúinn
gurbh é Nemeton, comhlacht neamhspleách léiriúcháin
Gaeltachta agus crann taca de chuid TG4 ón tús, a
bhuaigh an phríomhdhuais anseo.
Mar chraoltóir seirbhíse poiblí, chuir TG4 clúdach
cuimsitheach ar fáil roimh, le linn agus tar éis Olltoghchán
2007. Rinne Nuacht TG4 agus an clár seachtainiúil
cúrsaí reatha, 7 Lá clúdach leanúnach ar an bhfeachtas
olltoghcháin agus chraol an cainéal craolta toghcháin ó na
páirtithe agus na grúpaí a bhí ina theideal.
Ba é buaic an chlúdaigh ar TG4 an beochraoladh ar an
gComhaireamh Olltoghcháin, 15 uair an chloig thar dhá
lá, mórthogra toghcháin an chainéil inar cuireadh seirbhís
chuimsitheach torthaí, beo-thuairiscí agus agallaimh ó na
hionaid comhairimh ar fáil mar aon le hanailís leanúnach
ghéarchúiseach ó phainéal sa stiúideo. Bhí éacht mhór
eagrúcháin, léiriúcháin agus chomhoibre idir fhoireann
RTÉ agus TG4 i gceist leis seo agus tá moladh mór tuillte
ag gach éinne a bhí páirteach ann.
Lean an cainéal i 2007 don tosaíocht ar leith a thugann
sé do spórt Éireannach agus do na cluichí Gaelacha ach
go háirithe. Méadaíodh ar an gclúdach ar chluichí peile
agus iomána (idir bheo, iarbheo agus bhuaicphointí agus
cuireadh maisíochtaí breise léiriúcháin ar fáil ) ar GAA Beo
agus GAA 2007 agus cuireadh sraith nua Laochra Gael ar
fáil freisin.
Leanamar lenár dtacaíocht do Chomórtas Peile na
Gaeltachta le beochraoladh ar na cluichí ceannais.
Bheochraol muid ár gcéad chluiche peile ón iasacht nuair
a bhí an cluiche i bPeil na mBan idir Underdogs 2007 agus
Réalta Nua Eabhrac ar an aer againn ó Pháirc athchóirithe
na nGael i Nua Eabhrac i ndeireadh na bliana.
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Soláthar Clár RTÉ chuig TG4
Is i neart agus i bhfeabhas a chuaigh an dlúthpháirtíocht
idir TG4 agus Cumann Peil Gaelach na mBan i 2007 fosta.
Mhéadaigh muid an líon cluichí a chlúdaigh an cainéal i
gCraobh TG4 i bPeil na mBan (agus i gcomórtais eile an
Chumainn) arís i mbliana agus rinne muid forbairtí breise ar an
gclúdach.
Anuas ar na cluichí Gaelacha, leanamar dár gclúdach ar spóirt
Éireannacha eile a bhfuil meas nó gean ar leith ag lucht
féachana an chainéil 's againne orthu, ina measc cluichí i Sraith
Sacair Eircom, cluichí dúshláin sacair a d’imir Sunderland FC
in Éirinn sa Samhradh mar aon le clúdach aitheanta súil eile
an chainéil ar mhórimeachtaí idirnáisiúnta spóirt, leadóg
Wimbledon 2007 agus rothaíocht Tour de France 2007.
I réimse na gclár don óige, lean TG4 lena bhéim ar úire,
ar éagsúlacht agus ar an idirghníomhaíocht. Cuireann an
cainéal seirbhís chuimsitheach laethúil Gaeilge ar fáil don
uile aoisghrúpa, ón soláthar moch maidne a thugann Cúla4
na nÓg do pháistí réamhscoile go seirbhís iontach iarnóine
Cúla4 do pháistí níos sine go soláthar tarraingteach Shíle do
dhéagóirí agus do mhicléinn tríú leibhéal. B’ábhar sásaimh agus
bróid ar leith dúinn i mbliana a bheith ábalta an dara séasúr
den sraithdhráma Gaeilge do dhéagóirí, Aifric, a chraoladh.
Éacht é seo a chuireann go mór le seasamh an chainéil agus a
mheallann lucht féachana chuige in aicme atá cinniúnach do
thodhchaí na teanga.
Tá ceannachán clár ar an margadh idirnáisiúnta teilifíse ar
na gnéithe d’oibríochtaí uile TG4 is mó a thugann muid
in iomaíocht le craoltóirí eile agus le fórsaí an mhargaidh
domhanda. Is óna ioncam tráchtála amháin a mhaoiníonn TG4
an ceannachán idirnáisiúnta clár agus tá géarghá le hábhar mar
seo mar thaca leis an gclársceideal Gaeilge. Is doiligh do TG4 an
oiread sin ábhair idirnáisiúnta a sholáthar ó chiste atá chomh
teannta is atá. Cuireann an méadú ar líon na gceannaitheoirí
brú breise ar an margadh (i bhfábhar na ndíoltóirí) agus
b’amhlaidh a bhí i 2007 ach go háirithe.

www.tg4.ie

Tá bunús reachtúil an tsoláthair bhliantúil clár ó RTÉ
chuig TG4 leagtha amach san Acht Craolacháin 2001.
Is mór againn an tacaíocht seo agus an comhoibriú atá
mar bhunús leis . Cinntíonn an soláthar ó RTÉ - agus an
t-ábhar Gaeilge ón earnáil neamhspleách a choimisíonn
TG4 - go bhfuil sceideal láidir éagsúil Gaeilge againn. Is
mór againn an pháirtíocht le RTÉ agus gabhaim buíochas
leis an bPríomh-Stiúrthóir agus lena fhoireann as a
dtacaíocht leanúnach dúinn.
Is í an tseirbhís nuachta, Nuacht TG4 leath an tsoláthair
ó RTÉ agus is cuid lárnach agus ancaire laethúil ar an
gclársceideal é. Cuireann cláracha eile ón rannóg chéanna
- Féilte agus cláracha aonair faisnéise go mór leis an
soláthar agus le fíorú na súile eile.

An Earnáil neamhspleách
Fágann struchtúr agus modh oibre TG4 ón tús gur
ón earnáil neamhspleách léiriúcháin a fhaighimid
tromlach na gclár Gaeilge. Is i bpáirt leis na comhlachtaí
neamhspleácha seo atáimid ag feidhmiú agus gan a
gcabhair agus a gcruthaitheacht, ní bheadh TG4 san áit
ina bhfuil sí.
Is é ár leas ar aon go mbeadh an earnáil seo folláin,
forásach, fuinniúil. Dá réir sin tacaíonn TG4 le tograí agus
le scéimeanna chun an earnáil a spreagadh agus a neartú,
go háirithe sna Gaeltachtaí, tobar na teanga beo.
I 2007, i bpáirt le hÚdarás na Gaeltachta, chuireamar
scéim nua i bhfeidhm chun cúnamh agus comhairle a
lorg do chomhlachtaí beaga Gaeltachta atá ag iarraidh
dul chun cinn, tógáil ar an tús atá déanta acu agus a
gcomhlacht a thabhairt chuig céim níos airde forbartha
agus acmhainne. Gabhaim buíochas arís le Údarás na Gael
tachta as a dtiomantas don earnáil agus as a dtacaíocht
airgid agus acmhainní don scéim seo, a rachaidh go mór
chun tairbhe TG4 agus na gcomhlachtaí rannpháirteacha.
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Maoiniú Státchiste

Cúrsaí Corparáideacha

Maoiniú reatha € €
€ 30.98m a bhí ar fáil do TG4 i 2007. D’fhág an leibhéal
maoinithe seo go raibh srianta suntasacha ar an mbuiséad a bhí ar fáil do
rannóga éagsúla TG4 i 2007 agus iad ag iarraidh a bPlean Oibre agus a
spriocanna a bhaint amach.

Ghlac TG4 páirt lárnach agus ról gníomhach i 2007 sna
scátheagrais chuí ionadaíocha atá gníomhach san earnáil
chraolacháin agus thráchtála, ina measc Féile na Meán
Ceilteach, Grúpa na gCraoltóirí Teilifíse in Éirinn agus
Cónaidhm Ghnó agus Fhostóirí na hÉireann (IBEC).

Áirítear TG4 ar an gcraoltóir seirbhíse poiblí náisiúnta teilifíse is costaséifeachtaí in Iarthar na hEorpa agus gur doiligh dó forbairt mar is ceart ar
an leibhéal sin maoinithe ón Státchiste.
Le bunú na seirbhíse ar bhonn reachtúil neamhspleách, tá Plean
Maoinithe 2008-2012 curtha le chéile agus curtha faoi bhráid na Roinne
ina leagtar síos an riachtanas don leibhéal  bliantúil maoinithe sin a
mhéadú go céimnitheach suas go dtí €
€ 5
€ 7m faoin bhliain 2012. Chabhródh
sé seo leis an gcainéal na spriocanna i dtaobh laghdú ar chláir athchraolta
agus soláthar 6 uair de chláir Ghaeilge in aghaidh an lae a bhaint amach.
Táimid buíoch fosta den chreidiúint a léiríodh in obair agus i bhfís TG4 i
gcáinaisnéis mhí na Samhna 2007, airgead a dhearbhaíonn cur chuige na
féiniúlachta agus cur chun cinn an chultúir Éireannaigh a luadh cheana.
Cabhróidh an t-airgead seo le cur i bhfeidhm na físe le súil go leanfar le
maoiniú ag an leibhéal sin le cur chun cinn aidhmeanna an chainéil agus
le polasaí agus le plean TG4 a chur i gcrích.
Arís, áfach, gan maoiniú ag an leibhéal seo, ba bheag an seans a bheadh
ag TG4 áit a ghearradh amach di féin i dtimpeallacht ghéariomaíoch
earnáil na teilifíse Éireannaí, gan trácht ar an ardán domhanda.

Cistí Léiriúcháin agus Caidreamh Corparáideach
Le go dtig leis an leas is fearr a bhaint as an airgead a fhaigheann sé, tá
géarghá ag TG4 gach deis sheachtrach mhaoinithe a thapú dá chuid clár.
Leanamar den iarracht ar na foinsí seachtracha sin a thapú i 2007 agus
d’éirigh go maith linn.
Fuair tograí léiriúcháin a bhí coimisiúnaithe ag TG4 tacaíocht ó
Fuaim agus Fís, an scéim maoiniúcháin craoltóireachta a riarann
Coimisiún Craolacháin na hÉireann, €
€ 5.3m D’éirigh le roinnt tograí
eile clár a choimisiúnaigh muid tacaíocht airgid €2.3m a fháil ó Chiste
Craoltóireachta Gaeilge Thuaisceart Éireann.
Léiríodh roinnt tograí eile le cabhair mhaoinithe ó Bhord Scannán na
hÉireann agus/nó na bhfaoiseamh cánach agus beartais eile spreagtha
a chuireann an Rialtas ar fáil don earnáil chlosamharc. Gan iad seo ba
dhoiligh dúinn na tograí seo a choimisiúnú nó a mhaoiniú.

www.tg4.ie

Glacadh le ballraíocht TG4 san Aontas Eorpach
Craoltóireachta (EBU) i dtús 2007 fosta agus táimid ag
glacadh lánpháirt in imeachtaí agus i bplé an eagrais
sin ó shin, rud a thugann áis luachmhar eolais agus
chaidrimh dúinn agus muid ag breithniú na bhforbairtí is
práinne polasaí agus cleachtais ar leibhéal náisiúnta agus
idirnáisiúnta

Gradaim
Ábhar dóchais agus spreagtha dúinn ar fad ab ea an lion
duaiseanna agus gradaim a bhuaigh cláracha agus pearsain
TG4 i 2007. Is liosta le lua iad ach ba iad na Gradaim IFTA
(Clár Óige na Bliana) don sraithdhráma Aifric agus an duais
Spiorad na Féile ag Féile na Meán Ceilteach don chlár
faisnéise Fear na nOileán na buaiceanna, is dóigh, mar
aon leis an dornán gradam a bronnadh orainn ag Gradaim
Chumarsáide Oireachtas na Gaeilge ( Pearsa na Bliana,
Clár na Bliana. Aisteoir na Bliana agus Buaic Ghradam na
Bliana).

Tuaisceart Éireann
I 2007, lean TG4 dá pholasaí feidhmiú mar chraoltóir
seirbhíse poiblí do theilifís Ghaeilge don oileán ar fad.
Féachann an clársceideal le freastal ar an phobal ar fad,
thuaidh agus theas. Thacaigh an cainéal le forbairt na
hearnála léiriúcháin Gaeilge i dTuaisceart Éireann uthú i rith
na bliana le coimisiúnú clár agus le tacaíocht fhorbartha
do thograí eile. Ghlac TG4 páirt ghníomhach i bhfeidhmiú
agus i bhforbairt an Chiste Craoltóireachta Gaeilge i rith na
bliana fosta.
D’fhág Ceannaire an Chiste sin ó bunaíodh í, Máire Killoran,
slán ag a post i rith 2007. Gabhaim buíochas léi as a bhfuil
déanta aici ann agus fáiltím roimh a comharba, Áine Walsh.
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Ar fud an Domhain www.tg4.ie www.tg4.tv
Is seirbhís dhomhanda í seirbhís TG4 anois, mar is léir ón bhfás ollmhór a tháinig
arís i 2007 ar na buillí ar Shuíomh Gréasáin an chainéil, www.tg4.ie agus ón líon
mór daoine atá ag baint leasa as an Líonchroladh Leathanbhanda ar www.tg4.tv
Bhí breis is 41.5m buille ar an suíomh i 2007, meán 121,000 buille sa lá, 3,281 cuairt
sa lá agus 351,000 cuairteoir sainiúla chuig an suíomh i rith na bliana. Is ábhar
mór dóchais agus muiníne iad na figiúirí sin dúinn agus cúis mhórtais as an obair
dhúthrachtach chruthaitheach a déantar ar na Suímh go laethúil.
Osclaíonn na deiseanna iontacha nuatheicneolaíochta seo an tsúil eile don
domhan mór agus tugann deis do dhaoine ar fud na cruinne an soláthar clár a
bhlaiseadh mar bheochraoladh nó trí fhéachaint ar an gcartlann bheag mhíosa
atá ar tairiscint ansin freisin.
Cuireann an suíomh bonn idirghníomhach faoin gcaidreamh idir TG4 agus a lucht
féachana. Is féidir linn ábhar breise agus eolas tacaíochta faoi chláracha agus
imeachtaí a chur ar an suíomh nach acmhainn dúinn a chraoladh mar áis don lucht
féachana agus mar dhíol suime agus spreagtha.
I gcás mórchláracha, sraitheanna agus imeachtaí, tig linn mionsuíomh a bhunú
ar a bhfuil sonraí clár, eolas tacaíochta agus deiseanna idirghníomhacha agus
comórtais. Oibríonn seo thar barr ar fad i gcásanna ina bhfuil eolas breise ag
teastáil ón lucht féachana (mar shampla liosta soláthraithe agus seoltaí úsáideacha
do dhaoine atá ag iarraidh cur leis an eolas a chraoltar ar shraith ar nós Teach
Glas). Feidhmíonn seo go maith freisin i gcás na gcraolta spóirt nuair is féidir
torthaí ó chluichí eile agus táblaí sraithe &rl a phostáil ar an Suíomh.
Tapaíodh an deis seo do roinnt mhaith clár i 2007 agus tá rún againn leanacht leis.
Chuir TG4 tús i 2007 le cainteanna le RTÉ maidir le bunú na seirbhíse faoina bhfuil
ábhar craolta RTÉ agus TG4 le cur ar fáil don phobal Éireann sa Ríocht Aontaithe
trí sheirbhís nua teilifíse a bhunú ansin, faoi mar a leagadh síos san Acht
Craolacháin (Leasú) 2007.

Tarchur Digiteach Trastíre (DTT)
Tá mórathrú eile ar na bacáin i dteicneolaíocht an tarchuir teilifíse in Éirinn
sna blianta beaga amach romhainn. Leanadh i 2007 leis an gcraoladh trialach
digiteach trastíre a bhí ar bun i mBaile Átha Cliath agus in oirthuaisceart Laighean
faoi scéim atá á bainistiú ag an Roinn Cumarsáide.
Seo cineál tarchuir atá bunaithe go maith sa Ríocht Aontaithe agus i dtíortha eile
na hEorpa agus a thiocfaidh i gcomharbacht go luath ar an tarchur analógach
trastíre, atá le scor ar fad faoi 2012, de réir treorach ón Aontas Eorpach.

www.tg4.ie

Tá géarghá leis an athrú seo, go háirithe in Éirinn, tír ina
bhfuil dhá thrian de theaghlaigh na tíre cláraithe cheana
féin le dáilitheoir digiteach teilfíse – ar chábla nó ar
shatailít. Níl ach 20% de theaghlaigh na tíre anois ag brath
ar an gcraoladh trastíre dá nglacadh teilifíse agus múna
mbunaítear an córas digiteach go luath, is baolach gur beag
smacht a bheidh ag rialóirí Éireannacha ar rogha féachana an
phobail.
Is é mian an Rialtais go mbeadh an cainéal s’againne ar fáil
ar an Ilphléacs Digiteach Trastíre is fairsinge clúdach ach is
díol imní dúinn fosta a laghad eolais atá ar fáil faoin dóigh
a gcinnteofar clúdach sásúil uilíoch DTT don phobal ar fad,
go háirithe do na teaghlaigh atá iargúlta, i bpobal atá ar
bheagán daonra nó atá cuibhrithe ag sléibhte nó ar oileáin.
Is maith a thuigeann TG4 a dheacra agus a chostasaí is atá
sé clúdach trastíre a chinntiú i bpobail mar sin, Tá an ceart
céanna clúdaigh ag gach teaghlach agus ag gach duine sa tír.
Ábhar sásaimh dúinn go bhfuil an chosúlacht air go bhfuil
rún ag údaráis na Ríochta Aontaithe a chinntiú nach
laghdaíonn clúdach TG4 i dTuaisceart Éireannn le teacht DTT
ansin agus go bhfuil molta ag an rialóir cumarsáide ansin,
Ofcom, go mbeadh spás in áirithe do TG4 ar an Ilphléacs
Seirbhíse Poiblí DTT ansin freisin nuair a bhunófar é.

Buíochas
Ag deireadh bliana a bhí gnóthach, cinniúnach, ceannródúil,
gabhaim mo bhuíochas ó chroí leo sin ar fad a chuidigh
liom agus le TG4 oiread sin a bhaint amach i 2007 agus
aghaidh a thabhairt ar an todhchaí go misniúil dóchasach:
Bord Theilifís na Gaeilge, Bainistíocht agus foireann TG4, an
earnáil neamhspleách léiriúcháin ar fud na tíre, ionadaithe
poiblí, ár gcomhghleacaithe sna meáin eile, eagrais spóirt
agus Ghaeilge agus go mór mhór, an pobal féachana ar a
bhfuilimid ag freastal, sa mbaile agus i gcéin.
Pól Ó Gallchóir,
Príomhfheidhmeannach
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Rialachas
Corparáideach

Tá treoir faighte ag gach comhalta den Bhord freisin maidir le cóid
eiticiúla iompair agus go háirithe maidir lena bhfreagrachtaí 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.
Tá Bord Theilifís na Gaeilge ina comhlacht forordaithe poiblí chun
críocha an Achta um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 agus an Achta um
Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001.
Cuireadh a gcuid oibleagáidí faoin reachtaíocht eitice in iúl do gach
comhalta den Bhord, ina gcáil mar shealbhóirí ‘stiúrthóireachtaí
ainmnithe’ agus do dhaoine den fhoireann ag a bhfuil ’poist ainmnithe’
agus tugadh treoir chuí dóibh.

Bainistiú Priacal
Ag aithint go bhfuil tábhacht ag gabháil le bainistiú priacal, rinne an
Bord athbhreithniú iomlán sa bhliain 2007 ar phriacail san eagraíocht.
Rinneadh tuarascáil mheasúnaithe priacal a thíolacadh don Bhord ag an
gcruinniú a sheol sé i mí na Nollag 2007. Ag an gcruinniú sin, ghlac an
Bord leis na straitéisí maidir le priacail ionchasacha agus maidir le maolú
priacal, de réir mar atá luaite sa tuarascáil sin.
Aontaíodh thairis sin gur próiseas leanúnach é seo. Dá bhrí sin, déanfar
clár na bpriacal a uasdhátú le linn na bliana 2008 agus tíolacfar don
Bhord é in am trátha.

The Running

The

Rinne an Bord an Cód Cleachtais maidir le Comhlachtaí Stáit a Rialú,
arna eisiúint ag an Roinn Airgeadais i nDeireadh Fómhair 2001, a
ghlacadh go foirmiúil ag an gcruinniú a sheol sé i mBealtaine 2007.

The Running Mate

Cur i bhFeidhm an Chóid Chleachtais maidir le Comhlachtaí Stáit a Rialú.

Mate
The Running Mate

Tá na coistí seo a leanas bunaithe ag an mBord chun cúnamh a
thabhairt i ndáil le comhlíonadh a ndualgas.
Is iad na coistí atá i gceist ná an Coiste Iniúchóireachta agus an Coiste
Luach Saothair. Tá comhaltaí na gcoistí sin liostaithe ar leathanach 6 faoi
‘Bord Theilifís na Gaeilge agus faisnéis eile’.

www.tg4.ie
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Rialachas
Corparáideach
Tá na nithe seo a leanas san áireamh i bhfreagrachtaí an Choiste
Iniúchóireachta:
• An plean iniúchóireachta inmheánach a aontú don bhliain dár gcionn
• Athbhreithniú a dhéanamh ar thuarascálacha ón iniúchadh
inmheánach ar éifeachtacht córas rialaithe inmheánaigh agus
faireachán a dhéanamh ar dhul chun cinn agus ar chur i bhfeidhm i
dtaca le moltaí.
• Faireachán agus athbhreithniú a dhéanamh ar fheidhm
iniúchóireachta inmheánach na cuideachta i gcomhthéacs chóras
foriomlán bainistithe priacal na cuideachta.
Tá na nithe seo a leanas san áireamh i bhfreagrachtaí an Choiste
Luach Saothair:
• An creat i gcomhair luach saothair Phríomhfheidhmeannach na
cuideachta agus luach saothair daoine eile den lucht bainistíochta
feidhmiúcháin a chinneadh agus a aontú leis an mBord

Díolaíochtaí Bhord Theilifís na Gaeilge le
linn na bliana 2007
Táillí
€’000
18.1
Peadar Ó Cuinn
10.6
Pádraic Mac Donncha
10.6
Regina Uí Chollatáin
10.6
Bríd Ní Neachtain
10.6
Seosamh Ó Conghaile
10.6
Feargal Ó Sé
10.6
Méabh Mhic Ghairbheith
10.6
Eilís Ní Chonnaola
Méadhbh Mhic an Airchinnigh 10.6
103
Bord TG4

Costaisí
€’000
6.0
2.6
1.7
1.4
.6
3.4
3.3
.5
1.1
20.6

• Athbhreithniú a dhéanamh ar chuibheas leanúnach agus ábharthacht
an pholasaí maidir le luach saothair
• Scéimeanna pá atá bainteach le feidhmíocht agus atá á n-oibriú ag an
gcuideachta a cheadú agus na híocaíochtaí iomlána bliantúla arna níoc faoi scéimeanna den sórt sin a cheadú
• A bheith freagrach as aon sainchomhairleoirí luach saothair a thugann
comhairle don chuideachta a roghnú

Díolaíochtaí le Stiúrthóirí
Chomhlíon TG4 na treoirlínte lena rialaítear íoc táillí le Cathaoirligh
agus le Stiúrthóir Comhlachtaí Stáit, ar treoirlínte iad a d’eisigh an tAire
Airgeadais i mí Iúil 1992.

www.tg4.ie

Is comhaltaí neamhfheidhmiúcháin
iad gach comhalta den Bhord.
Ceapadh na comhaltaí go léir
ar an 1 Aibreán 2007.
De bhreis ar a cuid táillí, fuair
Regina Uí Chollatáin méideanna
neamhábhartha i gcomhair baint
a bheith aici le cláir áirithe.
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Athbhreithniú Airgeadais
Bunaíodh Teilifís na Gaeilge, ag trádáil mar TG4, mar Chomhlacht
Reachtúil ar 1 Aibreán 2007 agus ag an bpointe sin aistríodh
glansócmhainní agus trádáil Sheirbhísí Theilifís na Gaeilge Teo chuici, de
bhun Alt 52 d’acht 2001.  

Maoiniú  
Déantar costais oibríochta TG4, a chuimsíonn caiteachas clár agus
riaracháin, a mhaoiniú trí dheontas i gcabhair ón Roinn Cumarsáide,
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus ó theacht isteach tráchtála.  
Ba é €
€ 30.98m an deontas i gcabhair a ceadaíodh do TG4 do 2007.
Bhí feidhm €
€ 8.02m maidir leis an gcaiteachas a thabhaigh Seirbhisí
Theilifís na Gaeilge roimh an scaradh i.e. Eanáir go Márta 2007.
Trí leathnú, bhí €
€€ 22.96m de mhaoiniú ón Státchiste ar fáil ag Teilifís na
Gaeilge mar fhritháireamh in aghaidh costais oibríochtúil le linn na 9 mí
Aibrean go Nollaig 2007.  
Ina theannta seo bhí glanioncam €
€ 3m ag Teilifís na Gaeilge ó theacht
isteach tráchtála le linn na tréimhse seo.  
Maoiníonn an Státchiste caiteachas caipitil trí Dheontais Chaipitil,
ar airleacain Státchiste neamh-inaisíoctha iad. Déantar na deontais
seo a amúchadh ar an mbonn céanna a dhímheastar na sócmhainní
gaolmhara.  

Síle

Ba é €
€ 399k luach na nglansócmhainní a aistríodh ó Sheirbhís
Theilifís na Gaeilge Teo, ar fo-chuideachta lánúinéireachta de
chuid RTE í, ar an 1 Aibreán 2007.

Síle

Athbhreithniú Airgeadais

Athbhreithniú Airgeadais don
9 mí Aibreán go Nollaig 2007.
Bunú  

Síle Seó

Foinsí eile tacaíochta  
Faoi fhorálacha Alt 47 den Acht Craolacháin 2001 tá dualgas ar RTÉ uair a
chloig d’ábhar craolacháin as Gaeilge a chur ar fáil do TG4 in aghaidh an
lae, agus dírítear go soláthróidh RTÉ 365 uair a chloig d’ábhar craolacháin
as Gaeilge in aghaidh na bliana gan aon chostas do TG4. Is ionann an
tseirbhís Nuachta, Nuacht TG4, agus leath den soláthar seo, a bheag nó a
mhór. Táirgtear an tseirbhís nuachta in áitribh TG4 i mBaile na hAbhann,
Contae na Gaillimhe.

www.tg4.ie
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Athbhreithniú Airgeadais

Caiteachas  
• Cláir
Feidhmíonn TG4 mar fhoilsitheoir/craoltóir agus dá bhrí sin déanann an
earnáil Táirgeachta Neamhspleách formhór a hábhar cláir a sholáthar trí chláir
choimisiúnaithe.
Le linn na naoi mí ó Aibreán go Nollaig 2007, b’ionann caiteachas díreach clár
agus €
€ 17.72m, beagnach 70% den chaiteachas iomlán.
Bhain €
€€€€€ 16m den chaiteachas le hábhar Gaeilge thar genre éagsúla ó chláracha
faisnéise go siamsaíocht agus ó spórt go drámaíocht agus an sceideal do
pháistí san áireamh.
Is infheistíocht dhíreach í seo i gcláir a fuarthas ón Earnáil Táirgeachta
Neamhspleách agus ar coimisiníodh 440 uair a chloig díobh agus a ndearnadh
dubáil go Gaeilge ar 170 uair a chloig dá bharr.
Sholáthair léiriúcháin neamhspleácha, mar aon le léiriúcháin intí TG4 an 365
uair a chloig d’ábhar Gaeilge ó RTÉ 4.2 uair a chloig d’ábhar Gaeilge
bunaidh don sceideal in aghaidh an lae le linn 2007.  

Cúla 4

Athbhreithniú Airgeadais

Cúla 4

Cuireann TG4 áiseanna ar fáil lena aghaidh seo agus gearrtar táillí a bhaineann
leis ar RTÉ agus tá caomhaontú ann idir an dá chraoltóir maidir le soláthar
áitreabh agus áiseanna ag TG4.
D’éirigh le TG4 maoiniú a fháil do chláir a choimisiúnaigh sí ó dhá chiste
craoltóireachta in Éirinn, BCI agus ILBF.
Le linn na 9 mí go 31 Nollaig 2007, bhain cláir a bhí coimisiúnaithe ag TG4 tairbhe
as maoiniú €
€ 5.3m ó BCI agus €
€ 2.3m ó ILBF.
Tá socruithe cómhaoinithe ann freisin le Bord Scannán na hÉireann/ Irish Film
Board agus le craoltóirí eile ar nós BBC agus S4C.

Cúla 4

• Forchostais  
Chosain forchostais, soláthar foirne agus neamh-fhoirne mar aon le dímheas
glan ó amúchadh deontais stáit, €8.4m sa tréimhse 9 mí. D’fhostaigh TG4
foireann 85 duine i 2007.
Ceapadh Bord TG4 in Aibreán 2007 agus tá táillí boird agus costais
ghaolmhara san áireamh sna forchostais thuas.  
In ár meastacháin do 2007 chuireamar costais aon uair amháin a bhain le
scaradh TG4 ó ghrúpa RTÉ san áireamh.  
Ach rinneadh iarrachtaí na costais seo a shrianadh agus a uaslaghdú rud a
d’fhág gur chaitheamar níos lú ná €
€ 200k, ár dtáillí iontrála bunaidh d’Aontas
Craolacháín na hEorpa san áireamh.

www.tg4.ie
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Ráitis Airgeadais
Teilifís na Gaeilge
Ráitis Airgeadais don 9 mí go dtí 31 Nollaig 2007

Clár
											

Leathanach

Ráiteas ar Fhreagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird		

20

Ráiteas ar Rialú Airgeadais Inmheánach			

20-21

Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 		

21-22

Ráiteas faoi Bheartais Chuntasaíochta		

22-23

Cuntas Ioncaim agus Caiteachais				

24

An Clár Comhardaithe						

25

Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid				

26

Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais		

27-32

Aifric

Airgeadais

Aifric

www.tg4.ie

Aifric

Tuarascáil Bhliantúil

19

Ráitis Airgeadais
Ráiteas ar Fhreagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird

Ráiteas ar Rialú Airgeadais Inmheánach

Tréimhse dar chríoch an 31 Nollaig 2007

Don tréimhse dar chríoch an 31 Nollaig 2007.

Leis an Acht Craolacháin 2001, ceanglaítear ar an mBord ráitis airgeadais
a ullmhú in aghaidh gach bliain airgeadais ina dtugtar léargas fíor
cothrom ar staid ghnóthaí Theilifís na Gaeilge agus ar a ioncam agus ar
a chaiteachas don tréimhse lena mbaineann i cibé foirm is cuí leis an Aire
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha le comhaontú an Aire
Airgeadais.

Thar ceann Bhord Stiúrthóirí Theilifís na Gaeilge (TG4), admhaím ár
bhfreagracht as a chinntiú go ndéantar córas éifeachtach rialaithe
inmheánaigh airgeadais a choimeád ar bun agus a oibriú.

Le linn na ráitis sin a ullmhú, ceanglaítear mar a leanas ar an mBord:
• polasaithe oiriúnacha cuntasaíochta a roghnú agus iad a chur i
bhfeidhm go comhréireach ina dhiaidh sin
• breithiúnais agus meastacháin atá réasúnach agus críonna a dhéanamh
• aon imeacht ábhartha ó chaighdeáin chuntasaíochta infheidhme a
nochtadh agus a mhíniú, agus
• na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais leantaigh mura rud
é nach cuí glacadh leis go leanfaidh Teilifís na Gaeilge de bheith ar
marthain.
Tá an Bord freagrach as taifid chuí cuntasaíochta a choimeád ina nochtar
go réasúnta cruinn, aon tráth áirithe, staid airgeadais Theilifís na Gaeilge
agus lena gcumasaítear don Bhord a chinntiú go gcomhlíonann na ráitis
airgeadais an tAcht agus caighdeáin tuairiscithe airgeadais an Bhoird um
Chaighdeáin Chuntasaíochta arna bhfoilsiú ag Institiúid na gCuntasóirí
Cairte in Éirinn.  
Ina theannta sin, tá an Bord freagrach as sócmhainní Theilifís na Gaeilge
a choimirciú agus, dá bhrí sin, as bearta réasúnacha a dhéanamh chun
calaois agus mí-rialtachtaí 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:
Peadar Ó Cuinn
Cathaoirleach

Ní féidir leis an gcóras ach deimhniú réasúnach, seachas deimhniú
iomlán, a sholáthar go bhfuil sócmhainní á gcoimirciú, go bhfuil
idirbhearta á n-údarú agus á dtaifeadadh i gceart, agus go bhfuil
earráidí ábhartha nó mí-rialtachtaí á gcosc nó á mbrath laistigh de
thréimhse thráthúil.
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 a bhunú ag leibhéal
na bainistíochta chun faireachán a dhéanamh ar
ghníomhaíochtaí 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 taifeadadh a
dhéanamh ar mhainneachtainí suntasacha, agus a
chinntiú go ndéantar gníomhartha cuí ceartúcháin;
Tá próiseas curtha ar bun maidir le priacail ghnó 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 bpriacal
atá ann do Teilifís na Gaeilge a shainaithint, lena n-áirítear rangú a
dhéanamh i leith na bpriacal suntasach go léir;
• measúnú a dhéanamh i dtaobh an dócha go dtarlóidh na
priacail shainaitheanta agus ar chumas Teilifís na Gaeilge na priacail a
tharlaíonn a bhainistiú agus a mhaolú;
• faireachán agus tuairisciú a dhéanamh maidir leis an
bpróiseas bainistithe priacal.

www.tg4.ie
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Ráitis Airgeadais
Ráiteas ar Rialú Airgeadais Inmheánach ar lean
Tá an córas rialú inmheánach airgeadais bunaithe ar chreat faisnéise
bainistíochta rialta, nósanna imeachta riaracháin, lena n-áirítear deighilt
dualgas, agus córas tarmligin agus cuntasachta. Áirítear ann go háirithe:  
• Córas buiséadaithe cuimsitheach le buiséad bliantúil, a ndéanann an
Bord Stiúrthóirí athbhreithniú air agus é a cheadú;
• Athbhreithnithe rialta ón mBord Stiúrthóirí ar thuarascálacha míosúla
agus bliantúla a léiríonn gníomhaíocht agus feidhmíocht airgeadais in
aghaidh réamhaisnéisí;
• Spriocanna a leagan síos chun feidhmíocht airgeadais agus
feidhmíochtaí eile a mheas;
• Nósanna imeachta do rialú infheistíochta caipitiúla;
• Disciplíní bainistíochta tionscadal.  
Úsáideann Teilifís na Gaeilge foinsí allamuigh dá feidhm iniúchta
inmheánaigh a chuaigh i mbun oibre i 2007 agus a fheidhmíonn de réir
an Chóid Chleachtais um Rialú Chomhlachtaí Stáit agus a thuairscíonn go
díreach don Choiste Iniúchta.  
Bíonn tionchar ag torthaí an phróisis bhainistíochta riosca ar an bplean
iniúchta inmheánaigh bliantúil atá ceaptha a dheimhniú go bhfeidhmíonn
na srianta inmheánacha a mbítear ag brath orthu, i gcónaí.  
Tá an anailís riosca agus an plean iniúchta inmheánaigh formhuinithe ag
an gCoiste Iniúchóireachta, a bunaíodh i 2007 agus a bhuaileann le chéile
ar bhonn rialta, ach ní níos lú ná trí huaire in aghaidh na bliana, chun
athbhreithniú a dhéanamh ar thuarascálacha a d’ullmhaigh feidhm na
hIniúchta Inmheánaigh. Tuairiscíonn an Coiste Iniúchóireachta go rialta
don Bhord maidir le cúrsaí a ndearna sé breithniú orthu.  
Cuidíonn agus foirmíonn obair an Iniúchóra Inmheánaigh, Coiste
Iniúchóireachta an Bhoird féin agus na bainisteoirí sinsearacha laistigh de
Teilifís na Gaeilge a bhfuil cuntasacht orthu faoi fhorbairt agus choinneáil
an chreata rialaithe airgeadais, monatóireacht agus athbhreithniú an
Bhoird ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmhéanaigh airgeadais.  
Deimhním gur stiúraigh an Bord, athbhreithniú ar éifeachtúlacht an
chórais rialaithe airgeadais inmheánaigh, sa tréimhse dár chríoch 31
Nollaig 2007.
Sínithe thar ceann an Bhoird  

Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste le cur i
láthair Thithe an Oireachtais
Tá ráitis airgeadais Theilifís na Gaeilge don tréimhse dar críoch 31 Nollaig 2007
iniúchta agam faoin Acht Craolacháin 2001.
Tá na ráitis airgeadais, a ullmhaíodh faoi na beartais chuntasaíochta
arna leagan amach sna ráitis, comhdhéanta den Ráiteas ar Bheartais
Chuntasaíochta, an Cuntas Ioncaim agus Caiteachais, an Clár Comhardaithe,
an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid agus na nótaí gaolmhara.  
Freagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird agus an Ard-Reachtaire Cuntas
agus Ciste faoi seach
Tá Teilifís na Gaeilge freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú de réir an Achta
Craolacháin 2001, agus as rialtacht na n-idirbheart a chinntiú. Ullmhaíonn
Teilifís na Gaeilge ráitis airgeadais de réir Cleachtais Chuntasaíochta a nGlactar
Leis go Coitianta in Éirinn. Tá freagrachtaí cuntasaíochta Chomhaltaí an
Bhoird leagtha amach sa Ráiteas um Fhreagrachtaí Bhaill an Bhoird
Is é m’fhreagrachtsa ná na ráitis airgeadais a iniúchadh de réir cheanglas
ábhartha dlí agus rialúcháin agus Caighdeán Idirnáisiúnta maidir le
hIniúchóireacht (Ríocht Aontaithe agus Éire).
Tuairiscím mo thuairim maidir le cibé an dtugann na ráitis airgeadais léargas
fíorcheart, de réir Cleachtais Chuntasaíochta a nGlactar Leis go Coitianta
in Éirinn. Tuairiscím freisin cibé, dar liom, an raibh leabhair chuntais chuí
coinnithe. Lena chois sin, deirim cibé an dtagann na ráitis airgeadais leis na
leabhair chuntais.   
Tuairiscím ar aon chás ábhartha nár feidhmíodh suimeanna airgid chun na
gcríoch a bhí beartaithe nó sa chás nach leanann na hidirbhearta do na
húdaráis a rialaíonn iad.  
Tuairiscím freisin mura bhfuil an fhaisnéis agus na mínithe ar fad faighte
agam agus atá riachtanach chun críocha m’iniúchta.
Scrúdaím an Ráiteas maidir le Rialú Inmheánach Airgeadais le féachaint
an léirítear ann gur chomhlíon Teilifís na Gaeilge an Cód Cleachtais maidir
le Rialachas Comhlachtaí Stáit agus tuairiscím ar aon chás ábhartha nach
ndéanann sé amhlaidh, nó más rud é go bhfuil an ráiteas míthreorach nó
nach dtagann sé le faisnéis eile atá ar eolas agam de bharr na ráitis airgeadais
a bheith iniúchta agam. Ní cheanglaítear orm a bhreithniú cibé an gclúdaíonn
an Ráiteas maidir le Rialú Inmheánach Airgeadais gach priacal agus rialú
airgeadais, ná teacht ar thuairim maidir le héifeachtacht na nósanna imeachta
maidir le priacail agus rialú.

Peadar Ó Cuinn
Cathaoirleach
www.tg4.ie

Tuarascáil Bhliantúil

21

Ráitis Airgeadais
Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste le cur i
láthair Thithe an Oireachtais ar lean

Ráiteas faoi bheartais chuntasaíochta.

Léim faisnéis eile atá sa Tuarascáil Bhliantúil, agus breithním cibé an dtagann
sé leis na ráitis airgeadais iniúchta. Breithním na himpleachtaí do mo
thuarascáil má thagaim ar an eolas faoi aon rud atá, de réir cosúlachta, ina
mhíráiteas nó ina neamhréireacht ábhartha leis na ráitis airgeadais.

Cuireadh na beartais chuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go seasta
ag déileáil le míreanna a meastar a bheith ábhartha maidir leis na ráitis
airgeadais.

An Bunús atá le mo Thuairim ar na Ráitis
I mbun m’fheidhme mar Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste, rinne mé
m’iniúchadh ar na ráitis airgeadais de réir Caighdeán Idirnáisiúnta maidir le
hIniúchóireacht (Ríocht Aontaithe agus Éire) arna n-eisiúint ag an mBord um
Chleachtais Iniúchóireachta agus trí thagairt a dhéanamh do na nithe ar leith
is gá a chur san áireamh i ndáil le cúrsaí bainisteoireachta agus oibriúcháin
a ghabhann le comhlachtaí Stáit. Déantar scrúdú mar chuid den iniúchadh,
ar bhonn tástála, ar fhianaise a bhaineann le suimeanna agus rialtacht na
n-idirbheart airgeadais a chuirtear san áireamh sna ráitis airgeadais, agus
leis na hidirbhearta a fhoilsítear iontu. Chomh maith leis sin, cuimsíonn an
t-iniúchadh measúnacht ar na meastacháin agus ar na breitheanna suntasacha
a rinneadh agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, agus measúnacht le féachaint
an oireann na beartais chuntasaíochta don bhail atá ar chúrsaí Theilifís na
Gaeilge, ar feidhmíodh na beartais sin ar bhealach leanúnach agus ar foilsíodh
iad ar bhealach sásúil.
Phleanáil mé agus rinne mé m’iniúchadh sa chaoi is go bhfaighinn an fhaisnéis
agus na mínithe ar fad a mheas mé a bheith riachtanach ionas go mbeadh
leordhóthain fianaise agam a d’fhágfadh cinnteacht réasúnach ann go bhfuil
na ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé calaois nó neamhrialtacht
eile nó earráid is cúis leis sin. I dteacht ar mo thuairim, rinne mé meastóireacht
ar a shásúla is a cuireadh faisnéis i láthair sna ráitis airgeadais san iomlán
freisin.
Tuairim
Is é mo thuairim go dtugann na ráitis airgeadais léargas fíorcheart, de réir
Cleachtais Chuntasaíochta a nGlactar Leis go Coitianta in Éirinn, ar riocht
ghnóthaí Theilifís na Gaeilge ag 31 Nollaig 2007 agus ar a ioncam agus ar a
chaiteachas don tréimhse dar críoch sin.
Is é mo thuairim go raibh leabhair chuntais chuí coinnithe ag Teilifís na
Gaeilge. Tá na ráitis airgeadais ag teacht leis na leabhair chuntais.
John Buckley
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Meitheamh 2008
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1. Bunú Theilifís na Gaeilge.
De bhun Acht Craolacháin 2001 agus Ordú ón Aire, 2007, bunaíodh
Teilifís na Gaeilge mar Chomhlacht Reachtúil ar 1 Aibreán 2007.
Roimh an data sin d’fheidhmigh Seirbhísí Theilifís na Gaeilge Teo,
fochuideachta ar lánúinéireacht ag RTE ag trádáil mar TG4, mar
chraoltóir seirbhíse poiblí, ag craoladh as Gaeilge go príomha.  
Ar an dáta bunaithe 1 Aibreán 2007, d’aistrigh sócmhainní agus trádáil
Sheirbhísí na Gaeilge Teo. go dtí an t-eintíteas nua Teilifís na Gaeilge, de
bhun Alt 52 d’acht 2001.  

2. An Bonn Cuntasaíochta  
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais ar bhonn fabhraithe, faoi choinbhinsiún
an chostais stairiúil agus de réir prionsabail chuntasaíochta a nglactar leo
go ginearálta. Glactar le caighdeáin tuairisciú airgeadais mar a eisítear
iad ag Bord na gCaighdeán Cuntasaíochta, de réir mar a thagann siad
chun feidhme.  
Tá na ráitis airgeadais á n-ainmniú in Euro.

3. Aithint Ioncaim  
Ioncam Tráchtála  
Seasann ioncam tráchtála do theacht isteach ó dhíolacháin ama craolta,
urraíocht agus gníomhaíochtaí coimhdeacha. Aithnítear díolacháin, a
léirítear glan ar CBL, sa chuntas ioncaim agus caiteachais nuair a chuirtear
an tseirbhís ar fáil.  
Muirearaítear coimisiún maidir le díolacháin do chuntas ioncaim agus
caiteachais mar a thabhaítear.

4. Caiteachas  
Cuimsíonn caiteachas caiteachas oibríochta agus caipitil.
Glanchaiteachas oibriúcháin, a chuimsíonn caiteachas na gclár agus
riaracháin, glan ar theacht isteach tráchtála.
Déantar caiteachas clár a mhuirearú don ráiteas ioncaim agus caiteachais
mar a thabhaítear é.  
Tuarascáil Bhliantúil
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5. Deontais ón Stáit  

8. Pinsin  

Déantar glanchaiteachas oibríochta Theilifís na Gaeilge a mhaoiniú trí
dheontas a fhaightear ón Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní
Nádúrtha. Aithnítear an deontas sa chuntas ioncaim agus caiteachais sa
bhliain a fuarthas é.  

Feidhmíonn Teilifís na Gaeilge scéim ranníocaíochta shainithe
do chuid dá fhostaithe.

Déantar caiteachas caipitil a mhaoiniú ón Roinn Cumarsáide, Fuinnimh
agus Acmhainní Nádúrtha trí dheontais chaipitil. Déantar na deontais seo
a amúchadh ar an mbonn céanna go ndéantar na sócmhainní gaolmhara
a dhímheas.

Tá Teilifís na Gaeilge i mbun próisis le scéim shochair
shainithe a bhunú do bheirt dá hoifigigh, an Príomhoifigeach
Feidhmiúcháin agus an Leas-phríomhoifigeach Feidhmiúcháin.
Beidh an scéim seo siardhátaithe go 3 Nollaig 2007.  

6. Sócmhainní Seasta Inláimhsithe  

Níl aon ranníocaíochtaí pinsin déanta go dtí seo cé go bhfuil
suim fabhraithe sna cuntais 9 mí go 31 Nollaig 2007 maidir leis
an scéim seo.

Ar an 1 Aibreán 2007 d’aistrigh sócmhainní seasta inláimhsithe ó
Sheirbhísí Theilifís na Gaeilge Teo. go Teilifís na Gaeilge ag glanluach
leabhar ar an dáta sin.
Léirítear sócmhainní seasta inláimhsithe ag luach an aistrithe ar 1 Aibreán
2007 móide méideanna breise a léirítear ag an gcostas, lúide muirear
dímheasa do 9 mí ó 1 Aibreán 2007 agus aon soláthar do lagú.  
Déantar dímheas a sholáthar ar gach sócmhainn sheasta inláimhsithe,
cé is moite de thalamh, ag rátaí a ríomhtar chun costas bunaidh a
dhíscríobh, lúide luach iarmharach measta, gach sócmhainn ar bhunús de
réir méid chothroim thar a shaolré fónta mar seo a leanas:  
%
Foirgnimh				
Gléasra agus trealamh		
Daingneáin agus feistis		

2.5
7.5-20
10

7. Airgead Coigríche  
Déantar idirbhearta ainmnithe in airgid choigríche a aistriú isteach go
euro ag na rátaí malairte atá i bhfeidhm ar lá na n-idirbheart. Aistrítear
sócmhainní airgeadais agus dliteanais atá ainmnithe in airgid choigríche a
aistriú isteach sa euro ag an ráta malairte atá in uachtar ar dháta an chláir
chomhardaithe agus áirítear gnóthachain nó caillteanais a eascraíonn dá
bharr sa chuntas ioncaim agus caiteachais don tréimhse.  

www.tg4.ie

Déantar íocaíochtaí don scéim a mhuirearú don chuntas
ioncaim agus caiteachais don tréimhse lena mbaineann.  

9. Cánachas
Tá cáin chorparáide iníoctha á soláthar ar bhrabúis inchánacha
ag rátaí reatha.
Aithnítear cáin iarchurtha i leith gach difríocht uainiúcháin
a tionscnaíodh ach nár freaschuireadh ag dáta an chláir
chomhardaithe i gcás gur tharla idirbhearta nó imeachtaí ag
dáta an chláir chomhardaithe a raibh de thoradh orthu go
raibh oibleagáid ann breis cánach a íoc amach anseo nó ceart
níos lú cánach a íoc amach anseo.
Is difríochtaí sealadacha iad difríochtaí ama idir barrachas a
ríomhtar chun críocha cánach agus barrachas a luaitear sna
ráitis airgeadais a eascraíonn toisc go ndéileáiltear le míreanna
áirithe ioncaim agus caiteachais sna ráitis airgeadais i mblianta
éagsúla chun críocha cánach.
Déantar cáin iarchurtha a thomhas ag na rátaí cánach a
meastar a bheidh i bhfeidhm sna blianta ina meastar go naisiompóidh na difríochtaí uainiúcháin, bunaithe ar rátaí
cánach agus dlíthe a achtadh nó a achtadh go substaintiúil faoi
dháta an chláir chomhardaithe. Ní lascainítear cáin iarchurtha.

Tuarascáil Bhliantúil
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24
Cuntais don 9 mí dar chríoch 31 Nollaig 2007

An Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
don 9 mí dar chríoch 31 Nollaig 2007
Ioncam Tráchtála

Nótaí
2

Costas Díolachán

2

Glan Díolacháin

€’000
3,596
541
3,055

Caiteachas
3
4
5

Costais Foirne
Speansais agus costais chomhaltaí an bhoird
Caiteachas Cláir
Costais tarchur
Margaíocht agus taighde
Forchostais
Dímheas
Caiteachas Iomlán

6
7
8

Glan chaiteachas oibriúcháin don bhliain

(25,026)
10

Ús infhaighte agus ioncam cosúil

4,350
131
17,716
2,540
1,272
953
1,119
28,081

78
-

Barrachas ar dhiúscairt sócmhainní seasta  

(24,948)
11

Maoiniú Stáit
Barrachas (Easnamh) ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas

(34)
12

Cánachas
Barrachas/(Easnamh) coinnithe don bhlian airgeadais
Níl aon ghnóthachain ná caillteanais aitheanta ann, seachas
iad sin a ndéileáiltear leo sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais.

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad na Beartais Chuntasaíochta agus Nótaí 1 go 25.
Thar ceann Bhord Teilifís na Gaeilge:

Peadar Ó Cuinn

Cathaoirleach				

   Pól Ó Gallchóir

Príomhfheidhmeannach

24,914

(33)
(67)
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Cuntais do 9 mí dar chríoch 31 Nollaig 2007

Clár Comhardaithe			
an 31 Nollaig 2007

				

Nótaí

€’000

  8

8,994

Féichiúnaithe

13

2,254

Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh

14

     36
2,290  

15

2,640

Sócmhainní Dochta				
Sócmhainní Inláimhsithe
Sócmhainní Reatha				

Dliteanais Reatha				
Creidiúnaithe a bheidh dlite laistigh de bhliain amháin

Glan-dliteanais reatha						

(350)

Glan sócmhainní						

8,644

Arna mhaoiniú ag			
Deontais Chaipiteal
  9
Cúlchistí Ioncam
17
									

8,312
    332
8,644

Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo iad na
Beartais Chuntasaíochta agus Nótaí 1 go 25.
Thar ceann Bhord Teilifís na Gaeilge:

Peadar Ó Cuinn

Cathaoirleach				

   Pól Ó Gallchóir

Príomhfheidhmeannach
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Cuntais don 9 mí dar chríoch 31 Nollaig 2007

Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid

Don tréimhse dar chríoch 31 Nollaig 2007
Gníomhaíochtaí Oibríochta - glan-insreabhadh/eis-sreabhadh airgid
(Glan ó dheontas stáit)

Nótaí
18

€’000
(3,579)

Aischur ar Infheistíocht agus ar Sheirbhísiú Airgeadais
Ús Faighte
Ús Íoctha

62
-

Glan-insreabhadh airgid ó aischuir ar
Infheistíochtaí agus ar Sheirbhísiú Airgeadais

62

Caiteachas Caipitil
Iocaíochtaí chun sócmhainní seasta inláimhsithe a fháil
Fáltais ó dhíolachán sócmhainní seasta
Deontais Caipitil Stáit
Glan-eis-sreabhadh airgid ó Chaiteachas Caipitil

Glan-eis-sreabhadh airgid						

(822)
807
(15)

19

Is cuid de na Ráitis Airgeadais seo iad na Beartais Chuntasaíochta agus Nótaí 1 go 25.
Thar ceann Bhord Teilifís na Gaeilge

Peadar Ó Cuinn

Cathaoirleach				

   Pól Ó Gallchóir

Príomhfheidhmeannach

(3,532)
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Nóta
1 Príomhghníomhaíocht
Is í príomhghníomhaíocht Theilifís na Gaeilge
cainéal teilifíse Gaeilge, TG4 a fheidhmiú  
2 Glandíolacháin

Tréimhse dar críoch 31 Nollaig 2007

Ioncam Tráchtála
Díolachán am craolta
Díolachán urraíochta
Díolachán cláir
Ioncam Ilghnéitheach
Costas Díolacháin
Coimisiún ar dhíolacháin fógraíochta agus urraíochta
Glandíolacháin

€’000
3,198
274
124
3,596
541
541
3,055

3 Costais Foirne
Ba 85 duine an meán uimhir fostaithe lánaimseartha a bhí fostaithe ag an
gcuideachta le linn na tréimhse. Bhí costais fostaithe le linn na tréimhse
comhdhéanta de:
Tuarastail agus Pá
Costais Leasa Shóisialaigh
Costais phinsin, buanchlúdach sláinte  
agus saoil
Taisteal agus Cothabháil
Oiliúint
Costais eile foirne

€’000
3,510
352
267
127
39
55

Iomlán na gcostas foirne

4,350

Luach Saothair an Príomhfheidhmeannach
Buntuarastal
Pá de réir feidhmíochta (Riaráistí)
Pá de réir feidhmíochta (2007)
Ranníoca Pinsin
Sochair Eile

€’000
115
15
31
9
2
172

4 Costais an Bhoird
Táillí
Taisteal/Cothabháil srl
Iomlán

€’000
103
28
131

Tuarascáil Bhliantúil
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5 Costais chlár
Cláir a coimisiúnaíodh
Ceannachán Cláir
Costais Dhubála
Costais eile
6 Margaíocht agus Taighde
Fógraíocht agus Margaíocht
Dearadh
Tomhais agus Taighde ar an Lucht Féachana
7 Forchostais
Cothabháil Trealaimh
Árachais
Costais Leabharlainne
Comhchomhairliúchán
Feisteas agus Smideadh
BSL & Teas
Cíos & Rátaí
Costais Socruithe
Glanadh
Postas & Stáiseanóireacht
Teileafón
Slándáil
An Ceaintín
Iniúchadh
Feithiclí
Costais Phinsin
Ilghnéitheach
Muirear Amach Saoráidí

Tréimhse dar críoch 31 Nollaig 2007
€’000
11,963
3,338
1,368
1,047
17,716
€’000
1,093
163
16
1,272
€’000
234
70
57
96
24
103
28
169
34
30
32
55
64
16
17
30
96
(202)
953
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8 Sócmhainní Dochta Inláimhsithe		

Talamh &
Foirgnimh
€’000

Innealra &
Trealamh
€’000

Fearais &
Feistis
€’000

Iomlán

Costas a aistríodh ar aghaidh an 1 Aibreán 2007
Breisithe

7,479
31

11,591
778

611
17

19,681
826

An 31 Nollaig 2007		

7,510

12,369

628

20,507

Carnú Dímheasa		
(Aistrithe an 1 Aibreán 2007)
Muirear don tréimhse

1,517

8,406

471

10,394

147

935

37

1,119

An 31 Nollaig 2007		
Glanluach Leabhair
An 1 Aibreán 2007

1,664

9,341

508

11,513

5,962

3,185

140

9,287

An 31 Nollaig 2007		

5,846

3,028

120

8,994

€’000

Aistríodh sócmhainní dochta ó Seirbhisí Theilifís na Gaeilge an 1 Aibreán 2007 ag glanluach
leabhair de €9.287m amhail an dáta sin. Tá muirear dímheasa don 9 mí go 31 Nollaig 2007
bunaithe ar an % cuí d’oll-luach na sócmhainní a aistríodh ó Sheirbhísí Theilifís na Gaeilge
chomh maith leis na sócmhainní sin a fuair Teilifís na Gaeilge idir 1 Aibreán agus 31 Nollaig 2007

9 Deontais chaipitil agus deontais-i-gcabhair réamhíoctha

31 Nollaig
2007
€’000

(a) Deontais chaipitil - faighte agus infhaighte		
Aistrithe ó Sheirbhísí Theilifís na Gaeilge
Deontais a fuarthas le linn na tréimhse
Ag deireadh na bliana		

8,424
807
9,231

Amúchadh		
Amúchta i rith na tréimhse

919

Ag deireadh na bliana		

919

Glanluach leabhair - Deontais chaipitil		

(b) Deontais-i-gcabhair réamhíoctha faighte Aistrithe ó STnaG

8,312

1,033

Ag deireadh na bliana		

1,033

Amúchadh
Amúchta i rith na tréimhse

1,033

Ag deireadh na bliana		

1,033

Glanluach leabhair - Deontais-i-gcabhair		

-

Iomlán na ndeontais chaipitil & deontais-i-gcabhair réamhíochta		
8,312

Tuarascáil Bhliantúil
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Nótaí a Ghabhann leis na Ráitis Airgeadais ar lean
Is ionann deontais chaipitil agus maoiniú stáit a fuarthas i ndáil le caiteachas
caipitil a thabhaigh Teilifís na Gaeilge
Amúchtar na deontais chaipitil ar an mbonn céanna a ndéantar
na sócmhainní gaolmhara a dhímheas. Aistríodh iarmhéideanna deontais chuig Teilifís
na Gaeilge ag a nglanluach ag 1 Aibreán 2007. Tá deontais-i-gcabhair réamhíoctha
comhdhéanta de mhéideanna a bhí rangaithe mar dheontais chaipitil roimhe seo  
i leith sócmhainní tarchurtha líonra ach a athrangaíodh mar dheontais-i-gcabhair
in 2003, ar dhiúscairt na sócmhainní sin chuig Líonra Tarchurtha RTÉ Teoranta.
Amúchadh an tráthchuid dheiridh den mhaoiniú seo de réir mar a tabhaíodh
costais tharchurtha ghaolmhara le linn tréimhse an chuntais.
10 Ús faighte			
Ús ar chuntais taisce banc (comhlán)

31 Nollaig 2007
€’000
78

11 Maoiniú Stáit			
Is ionann deontais ón Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus
maoiniú rialtais a faightear i leith caiteachas reatha a thabhaíonn Teilifís na Gaeilge.
Fuair Teilifís na Gaeilge leithdháileadh de €
€ 30.98m in 2007, baineadh úsáid as €
€ 22.962m
de sin chun caiteachas Theilifís na Gaeilge a fhritháireamh le linn na 9 mí Aibreán
go Nollaig  2007.
Maoiniú Stáit curtha chun sochair an chuntais
ioncaim agus caiteachas sa tréimhse			
Deontas faighte sa tréimhse cuntasaíochta
Deontas capitil a amúchadh (nóta 9)
Deontais i gcabhair réamhíoctha a amúchadh (nóta 9)

€’000
22,962
919
1,033
24,914
31 Nollaig 2007

12 Cánachas			
Brabús/(Caillteanas) ar ghnáthghníomhaíochtaí
roimh cháin
Caillteanas ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh cháin
arna iolrú faoin ráta caighdeánach cáin
chorparáideach na hÉireann de 12.5%

€’000
(34)

(4)

Éifeachtaí:
Ioncam incháinithe ag ráta cánach níos airde
Barrachas/(easnamh) na ndeontas chaipitil a amúchtar
agus liúntais chaipitiúla thar dhímheas
Caiteachas neamhasbhainte

25
2

Muirear cánach reatha don bhliain			
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13 Féichiúnaithe			
Féichiúnaithe trádála
Cáin bhreisluacha
Réamhíocaíochtaí

10

€’000
1,786
417
51
2,254

31
14 Airgead Tirim		
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€’000

Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh
Taiscí gearrthéarmacha

25
11
36

15 Creidiúnaithe		

€’000

Creidiúnaithe Trádála
Fabhruithe agus ioncam iarchurtha
Ranníoca Pinsin
Cáin Chorparáideach
ÍMAT/ÁSPC

373
1,958
65
17
227
2,640

16 Iarmhéideanna tosaigh		
Faoi Alt 52 den Acht Craolacháin 2001, aistríodh maoin, cearta
agus dliteanais ar fad Sheirbhísí Theilifís na Gaeilge Teo
chuig Teilifís na Gaeilge nuair a bunaíodh é an 1 Aibréan 2007.
Aistríodh glansócmhainní de €3
€ 99,000 an lá sin, comhdhéanta dóibh		
seo a leanas
€’000
Sócmhainní Dochta		
9,287
Sócmhainní Reatha		
Féichiúnaithe
Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh

4,095
3,568
7,663

Glansócmhainní Reatha		
Creidiúnaithe

(7,094)

Glan-sócmhainní reatha

569

Sócmhainní iomlána lúide dliteanais reatha

9,856

Deontais chaipitil agus deontais-i-gcabhar réamhíoctha  
Cúlchiste Ioncaim tugtha ar aghaidh

(9,457)
399

17 Cúlchistí Ioncaim		

€’000

Ioncam coinnithe ó Sheirbhísí 		
Theilifis na Gaeilge a aistríodh
Caillteanas don tréimhse airgeadais coimeádta

399
(67)

Iarmhéid an 31 Nollaig 2007		
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18 Réiteach Barrachais don bhliain chuig glan-insreabhadh
airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin

€’000

Easnamh don bhliain

(67)

Gníomhaíochtaí Neamhoibriúcháin		
Ús faighte (glan)
Barrachas ó dhíolachán sócmhainní dochta

(62)
-

Míreanna nach airgead iad
Dímheas
Deontais chaipitil a amúchadh
Deontas-i-gcabhair a amúchadh
(Ardú)/laghdú i bhféichiúnaithe
Ardú/(laghdú) i gcreidiúnaithe neamhchaipitiúla
Glan eis-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
19 Anailís ar athruithe i nglan-chistí		
Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh
Taiscí gearrthéarmacha

1,119
(919)
(1,033)
1,841
(4,458)
(3,579)
Ag 1 Aibreán
2007
€’000
3,568
3,568

Sreabhadh
Airgid
€’000
(3,543)
11
(3,532)

Ag 31 Nollaig
2007
€’000
25
11
36

32
20 Pinsin
An scéim ranníoca shainithe
Íocann Teilifís na Gaeilge isteach i scéim phinsin ranníocaíochtaí sainithe do roinnt áirithe
dá cuid fostaithe.  Coinnítear sócmhainní na scéime ar leithligh ó sócmhainní Theilifis na Gaeilge
i gciste atá á riaradh go neamhspleách. Is ionann costas pinsin agus ranníocaíochtaí
atá le híoc ag Teilifís na Gaeilge chuig an gciste agus tháinig sin chuig €
€ 218,640 don tréimhse
naoi mí dar críoch 31 Nollaig 2007
An scéim shochair shainithe
Bhí an Ceannasaí agus an Leas-Cheannasaí ina gcomhaltaí de Scéim Aoisliúntais RTÉ suas go dtí 2
Nollaig 2007. Tá bunú scéim phinsin shochair shainithe ceadaithe ag an mBord lena ndéanfar
ranníoca don Cheannasaí agus don Leas-Cheannasaí a bheidh siarghabhálach go dtí an dáta sin. Níl
ranníoca déanta leis an scéim dtí seo, cé go bhfuil fabhrú atá bunaithe ar meastachán costas 4
seachtaine ag tosú 3 Nollaig 2007, áirithe sna cuntais 9 mí go 31 Nollaig 2007. Níl  FRS 17 á chur i
bhfeidhm sna ráitis airgeadais seo mar gheall go bhfuil na méideanna neamhábhartha.
21 Tiomantais clár / cearta ceannacháin
Tá tiomantais clár / cearta ceannacháin conraithe ag Teilifís na Gaeilge ach níl soláthar déanta do €	
€6,955,764 ag 31 Nollaig 2007.
22 Tiomantais
Tá tiomantais chaipitil conraithe ag Teilifis na Gaeilge agus níl aon soláthar déanta do
	€€210,000 ag 31 Nollaig 2007

23 Idirbheartaíochtaí RTÉ
Faigheann TG4 365 uaire de chláir Ghaeilge go bliantúil saor in aisce ó  RTÉ.

24 Leasanna Chomhaltaí an Bhoird
Ghlac an Bord le nósanna imeachta de réir treoirlínte a d’eisigh an Roinn Airgeadais i ndáil le
leasanna na gComhaltaí Boird agus cloíodh leis na nósanna imeachta sin i rith na bliana.
Ní raibh aon idirbheartaíochtaí sa tréimhse i ndáil le gníomhaíochtaí an Bhoird ina raibh aon  
leas tairbhiúil iontu do Chomhaltaí an Bhoird.

25 Ceadú na ráitis airgeadais
Cheadaigh an bord stiúrtha na ráitis airgeadais an 19 Bealtaine 2008
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