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“Is é misean TG4 seirbhís tharraingteach nuálach teilifíse 

Ghaeilge a sholáthar, a cheiliúrann 

cruthaitheacht agus féiniúlacht na 

teanga, an chultúir, an cheoil agus an 

spóirt Éireannaigh le hábhar atá curtha 

i láthair ar bhealach a mheallfaidh an 

lucht féachana sa tír seo agus thar sáile.”

Is í fís TG4 “Teanga agus Cultúr na Gaeilge a chur chun cinn go rathúil trí leas 
a bhaint as ábhar teilifíse agus Gréasáin chun go mbeadh spás lárnach ag an 
nGaeilge i saol gach Éireannaigh, sa tír seo agus thar sáile.”

Cé go leagtar síos san fhís agus sa mhisean sin na spriocanna atá ag an 
eagras agus na straitéisí a úsáidfear ar mhaithe lena chuspóirí seirbhíse 
poiblí a sheachadadh, imreoidh na luachanna atá aige tionchar ar an 
mbealach ina mbainfear na nithe seo amach, ar an gcomhpháirtíocht lena 
phríomhgheallsealbhóirí agus tugann léargas ar na prionsabail atá mar 
bhuntréithe san eagras. Is iad na luachanna seo bunús chultúr eagrais TG4. 
Táthar ag súil freisin go gcaitheann gach fostaí de chuid TG4 a saol de réir na 
luachanna sin ó lá go lá agus go mbaineann siad leas astu lena dtreorú agus 
lena gcur ar an eolas maidir lena n-iompar ag-an-obair.

Croíluachanna TG4

Ceangal: 
•	 Nasc laethúil leis an nGaeilge le gach teaghlach sa tír. 
•	 An lucht féachana a bheith i gcroílár gach a ndéanaimid.
•	 Malairt léargais a sholáthar ar imeachtaí náisiúnta agus idirnáisiúnta. 

Fiúntas agus Luach ar Airgead:
•	 Clársceideal ardchaighdeáin a chur ar fáil.
•	 Struchtúr tíosach, éifeachtach a oibriú.

Cruthaitheacht: 
•	 A bheith cruthaitheach san aschur agus i ngach uile ní eile. 
•	 Leanacht le soláthar clár iontach, nuálach. 

Réamhghníomhach: 
•	 Tógáil ar an dearcadh dearfach, comhpháirteach foirne atá bunaithe agus 

buanaithe san fhoireann agus san eagras ar fad ón tús.

MisEAn, Fís AGus CRoíLuAChAnnA
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Leagtar amach spriocanna corparáideacha TG4 do 2009 ina “Ráiteas 
Gealltanas”. Sa ráiteas sin, leagadh síos 26 sprioc sna réimsí seo a leanas: 

i. Corparáideach;

ii. Cláir;

iii. Brandáil & Margaíocht;

iV. Airgeadas;

V. Teicneolaíocht;

Vi. Acmhainní daonna / Forbairt Foirne; agus,

Vii. Rialachas. 

Bunaíodh gealltanais TG4 go díreach ar a straitéis cúig 

bliana, a tugadh suas chun dáta le 

déanaí i bhfianaise na timpeallachta 

eacnamaíochta agus an mhargaidh 

craolacháin atá ag athrú. Tá seo curtha 

i láthair sa Straitéis Chorparáideach Cúig 

Bliana 2009 – 2013.

GEALLTAnAis TG4 do 2008
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i. Corparáideach

•	 Cloí leis na príomhchuspóirí agus spriocanna a leagadh síos i Straitéis 
Chorparáideach TG4 2008 – 2012 agus iad a chur i bhfeidhm.

•	 Féachaint le méadú breise ar mhaoiniú ón Státchiste a bhaint amach de 
réir Phlean Maoinithe TG4 2008 – 2012, chun an sprioc mhaoiniú reatha 
Státchiste de €57.5m do 2012 a bhaint amach agus chun an sprioc maidir 
leis na cláir nua Ghaeilge ar chlársceideal TG4 a mhéadú go 6 uair an chloig 
sa ló a bhaint amach.

•	 Ról lárnach TG4 mar phointe teagmhála Gaeilge laethúil do chách atá 
inrochtaine, tarraingteach agus siamsúil a choinneáil.

•	 Freastal ar ár lucht féachana go léir – iad sin atá líofa i nGaeilge, iad sin a 
bhfuil Gaeilge acu, iad sin ar bheagán Gaeilge nó gan Gaeilge ar bith agus 
iad sin a bhfuil spéis acu i gcultúr, spórt agus oidhreacht na hÉireann. 

ii. Cláir 

•	 Seirbhís phoiblí TG4 a chomhlíonadh trí bhunchláir nuálacha ardchaighdeáin 
Gaeilge a choimisiúnú agus a chraoladh ina dtaispeántar na gnéithe is fearr 
de chultúr na hÉireann – spórt, ceol agus scéalaíocht.

•	 Infheistiú i gcláir nua Ghaeilge, thar na príomhshraitheanna clár go léir, i 
2008 agus a chinntiú go bhfuil léargas sainiúil na súile eile ar fáil i dteilifís 
na hÉireann.

•	 Sraith láidir cláir nuachta, cúrsaí reatha agus fíorasacha a chur i láthair ina 
gcuirtear béim ar scéalta réigiúnacha agus ar shaincheisteanna nach bhfuil 
á dtuairisciú ag na meáin náisiúnta eile.

•	 Béim mhór a chur ar sceideal Gaeilge laethúil a chur ar fáil do leanaí agus 
do dhaoine óga a bheidh éagsúil agus tarraingteach.

•	 Féachaint le cur leis an lucht féachana i gcónaí, sciar náisiúnta féachana 
bhliantúil de 2.7% a bhaint amach agus an lucht féachana a ardú más féidir 
le linn shéasúir bhuaic-am féachana na Nollag, Lá Fhéile Pádraig srl. nuair a 
bhíonn sciar níos mó i gceist. 

•	 Oibriú i gcomhpháirtíocht le gníomhaireachtaí na hearnála agus 
gníomhaireachtaí stáit eile maidir le forbairt na hearnála léiriúcháin 
neamhspleáiche lena chinntiú go mbeidh an earnáil bríomhar agus 
inmharthana, i gceantair Ghaeltachta ach go háirithe.

GEALLTAnAis TG4 do 2008



•	 Oibriú i gcomhar le craoltóirí agus gníomhaireachtaí eile chun tionscadail 
chomhléirithe chuí, is féidir a bhaint amach, a aithint agus a dhéanamh, go 
speisialta má bhaineann siad le comhghleacaithe i náisiúin agus i réigiúin 
Cheilteacha ina bhfuil teangacha neamhfhorleathana.

  
iii. Brandáil & Margaíocht 

•	 Feasacht maidir le TG4 a mhéadú a mhéid is féidir trí bhrandáil agus 
phoiblíocht nuálach.

•	 Fógraíocht agus míreanna aitheantais cineálacha nua a chruthú ar mhaithe 
le mórfheachtas a chur chun cinn. 

  
iV. Airgeadas 

•	 Féachaint le maoiniú TG4 ón Státchiste a leithdháileadh a mhéid is féidir 
ar na tionscadail sin a bhaineann le cláir a thugann an luach ar airgead is 
fearr.

•	 An tacaíocht airgeadais bhreise is mó is féidir a fháil ó scéimeanna 
cómhaoinithe seachtracha a bhaint amach ar mhaithe le tionscadail chlár.

•	 Comhaontais agus comhpháirtíocht bhreise a fhorbairt i gcomhar le 
gníomhaireachtaí agus craoltóirí eile, a chabhróidh linn tionscal closamhairc 
a fhorbairt agus a chothú ar an oileán seo, a bheadh ábalta léiriúcháin 
teilifíse Gaeilge ardchaighdeáin a léiriú.

•	 An t-ioncam tráchtála is mó is féidir a fháil ón sciar lucht féachana. 

V. Teicneolaíocht 

•	 A chinntiú go mbeidh an t-aistriú go haois na teilifíse digití chomh éasca 
agus is féidir agus go mbeidh fáil i gcónaí ar chraoladh saor go haer uilíoch 
TG4 ar fud na hÉireann, i gceantair chúlráideacha, i gceantair shléibhe, ar 
oileáin agus i gceantair Ghaeltachta. 

•	 A chinntiú i gcónaí go mbeidh lucht leanúna TG4 ar fud na cruinne ábalta 
teacht ar ár gcláir tríd an nGréasán agus na hardáin eile agus féachaint 
lenár spriocanna Gréasáin do 2008 a bhaint amach, is é sin, 50 milliún cuairt 
ar www.tg4.ie agus 1.5 milliún sruth. 

•	 Feidhmiú an Chórais Bainistíochta Acmhainní Digiteacha nua (DAMS) a 
chur chun cinn.

Tuarascáil Bhliantúil 7
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•	 Leanacht le comhartha craolta TG4 a chur ar fáil i dTuaisceart Éireann 
in aois na teilifíse digití agus leanacht ag oibriú go dlúth le RTÉ chun an 
tseirbhís teilifíse nua Diaspora TV a bhunú sa Ríocht Aontaithe. 

•	 Na córais TF atá ann faoi láthair ar nós bhainistiú na gcainéal; díolacháin 
le linn am ar aer; airgeadas; slándáil agus Acmhainní Daonna, a thabhairt 
cothrom le dáta, a fheabhsú agus a chomhtháthú. 

Vi. Acmhainní daonna / Forbairt Foirne

•	 Aithníonn TG4 an luach agus an tionchar a sheachadann croífhoireann 
de 80 duine agus iad ag oibriú teicneolaíocht cheannródaíoch agus ag 
seachadadh clár den scoth i réimse na gclár.

•	 Déanfar córas nua párolla bunaithe ar TF a choimisiúnú ar mhaithe le 
hAcmhainní Daonna i 2008. 

Vii.Rialachas

•	 Mar chomhlacht reachtúil atá maoinithe ag an Státchiste, cloífidh TG4 le 
gach Cód agus Rialachán ábharach ceangailteach atá infheidhme maidir 
léi. 

•	 Comhráite leanúnacha ar gach gné den chraolachán - Feidhmiú, Cóid agus 
Rialacháin le geallsealbhóirí, rialtóirí, craoltóirí eile agus dréachtóirí polasaí.

  

GEALLTAnAis TG4 do 2008



9 Tuarascáil Bhliantúil Tuarascáil Bhliantúil 9

is iAd nA “PRíoMh-ChinnLínTE” 
MAidiR LE FEidhMiú TG4: 

{Fíorscéal
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•	 Bhain TG4 sciar lucht féachana 
foriomlán de 2.5% amach i 2008. 
Chiallaigh sé sin nár bhaineamar 
amach an sprioc shonraithe de 
2.7% a bhí againn don bhliain 
agus tá díomá ar TG4 faoin toradh 
seo. Tá margadh craoltóireachta 
na hÉireann éirithe an-iomaíoch 
anois, áfach, agus cé go raibh 
an sciar de 2.5% síos beagán i 
gcomparáid le sciar náisiúnta TG4 
do 2007 a bhí ag 2.7%, seo tréith 
a léiríodh i sciar roinnt mhaith de 
na cainéil ollmhóra. Léiríonn an 
meath seo an gá mór a bhaineann 
le leathadh amach DTT, le maoiniú 
breise a fháil le cur ar chumas an 
chainéil ábhar a fháil a bheidh 
tarraingteach agus siamsúil agus 
leanúint lena chur a mhéid agus 
is féidir le luach ar airgead inár 
ngníomhaíochtaí ar fad. 

•	 Chuir TG4 ardú 6.3% ar a haschur 
laethúil ar an gcéad taispeáint 
d’ábhar Gaeilge ar an gcainéal ó 
1519 go 1615 uaire (4.2 uaire go 
4.4 uaire in aghaidh an lae). Ina 

theannta sin chaith an cainéal 
formhór den mhaoiniú reatha ón 
Státchiste – 70% - ar léiriú ábhair 
Ghaeilge sa bhreis ar an 15% atá 
á chaitheamh ar chostas craolta 
ábhar Gaeilge. Caitheadh an chuid 
eile den mhaoiniú reatha (15%) 
ar fhorchostais lena n-áirítear an 
phoiblíocht agus an mhargaíocht 
ar fad – an méid a bhaineann leis 
an gcainéal agus lena cuid clár san 
áireamh. 

•	 Mhéadaigh TG4 a cuid 
caiteachais ar choimisiúin ón 
earnáil léiriúcháin neamhspleách 
beagnach 13% i 2008 – go 
€18.126m. Chomh maith leis na 
86 duine atá fostaithe sa stáisiún, 
meastar go gcothaítear os cionn 
300 post go díreach san earnáil 
léiriúcháin chomh maith le 
tionchar níos leithne a bheith aici 
ar an eacnamaíocht náisiúnta trí 
€58m a chur le hioncaim náisiúnta 
chomh maith le tionchar a bheith 
ar bhreis is 1400 post. 

is iAd nA “PRíoMh-ChinnLínTE” 
MAidiR LE FEidhMiú TG4: 

D’éirigh thar cionn le TG4 i gcomhlíonadh a cuid 

gealltanas i 2008, cé go bhfuil dhá réimse fós ann 

nach bhfuil críochnaithe go hiomlán ach tá siad ag 

brath ar leibhéil mhaoinithe níos airde. Bhaineamar 

amach go hiomlán 24 den 26 sprioc chorparáideacha 

agus bhaineamar cuid den phéire eile amach. 

•
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•	 I dtéarmaí ioncaim, fuair TG4 
ardú 14.5% ina Maoiniú Státchiste 
Reatha agus sháraigh sí a sprioc 
18% i ndáil le hioncam tráchtála– 
toradh iontach do chainéal teilifíse 
Éireannach i 2008 i bhfianaise 
na timpeallachta eacnamaíochta 
agus na timpeallachta iomaíochta 
atá againn láthair. 

•	 Leanadh le cur go mór le húsáid 
láithreáin gréasáin agus gréasán 
Teilifíse TG4, tháinig ardú 23% 
ar an líon cuairteoirí chuig an 
ngréasán agus tháinig méadú 18% 
ar shruthanna teilifíse gréasáin i 
2008. 

•	 Chuir TG4 raon leathan d’fhorbairtí 
seirbhíse chun cinn i 2008 lena 
n-áirítear an t-aistriú go DTT, 
pleanáil do sheachadadh seirbhís 
Diaspora i gcomhar le RTÉ agus 
ceannasaíocht i bhforbairt seirbhíse 
teilifíse Gaeilge Uile-Oileánda etc. 

•	 Mar chainéal, leanann TG4 a 
bheith éifeachtach ó taobh costais 
ar chláir choimisiúnaithe agus ar 
léiriúcháin in-tí agus lena cuid 
forchostais a rialú le struchtúr atá 
lom agus éifeachtach ó thaobh 
costais a chotabháil. 

•	 Le linn na bliana 2008, d’aithin 
agus rinne TG4 seachadadh ar 
riachtanais oiliúna na foirne, 
d’aithin agus chuir TG4 athruithe 
sonracha sa nuatheicneolaíocht i 
bhfeidhm, rinne TG4 athdhearadh 
iomlán ar a láithreán gréasáin 
agus rinne athstruchtúrú ar an 
gcraoladh gréasáin atá aici. 

•	 Le linn na bliana 2008, bhain TG4 
amach an líon is mó gradam agus 
duaiseanna riamh (45 – ardú 96% 
ar líon gradam 2007) mar gheall 
ar a haschur cruthaitheach (cláir, 
sraitheanna agus pearsantachtaí) 
agus mar gheall ar a cuid obair 
bhrandála agus fógraíochta. 
Áirítear mórghradam Eorpach 
anseo den chéad uair riamh.

is iAd nA “PRíoMh-ChinnLínTE” 
MAidiR LE FEidhMiú TG4: 
is iAd nA “PRíoMh-ChinnLínTE” 
MAidiR LE FEidhMiú TG4: 
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BoRd ThEiLiFís nA GAEiLGE & EoLAs EiLE

{Daithí ar 
Route 61
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1. Bord Theilifís na Gaeilge agus eolas eile
Bunaíodh Bord Theilifís na Gaeilge in Aibreán 2007 faoi fhoráil an Achta 
Craolacháin, 2001. Is é an tAire Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha 
a cheap comhaltaí an Bhoird. Níor tháinig aon athrú ar a chomhaltas le linn 
na bliana 2008.

Bhí 9 gcruinniú ag an mBord le linn na 12 mí go dtí 31 Nollaig 2008.

2. Comhaltaí an Bhoird & Príomhfheidhmeannach TG4 ar  
31 nollaig 2008

Pól Ó Gallchóir 
(Príomhfheidhmeannach)

Regina 
Uí Chollatáin

Peadar Ó Cuinn 
(Cathaoirleach)

Seosamh  
Ó Conghaile

Bríd 
Ní Neachtain

Eilís 
Ní Chonnaola

Feargal  
Ó Sé

Méabh 
Mhic Ghairbheith

Méadhbh Nic 
an Airchinnigh

Pádraig 
Mac Donncha

Rúnaí agus oifig Chláraithe na Cuideachta
Mary Uí Chadhain
TG4
Baile na hAbhann
Co na Gaillimhe

Rúnaí an Bhoird
Pádhraic Ó Ciardha

BoRd ThEiLiFís nA GAEiLGE & EoLAs EiLE
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Fochoistí an Bhoird
Tá dhá fhochoiste de chuid an Bhoird ann mar seo a leanas:

3. An Coiste iniúchóireachta

Fónaíonn triúr de chomhaltaí an Bhoird ar an gCoiste Iniúchóireachta:

Regina Uí Chollatáin (Cathaoirleach)
Pádraic Mac Donncha 
Feargal Ó Sé. 

Tagann an Coiste le chéile trí huaire sa bhliain ar a laghad. Le linn na 12 mí 
go 31 Nollaig 2008 bhí trí chruinniú aige agus thug siad tuairisc don Bhord 
ina ndiaidh. 

Tuairiscíonn an fheidhm Iniúchóireachta Inmheánaigh díreach chuig an 
gCoiste Iniúchóireachta.

4. Coiste Luach saothair

Is iad comhaltaí an Choiste Luach Saothair: 

Peadar Ó Cuinn (Cathaoirleach)
Eilís Ní Chonnaola,
Méabh Mhic Ghairbheith
Bríd Ní Neachtain

Tagann an coiste le chéile dhá uair sa bhliain ar a laghad. Le linn na 12 mí 
go dtí 31 Nollaig 2008 bhí dhá chruinniú aige.

5. iniúchóir
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Caisleán Bhaile Átha Cliath,
Baile Átha Cliath 2

6. Aturnae
Landwell Solicitors,
One Spencer Dock,
North Wall Quay,
Baile Átha Cliath 1

7. Baincéirí
AIB
Caisleán an Linsigh
Gaillimh

BoRd ThEiLiFís nA GAEiLGE & EoLAs EiLE
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TuARAsCáiL An ChAThAoiRLiGh

{Kings
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I rith na bliana 2008, agus an léargas 
aitheanta súil eile againn, leanamar 
leis an ról seo, ag freastal ar lucht 
féachana in Éirinn agus ar fud an 
domhain le raon leathan d’ábhar 
Gaeilge a bhfuil cáil mhór bainte 
amach aige ag déanamh ceiliúradh 
ar an nGaeilge agus chuir chun cinn 
an teanga agus an cultúr ar bhealach 
tarraingteach agus éasca le teacht 
air. Chun tacú leis sin bhrúmar chun 
cinn freisin le feidhmiú ár bPleananna 
Straitéiseacha agus ár bPleananna 
Maoinithe agus thugamar faoi 
na dúshláin oibríochtúla agus 
iomaíochais a tháinig chun cinn i rith 
na bliana le fuinneamh agus le fís. 

Tá TG4 fós ina chainéal faoi leith 
agus muid ag cumarsáid i nGaeilge 
leis an lucht féachana in ainneoin 
muid in iomaíocht go díreach le go 
leor cainéal Béarla, náisiúnta agus 
idirnáisiúnta a bhfuil fáil anois orthu 
in Éirinn. Táimid ag leanúint leis an 
éileamh atá ar ábhar i nGaeilge a 
léiriú, agus chruthaíomar i rith na 
bliana go bhfuil an t-éileamh ann 
nuair a chuireamar lenár sceideal le 
cláir nua Ghaeilge, go háirithe le linn 
buaicthréimhsí féachana ar nós faoi 
Nollaig, Lá Fhéile Pádraig agus faoi 
Cháisc. Mar shampla, bhaineamar 
amach sciar de 5.6% Lá Nollag – rud 
a chiallaigh go raibh TG4 ar an cúigiú 
cainéal ba mhó sa tír a raibh éileamh 

Ba í an bhliain 2008 an chéad bhliain a raibh 

neamhspleáchas ag TG4 agus ba bhliain rathúil 

agus thábhachtach a bhí inti ó thaobh fhorbairt na 

seirbhíse. Is é misean TG4 mar chraoltóir seirbhíse poiblí 

Gaeilge sceideal clár ar ardchaighdeán a chur ar fáil, 

a fhreastalaíonn ar an nGaeltacht agus ar phobal na 

Gaeilge, ach a chuireann nasc laethúil leis an nGaeilge 

ar fáil do gach líon tí sa tír agus a dhéanann ceiliúradh le 

mórtas agus le fís ar oidhreacht cultúir, ceoil agus spóirt 

na hÉireann. 

TuARAsCáiL An ChAThAoiRLiGh
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air– agus bhaineamar sciar 7.5% 
amach Oíche Fhéile Stiofáin. Tríd is 
tríd, léiríonn ár sciar de lucht féachana 
ról TG4 mar phointe teagmhála 
laethúil leis an nGaeilge agus cé gur 
tháinig laghdú beag (0.2%) ar ár 
sciar den lucht féachana náisiúnta i 
2008, d’éirigh go maith linn le sciar 
2.5%, nuair a thógtar san áireamh 
staid reatha na teilifíse digití atá an-
iomaíoch agus na céadta cainéal atá 
ar fáil. Tá sástacht agus sciar an lucht 
féachana rí-thábhachtach do TG4 
agus leanfaimid orainn le cláir agus le 
seirbhísí a bheidh ar ardchaighdeán 
agus a bheidh uathúil lena chinntiú 
go ndéanfaimid freastal ar an lucht 
féachana ar fad chomh héifeachtúil 
agus is féidir (bídís líofa i nGaeilge, 
ag cur feabhais ar a gcuid Gaeilge nó 
díreach spéis a bheith acu i gcultúr, 
i dtraidisiúin, i spórt agus i gceol na 
hÉireann), agus go léireofar go bhfuil 
maoiniú ón Státchiste tuillte againn. 

Léiríodh an t-ardchaighdeán seo i 
2008, nuair a bhuaigh TG4 an líon 
ba mhó gradam agus duaiseanna 
riamh, fuaireamar 45 gradam as 
ár n-aschur cruthaitheach, lena 
n-áirítear cláir, pearsantachtaí TG4 
agus ár ngníomhaíochtaí brandála 
agus fógraíochta. Áiríodh orthu sin 
den chéad uair riamh, mórghradam 
Eorpach, agus TG4 i measc 5000 
iontráil san iomaíocht as breis is 50 tír 
ar domhan. 

De bharr ár gcuid seirbhísí Teilifíse 
Gréasáin, níl TG4 teoranta níos mó do 
mhargadh na hÉireann. Go bunúsach 
táimid ag seachadadh “seirbhís 
Ghaeilge dhomhanda” do na mílte 
den lucht féachana lasmuigh d’Éirinn, 
ag cur ábhar craoltóireachta ar fáil ar 

bhonn domhanda. Chuireamar leis 
an obair a rinneadh ar an láithreán 
gréasáin le linn na bliana roimhe 
sin agus rinneamar athsheoladh ar 
láithreán a raibh athdhearadh iomlán 
déanta air i mí Mheán Fhómhair 
2008. Ba é an cuspóir a bhí leis an 
athfhorbairt sin an gaol idir sceideal 
TG4 agus an láithreán gréasáin a 
neartú tuilleadh, éascú a dhéanamh 
ar thuilleadh idirghníomhaíochta agus 
cur le nascleanúint an láithreáin agus 
gach a gheobhadh an t-úsáideoir. 
Chuir an méid sin go mór leis an úsáid 
atáthar a dhéanamh de sheirbhísí 
gréasáin TG4, seirbhís a sháraigh na 
spriocanna fáis ar fad ó thaobh an 
ghréasáin i 2008. 

In ainneoin an chúlaithe mhóir a 
tháinig ar an eacnamaíocht sa dara 
leath de 2008 agus a leanfaidh go 
ceann cúpla bliain eile, sháraigh 
TG4 a sprioc maidir le hioncam ó 
fhógraíocht agus ó urraíocht agus 
tá an Bord sásta leis an toradh sin. 
Ag féachaint chun cinn, ó thaobh 
feidhmíocht eacnamaíochta sa dó 
nó trí de bhlianta amach romhainn, 
meastar go dtiocfaidh laghdú ar 
fhógraíocht ar fud na meán ar fad, 
lena n-áirítear teilifís agus ní mór é 
sin a chur san áireamh i bpleanáil 
tráchtála agus straitéiseach TG4. 
Tabharfaidh TG4 san áireamh freisin 
an laghdú atá ag teacht ar éileamh ar 
fhógraíocht teilifíse, atá ag eascairt 
ón mbogadh i dtreo meán eile ar nós 
ar-líne. 

Tá an Bord thar a bheith sásta freisin 
go bhfuair TG4 ardú ar an maoiniú 
reatha Státchiste a fhaigheann sí ón 
Rialtas don bhliain 2008. B’aitheantas 
follasach é an t-ardú sin ar mhisean 
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agus ar a bhfuil bainte amach ag 
TG4 go dtí seo, ag teacht leis an 
bPlean Maoinithe a dhréachtaigh 
agus a chuir an Bord faoi bhráid an 
Aire an bhliain roimhe sin. Beidh 
impleachtaí móra ag an timpeallacht 
eacnamaíochta agus an meath atá 
tagtha ar airgeadas an Rialtais ar TG4 
mar thionscnamh atá maoinithe ag an 
Rialtas agus a dhéanann seachadadh 
ar fud raon leathan de thosaíochtaí 
beartais phoiblí atá tábhachtach 
lena n-áirítear an Ghaeilge, an 
eacnamaíocht náisiúnta, fostaíocht 
agus dílárú réigiúnach, an tionscal 
cruthaitheachta, craoltóireacht 
seirbhíse poiblí, teicneolaíocht agus 
éagsúlacht cultúir. Caithfidh TG4 a 
dhícheall a dhéanamh an méid atá 
bainte amach aige sna réimsí sin ar 
fad a choinneáil agus mar gheall air 
sin beidh dúshlán spleodrach amach 
roimh TG4 sna blianta atá le teacht. 

I 2008, lean TG4 freisin leis an obair 
ríthábhachtach atá idir lámha aige ó 
thaobh a chinntiú gur seirbhís uile-
oileánda atá sa chainéal. Tá fáil ar 
TG4 ar shatailít, ar chábla digiteach 
agus ar sheirbhís analóige trastíre sa 
Tuaisceart agus trí bhrústocaireacht 
agus trí oibriú go dlúth le Ofcom, tá 
tacaíocht phoiblí faighte againn le go 
bhfaighimid leithdháileadh iompair 
ar Ilphléasc Craoltóireachta Seirbhíse 
Poiblí an Tuaiscirt. Déanann an 
cainéal seachadadh anois ar theilifís 
Gaeilge do chéatadán ard de dhaoine 
atá ina gcónaí i dTuaisceart Éireann 
agus féachann lucht déanta polasaí 
na Ríochta Aontaithe orainn mar 
sheirbhís uile-oileánda ag a bhfuil 
ról tábhachtach i gcur chun cinn na 
Gaeilge do lucht féachana ar fud an 
Tuaiscirt agus an Deiscirt araon.

Glactar leis anois go bhfuiltear ar tí 
an Teilifís Trastíre Dhigiteach (DTT) a 
leathadh in Éirinn. Bhí glacadh saor-
go-haer uilíoch ar fud na hÉireann 
le linn an aistrithe chuig an DTT, go 
háirithe i gceantair chúlráideacha 
agus i gceantair Ghaeltachta mar 
phríomhfhócas ag TG4 i 2008. Mar 
chomhalta de Ghrúpa Geallsealbhóirí 
DTT na Roinne Cumarsáide, 
chuireamar lucht déanta polasaí 
agus conraitheoirí píolótacha DTT 
ar an eolas maidir leis na dúshláin a 
d’fhéadfadh a bheith i ndán do DTT 
agus é á leathadh amach go náisiúnta, 
go háirithe i gceantair shléibhe ar 
chósta an Iarthair, i dteannta leis an 
ngá atá ann a chinntiú go mbeidh 
clúdach uilíoch DTT ag na ceantair seo 
ar fad sula múchfar an analóg. 

Mar chraoltóir seirbhíse poiblí, 
déanann TG4 gach iarracht ról 
gníomhach a bheith aige in aon 
chainteanna a mbíonn tionchar acu ar 
thionscnaimh, cinntí polasaí, forálacha 
agus treoracha reachtúla, ag leibhéil 
náisiúnta agus Eorpacha, a bhaineann 
le agus a rialaíonn craoltóireacht. 
Lean TG4 leis an ngníomhaíocht sin 
le linn na bliana 2008, go háirithe ó 
thaobh fócais ar Bhille Craolacháin 
2008 atá ag an gcéim deiridh thrí 
Tithe an Oireachtais, achtófar an Bille 
go luath i 2009. Fáiltíonn an Bord 
roimh Údarás Craolacháin na hÉireann 
(BAI) atáthar ar tí a bhunú agus tá 
sé i gceist aige oibriú go dlúth leis 
agus é ag leagan amach an bhealaigh 
do Chraolacháin Seirbhíse Poiblí na 
hÉireann don tréimhse dhúshlánach 
atá romhainn. 

Tá sé mar aidhm ag TG4 freisin 
tacaíocht a tabhairt don Rialtas 
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maidir leis an bPlean nua 20 bliain 
don Ghaeilge. Mar a léiríodh i Ráiteas 
an Rialtais faoin nGaeilge sa bhliain 
2006, d’athdhearbhaigh an Stát a 
thacaíocht maidir leis an nGaeilge 
agus leis an nGaeltacht a fhorbairt 
agus a chaomhnú agus tá sé ag cur 
leis sin tríd an bplean nua 20 bliain 
seo. Mar chraoltóir seirbhíse poiblí 
náisiúnta Gaeilge, tá an Bord tiomanta 
do chinntiú go mbeidh TG4 lárnach sa 
phlean seo agus tá sí ag tnúth go mór 
oibriú go dlúth leis an Rialtas lena 
chinntiú go mbeidh príomhról aici 
maidir le beartas náisiúnta ó thaobh 
chraoltóireacht na Gaeilge a mhúnlú. 

Is é dara príomhghné mhisean TG4 go 
gcuirfimid cruthaitheacht chun cinn 
agus go ndéanfaimid fostaíocht agus 
scileanna a chothú ar fud raon leathan 
ealaíon. Arís eile, d’fheidhmigh 
TG4 go maith sa chás seo le linn na 
bliana 2008. Chuireamar 70% dár 
maoiniú Státchiste reatha i dtreo 
ábhair i nGaeilge a léiriú (chomh 
maith le 15% eile lena chraoladh) 
agus chuireamar freisin lenár leibhéil 
aschuir laethúil ábhar nua Gaeilge. 
Chomh maith leis sin, i 2008, chuir 
TG4 lena caiteachas ar chláir ón 
earnáil léiriúcháin neamhspleách agus 
rinne coimisiúnú ar líon mór clár a 
bhí ar ardchaighdeán, a bhí nuálach 
agus a bhain gradaim amach agus 
a thaispeáin an chuid ab fhearr de 
chultúr agus de thallann na hÉireann. 
Is é polasaí TG4, líon mór de chláir 
Ghaeilge a fháil ó chomhlachtaí atá 
lonnaithe sa Ghaeltacht agus molann 
sé tionscnamh Údarás na Gaeltachta 
maidir le tacú leis an scéim Oifigeach 
Forbartha Léiriúcháin le cothú a 
dhéanamh ar an earnáil léiriúcháin 
neamhspleách i gcomhar le TG4. 

Tugann fíorbhuntáistí na scéime seo – 
na cláir a léiríodh agus a craoladh ar 
TG4 le linn 2008 agus scileanna agus 
taithí níos fearr na ndaoine a raibh 
baint acu leo – gach údar dúinn a 
bheith dóchasach maidir le forbairt 
na hearnála amach anseo. 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil 
leis an mBord as a thiomantas do TG4. 
Le linn a chéad bhliain féilire in oifig, 
d’oibrigh an Bord go maith agus chuir 
clár iomlán oibre i gcrích, a thosaigh 
nuair a glacadh le plean oibre 
cuimsitheach “Ráiteas Gealltanas” 
do 2008, ár Straitéis Chorparáideach 
don tréimhse 2008 – 2012 agus Plean 
Maoinithe cúig bliana. Bunaithe air sin 
ar fad tá sé mar aidhm againn tacú i 
gceart le TG4 tríd an treo straitéiseach, 
na tosaíochtaí agus na buiséid don 
tseirbhís a leagan síos agus a chinntiú 
go mbeifear soiléir faoina bhfuil 
súil leis agus go bhfreastalófar ar 
an ionchas sin, is é sin le rá raon 
cuimsitheach de chláir uathúla i 
nGaeilge go príomha a sheachadadh, 
chomh héifeachtúil agus is féidir, cláir 
a léireoidh éagsúlacht cultúir oileán 
uile na hÉireann agus a chuireann 
siamsaíocht, eolas agus oideachas ar 
fáil agus a chruthaíonn go bhfuil an 
maoiniú atá ar fáil tuillte. 

Bhí trí chruinniú ag Coiste 
Iniúchóireachta an Bhoird le linn 2008 
agus dhírigh siad ar thabhairt faoi 
anailís ar phríomhphróisis laistigh 
den ghnó go háirithe. Is iad iniúchóirí 
inmheánacha TG4, DHKN, a thug 
faoin obair seo agus chlúdaigh siad na 
príomhréimsí Measúnú Riosca, Rialú 
Státchiste, Taisteal agus Cothabháil 
agus Coimisiúnú. Dhearbhaigh an 
anailís go bhfuil cleachtais agus 
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cosaintí atá stuama agus éifeachtúil 
á bhfeidhmiú i TG4 agus go bhfuil 
na moltaí go léir á bhfeidhmiú 
ag an bhfoireann bainistíochta le 
héifeacht láithreach. Tríd is tríd, tá 
an Bord muiníneach go bhfuil TG4 ag 
seachadadh a dhualgas reachtúil go 
héifeachtúil agus go bhfuil sé soiléir 
go bhfuil an cultúr corparáideach atá 
laistigh de TG4 ag cur béim mhór ar 
chuntasacht agus ar thrédhearcacht 
go háirithe i ndáil le maoiniú 
Státchiste. Tá an Bord muiníneach go 
leanfaidh TG4 ag comhlíonadh a cuid 
dualgas go maith agus go stuama. 

Ag féachaint chun cinn, tá roinnt 
mhaith dúshlán i ndán do TG4 i ndáil 
leis an tseirbhís. Tá sé tábhachtach 
i bhfianaise an mhargaidh teilifíse 
digití atá ag éirí níos plódaithe go 
ndéantar cothabháil ar raon, ar 
chaighdeán agus ar dhoimhneacht an 
ábhair atá i sceideal clár TG4 ar feadh 
na bliana, ag leibhéal a leanfaidh 
le seirbhís siamsaíochta a bheidh 
uilechuimsitheach, lárshrutha agus 
a bheidh ar ardchaighdeán. Léiríonn 
ár sciar den lucht féachana náisiúnta 
go bhfuil sé an-riachtanach go 
leanfaí ar bhonn práinne le leathadh 
amach an DTT agus maoiniú breisiú 
a chruthú le cur ar chumas TG4 
coimisiúnú a dhéanamh ar ábhar a 
bheidh tarraingteach agus siamsúil 
a fháil chomh maith le cur an méid 
is féidir le luach ar airgead ar fud 
gach gníomhaíochta. Sna míonna 
atá romhainn, leanfaimid leis an 
luach is fearr a fháil ar airgead agus 
lena chinntiú go bhfeidhmeoimid ar 
ardchaighdeán agus go saintréitheach 
i gcomparáid le cainéil teilifíse eile. Tá 
sé riachtanach go mbainfeadh TG4 
amach an méid seo ar fad má tá sé le 

leanúint mar bhonn craoltóireachta 
seirbhíse poiblí náisiúnta na Gaeilge. 

Níl aon ní eile le rá agamsa 
ach buíochas a ghlacadh lenár 
bpríomhgheallsealbhóirí. Ar dtús, ba 
mhaith liom buíochas a ghlacadh leis 
an Aire agus lena chuid oifigeach ón 
Roinn Cumarsáide as a dtacaíocht 
leanúnach le linn 2008. 

Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh 
freisin le RTÉ as a thacaíocht 
leanúnach do TG4 i 2008, go háirithe 
as soláthar reachtúil bliantúil 365 
uaire d’ábhar i nGaeilge don chainéal 
agus as seirbhísí tarchuir a sholáthar 
agus ina theannta leis sin as oibriú 
go dlúth linn le linn an aistrithe chuig 
DTT agus as seirbhís Diaspora a bhunú 
i measc gníomhaíochtaí eile.

Mar fhocal scoir, is mian liom buíochas 
a ghlacadh le mo chomhghleacaithe 
ar an mBord as a ndíogras agus a 
dtiomantas do TG4, le foireann TG4 
agus leis an mbainistíocht mar gheall 
ar a bhfís agus a bhfuinneamh, leis 
an gCuideachta agus le Rúnaithe 
an Bhoird agus go háirithe, An 
Ceannasaí, Pól Ó Gallchóir as a 
fhuinneamh, a éifeachtúlacht agus a 
ghairmiúlacht. 

Peadar Ó Cuinn 

Cathaoirleach 
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Ba í an chéad bhliain againn í ag 
feidhmiú inár gcraoltóir seirbhíse 
poiblí neamhspleách agus léiríodh 
an chlochmhíle thábhachtach sin 
inár bhfeidhmíocht níos fearr mar 
eagraíocht agus inár bhfás tríd is tríd. 

An tseirbhís Craolacháin

Is craoltóir seirbhíse poiblí náisiúnta 
Gaeilge í TG4, bunaithe le reacht 
agus maoinithe ag an Rialtas 
chun raon iomlán d’ábhar teilifíse 
ar ardchaighdeán a sholáthar i 
nGaeilge feadh gach séanra clár 
do lucht féachana sa bhaile agus 
thar lear. Léirítear an bunús atá le 
gníomhaíochtaí TG4 sa sainordú 
reachtúil atá leagtha síos sa 
reachtaíocht craoltóireachta, an 
ceann is déanaí in Acht Craolacháin 

2001. Faoin reachtaíocht sin tá sé 
de dhualgas ar TG4 seirbhís phoiblí 
saor-go-haer a sheachadadh ar an 
phobal iomlán ar oileán na hÉireann 
chun an Ghaeilge agus an cultúr 
a chur chun cinn agus a fhorbairt.  
Craolann TG4 24 uair an chloig 
in aghaidh an lae agus i 2008, 
chuireamar amach ar an meán 
4.4 uaire in aghaidh an lae de 
chláir Ghaeilge bhunaidh nó nua, i 
gcomparáid le 4.2 uaire i 2007. Bhí an 
t-ardú sin mar chuid de phlean TG4 
a cuid ábhar Gaeilge bunaidh a ardú 
go dtí sé huaire an chloig in aghaidh 
an lae faoin mbliain 2013. B’ionann 
an t-ardú don bhliain 2008 agus 1677 
uaire d’ábhar Gaeilge, rud a chiallaigh 
ardú de 6.3% ar na 1519 uaire i 2007. 
I 2008 freisin, bhog TG4 níos gaire do 
croí-sceideal 35 uaire in aghaidh na 

Cé gur bhliain dhúshlánach a bhí i 2008 do thionscal 

an chraolacháin in Éirinn, de bharr níos mó iomaíochta 

agus mar gheall ar an eacnamaíocht a bheith ag éirí 

níos measa, go háirithe sa dara leath den bhliain, ba í an 

bhliain ab fhearr riamh ag TG4 í, i dtéarmaí caighdeáin 

agus dul chun cinn ár seirbhísí agus ár gclár maidir le 

craoladh agus ábhar, mar a léirigh na gradaim a bhain 

go leor dár gcuid clár, dár gcuid láithreoirí agus an 

bhrandáil/an phoiblíocht amach, bhí leibhéil níos airde 

aschuir cláir Ghaeilge nua againn, croí-sceideal craolta 

níos láidre agus tháinig fás an-mhór leanúnach ar úsáid 

ár seirbhísí láithreáin gréasáin agus ar sheirbhísí Teilifís 

Ghréasáin. 
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seachtaine mar chéim eatramhach i 
mbaint amach ár sprioc straitéiseach 
de 40 seachtaine faoin mbliain 2013. 
Rinneamar ardú ó 26 go 30 seachtain 
agus os a chionn i gcás roinnt clár 
agus d’oibríomar chun sceideal clár 
Geimhridh/Earraigh 35 seachtaine a 
chur ar fáil. 

Cláir

Is é fíorbhonn sheirbhís TG4 
sceideal clár seirbhíse poiblí uathúil 
a bhíonn ar ardchaighdeán agus 
tarraingteach a sholáthar. Tá sin 
criticiúil ó thaobh fhorbairt iomaíoch 
TG4 mar chainéal náisiúnta agus tá 
sé fós mar phríomhstraitéis againn 
agus is é a thiomáineann ár gcuid 
gníomhaíochtaí ar fad. Bíonn tionchar 
díreach ag comhdhéanamh sceidil, ag 
an gcóimheá idir ábhar Gaeilge agus 
ábhar i dteangacha eile, an spriocú 
ar chatagóirí lucht éisteachta &rl 
ar chomh maith agus a éiríonn go 
gearrthéarmach agus go fadtéarmach 
leis an gcainéal. 

Le linn 2008 sheachaid TG4 cláir 
nua Ghaeilge agus d’oibrigh go 
dlúth leis an earnáil neamhspleách 
lena chinntiú go mbeadh na cláir 
ar fad – cinn reatha agus cinn nua 
ar ardchaighdeán agus le léargas 
súil eile TG4. Tríd is tríd leanamar 
ag iarraidh soláthar a dhéanamh 
ar sceideal clár den scoth a bhí 
tarraingteach agus sa chomhthéacs 
sin rinneadh seachadadh ar líon ard 
de chláir nua iontacha chomh maith 
le feabhas a chur ar shnáthanna clár 
atá ann faoi láthair. Bhaineamar an 
méid sin amach agus gan againn ach 
acmhainní teoranta agus leanamar 
ag léiriú an éilimh ard atá ar ábhar 
Gaeilge.

I 2008 chaith TG4 an chuid ba mhó dá 
mhaoiniú reatha ón Státchiste -70%- 
ar léiriú ábhair Ghaeilge chomh maith 
le 15% ar chraoladh ábhair Ghaeilge. 
Caitheadh an chuid eile dá maoiniú 
(15%) ar fhorchaiteachas, lenar 
háiríodh poiblíocht agus margú – air 
sin bhí poiblíocht agus margú ar an 
gcainéal agus a chuid clár. 

Ar bhuaic-chláir na bliana bhí an clár 
iontach Kings, an chéad ghnéscannán 
riamh i nGaeilge, na tairiscintí nua sa 
cheol traidisiúnta (Faoi Lán Cheoil), 
spórt, snáthanna doiciméadacha i 
stair, i gcultúr agus sna healaíona, 
bloc nua nócha nóiméad ar maidin 
de chláir Ghaeilge a thosaigh i 
bhFómhar 2008, clúdach leathnaithe 
ar Oireachtas na Gaeilge lenar 
áiríodh clúdach beo ar chomórtais 
ardghradamúla na hamhránaíochta 
agus an damhsa ar an sean-nós agus 
na duaiseanna ag Gradam Ceoil a 
bhronntar gach bliain. 

Bhí drámaíocht agus scéalaíocht mar 
chuid lárnach de sceideal TG4 le linn 
2008 agus lean an tsraith ancaire Ros 
na Rún mar phríomhchuid den sceideal 
clár. Is é an sobalchlár ceannródaíoch 
seo an tionscadal gairmiúil is mó 
riamh i dtionscal cruthaitheachta na 
Gaeilge. I 2008 chraol TG4 Kings a 
scríobh agus a stiúraigh Tom Collins 
agus bhí Colm Meaney, Donal O’Kelly, 
Brendan Conroy, Donncha Crowley, 
Barry Barnes, Seán Ó Tarpaigh agus 
Peadar Ó Treasaigh mar aisteoirí ann. 
Ba iad Newgrange Films a léirigh é 
agus rinneadh scannánú air i mBéal 
Feirste, i Londain agus i mBaile Átha 
Cliath. Scéal a ghoillfeadh ort atá ann 
faoi fhir óga, cainteoirí dúchais as 
Conamara a théann go Sasana i lár na 
1970aidí, agus súil acu saol níos fearr a 

TuARAsCáiL An 
PhRíoMhFhEidhMEAnnAiGh/ChEAnnAsAí



24 Tuarascáil Bhliantúil

bhaint amach. Deich mbliana fichead 
ina dhiaidh sin castar ar a chéile 
iad ag sochraide an duine is óige 
acu. Téann siad siar ar bhóithrín na 
smaointe ar ndóigh de bharr an údair 
a bhí acu, cuid de na cuimhní cinn 
sin go maith agus cuid eile a bhain 
le seanachrann. Rinne TG4, Bord 
Scannán na hÉireann, BCI, NIFTC, agus 
ILBF cómhaoiniú ar scannán lánfhada 
agus frtheadh maoiniú freisin faoi Alt 
481. Craoladh den chéad uair é ar TG4 
Lá Fhéile Stiofáin 2008. Bhí dhá chéad 
is ochtú cúig duine fostaithe le linn 
an léirithe agus ba é costas iomlán an 
lánscannáin ná €2m. 

Bhuaigh Kings ceithre cinn de 
Ghradaim IFTA i 2008 – An tAisteoir 
is Fearr i Ról Taca (Brendan Conroy), 
Eagarthóireacht, Fuaim, Scór Bunaidh 
agus Gradam Speisialta na Gaeilge. 
Bhain sé amach freisin an gradam 
ab airde ag Féile na Meán Ceilteach, 
Spiorad na Féile an moladh is airde 
ar chlár i dteanga Cheilteach. Tá an 
Fhéile Meán Ceilteach ar an bhféile is 
gradamúla agus is faide ar an bhfód 
sna hoileáin seo agus tionóltar í gach 
bliain. 

Ar chláir dhrámaíochta eile áiríodh 
Seacht, an tsraith drámaíochta úrnua 
do dhéagóirí atá suite i gcoláiste tríú 
leibhéal i dTuaisceart Éireann, Cogar 
and Anamnocht agus Aon Scéal, an 
chéad fhormáid seó painéil teilifíse 
a léiríonn tráthúlacht na Gaeilge. 
Thosaigh obair freisin i 2008 ar 
mhórshobal mór drámaíochta Rásaí 
na Gaillimhe. 

Ag teacht le blianta roimhe sin lean 
TG4 i 2008 ag tabhairt tosaíochta 
do spórt na hÉireann, go háirithe 
cluichí Gaelacha. Rud mór a baineadh 

amach i rith na bliana ná síniú déanta 
ar chonradh cearta nua trí bliana 
le CLG a chinntíonn céadchlúdach 
ar Shraitheanna Náisiúnta, 
Craobhchomórtais Chlubanna agus 
comórtais faoi 21. Tugann an conradh 
nua deis do TG4 pleanáil a dhéanamh 
go stuama don phríomhréimse sin dá 
aschur. I 2008 rinneadh breis clúdaigh 
feadh na bliana ar chluichí Gaelacha 
ar TG4, ó na cluichí club sna cúigí go 
dtí na Cluichí Ceannais Club i Márta 
agus Cluichí Ceannais na Sraitheanna 
san Aibreán agus sa Bhealtaine. 
Tharraing Cluiche Ceannais na Sraithe 
san Iomáint an líon is airde lucht 
féachana spóirt ar TG4 ag 274,000 
don chluiche ceannais idir Tiobraid 
Árann agus Gaillimh. 

Leanamar ar aghaidh leis an urraíocht 
ar ‘Cumann Peil na mBan’ agus 
neartaíomar ár gcomhpháirtíocht 
leo ar feadh na bliana i 2008.
Arís ar ais d’ardaíomar an líon clár 
beo a craoladh agus a clúdaíodh 
i gCraobhchomórtais TG4 le 20 
cluiche beo agus bhaineamar amach 
lucht féachana an-ard do Chluichí 
Ceannais na hÉireann. Tá TG4 ag 
baint aitheantais amach i gcónaí as 
a clúdach ceannródaíoch CLG agus 
tá niche bainte amach aici ó thaobh 
chlúdach spóirt ar ardchaighdeán. 

Léiríodh i rith na bliana freisin ar an 
gcainéal an clár a raibh súil leis – stair 
125 bliain de CLG GAA@125 Bliain, a 
chraolfar go luath i 2009 mar chuid 
de cheiliúradh an chumainn de 125 
bliain ar an bhfód. Bhí an tsraith clár 
sin, deich bpáirt, ar cheann de na 
léiriúcháin teilifíse neamhspleácha 
is mó in Éirinn i 2008. Rinne TG4 
coimisiúnú freisin ar shraith nua 
Laochra Gael agus chuir lena clúdach 
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ar Rásaí Lios Tuathail go sé lá chomh 
maith le clúdach ar chomórtais pheile 
agus iomána ag an dara agus ag an 
tríú leibhéal. Ionann agus blianta 
roimhe sin lean TG4 lena clúdach 
ar dhá mhór-imeacht spóirt, atá 
luaite anois leis an gcainéal i rith an 
tsamhraidh, is iad sin Wimbledon 
agus Tour de France chomh maith 
le clúdach breise ar an Chraobh 
Leadóige na Fraince i 2008. 

Maidir le hábhar do dhaoine óga i 2008 
lean TG4 ag cur béime ar nuálaíocht, 
ar rogha agus ar idirghníomhaíocht. 
Tá cláir do leanaí ar an réimse is 
mó iomaíochta den sceideal agus 
eiríonn go maith le TG4 sa genre sin. 
Craolann TG4 seirbhís chuimsitheach 
laethúil do gach aoisghrúpa atá 
i gceist – ó Chúla4 na nÓg ag am 
bricfeasta do leanaí réamhscoile agus 
Cúla4 iarnóin do leanaí níos sine, 
go dtí roinn Síle a tharraingíonn na 
déagóirí agus mic léinn tríú leibhéal. 
Áiríodh ar na príomhchláir Skunk 
Fu (a bhain gradaim amach lena 
n-áirítear ainmniú BAFTA) agus Aifric 
(a bhain mórghradaim amach freisin i 
rith na bliana, agus tuairisceofar thíos 
orthu) i measc go leor eile. Tá sé an-
tábhachtach do TG4 díriú ar an lucht 
féachana sin más léi deadhearcadh i 
leith na Gaeilge a chothú agus bonn 
a leagan síos do lucht féachana 
amach anseo. Mar chainéal tá orainn 
féachaint leis na bealaí is fearr a 
aimsiú le freastal ar riachtanais 
ábhair leanaí agus daoine óga agus 
a chinntiú ar an mbealach is fearr 
go mbeidh siad ag teacht i dtreo na 
Gaeilge ó aois an-óg. 

Gné shuntasach eile de sceideal 
TG4 i 2008 ná na cláir cheoil. Ba 
bhuaicphointe dearfach sa sceideal 

craoladh Gradam Ceoil TG4 (ar tháinig 
an tUachtarán Máire Mhic Giolla Íosa 
i láthair dó) agus áiríodh ar na cláir 
cheoil eile Faoi Lán Cheoil, sraith nua 
Geantraí, clúdach níos leithne ar an 
Damhsa agua Amhránaíocht ar an 
Sean Nós ag Oireachtas na Gaeilge 
agus Mo Bhealach Fhéin ó Dhónal 
Lunny. 

Chruthaigh an bhéim a leagann an 
cainéal ar scéalta agus ar cheisteanna 
réigiúnacha agus áitiúla agus an 
léargas neamhlárnach ó thaobh 
a aschuir nuachta agus cúrsaí 
reatha deathoil ón lucht féachana 
agus deatheist ó léirmheastóirí 
agus criticeoirí. Is príomhghné é 
sin d’ethos Chraolachán Seirbhíse 
Poiblí an chainéil agus dréachtaíodh 
dualgas eagarthóireachta roinnt 
de na snáitheanna clár go sonrach 
chun seirbhís leithleach a lorg 
agus a sheachadadh trí scéalta 
a sheachadadh nach ndéanfaí a 
sheachadadh ar shlí eile ar na meáin 
náisiúnta nó trí léiriú súil eile nó 
ceann réigiúnach ar mhórscéalta 
agus ar mhórthopaicí náisiúnta nó 
idirnáisiúnta. Is léir sin go háirithe 
sna sceidil dhoiciméadacha agus 
ceoil agus in aschur nuachta laethúil 
Nuacht TG4, sa chlár cúrsaí reatha 
seachtainiúil 7 Lá agus sa tsraith do 
thomhaltóírí Luach Ár Linne. 

Forbairt mhór ó thaobh sceidil do 
TG4 i 2008 ab ea bloc Gaeilge nua a 
cuireadh ar fáil ar maidin ar feadh 
uair a chloig go leith. Craoltar an bloc 
nua sin 11.30am - 1.00pm iarracht 
atá ann cláir Ghaeilge a shuí in áit 
lárnach i sceideal lármhaidine/am lóin. 
Bhí TG4 ag iarraidh deis a thabhairt 
do lucht féachana a fhéachann ar an 
teilifís le linn an lae cláir Ghaeilge  
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ón tráthnóna roimhe sin a fheiceáil 
chomh maith le teacht a thabhairt ar 
chláir Ghaeilge cartlainne. 

Go luath i 2008 ceapadh Lis Ní 
Dhálaigh sa phost sinsearach 
bainistíochta Stiúrthóir Ceannacháin 
agus Aschuir. Tháinig Lís chuig a 
ról nua ón obair iontach a rinne sí 
ar aschur Leanaí agus Daoine Óga 
TG4. Ina post nua glacann sí na 
freagrachtaí a bhí roimhe sin ar an 
Stiúrthóir Teilifíse, Alan Esslemont a 
d’imigh as TG4 i mí Eanáir le filleadh 
ar a dhúchas in Albain le cuidiú le 
bunú BBC Alba, an tseirbhís teilifíse 
nua Gaidhlige.

ár Lucht Féachana

Sciar náisiúnta lucht féachana 2.5% 
a bhí againn i 2008. Siúd is go raibh 
sin beagán faoi bhun sciar 2007 
(2.7%) tá tionscal craoltóireachta na 
hÉireann éirithe an-iomaíoch agus 
ba treocht í sin ba léir i sciaranna go 
leor príomhchainéal eile. Tháinig 
an meath de bharr go leor cainéal 
nua idirnáisiúnta atá ag fás agus 
atá á mbunú féin sa mhargadh in 
Éirinn agus atá dírithe cuid mhaith 
ar Mheiriceá, ar an óige agus/nó 
leanaí. Mar sin léiríonn sciar TG4 do 
2008 cumas an chainéil seasamh in 
aghaidh iomaíochais ó chainéil atá i 
bhfad níos mó agus dul i gcomórtas 
le mórchainéil a bhfuil buiséid i bhfad 
níos mó acu le haghaidh clár. 

Tá sé sin daingnithe go háirithe ó 
thaobh chumas TG4 lucht féachana 
ard a bhaint amach le linn saoirí 
náisiúnta ardphróifíl Lá Fhéile 
Pádraig, faoi Cháisc agus faoi Nollaig. 
Agus an cainéal ag leanúint ar 
aghaidh lena pholasaí an sceideal clár 

is fearr a cheapadh, a choimisiúnú 
agus a chraoladh ar feadh na bliana, 
rinneadh acmhainní a leithroinnt go 
straitéiseach le seirbhís a sholáthar 
ar feadh na bliana le buaic-lucht 
féachana ag tréimhsí arduimhreacha. 
Chruthaigh a thorthaí sin muid ceart 
maidir leis an bpolasaí acmhainní 
breise a leithroinnt don sceideal clár 
le linn tráthanna buaicfhéachana 
mar go gcreidimid go bhfuil nádúr 
láidir ag an lucht féachana leis an 
gcainéal agus go bhfilleann siad ar an 
gcainéal le haghaidh clár dúchasach 
ardchaighdeáin le linn na dtréimhsí 
tábhachtacha sin den bhliain. 

Chruthaigh an infheistíocht bhreise 
i gCláir Ghaeilge do bhuaicthréimhsí 
lucht féachana, nuair a bhíonn ardú 
mór ar an sciar lucht féachana de 
ghnáth, go maith do chur chuige 
do TG4 ó thaobh leibhéal rátálacha 
le linn na buaicthréimhsí féachana. 
Bhí an-tóir ar an gcainéal le linn na 
tráthanna féachana sin le linn 2008. 
Mar shampla d’fhéach 3.1m (75% den 
daonra) ar TG4 ag tráth éigin thar 
thréimhse na Nollag i 2008, d’fhéach 
1.35m ar TG4 ar Lá Nollag leis féin 
agus bhí TG4 de bharr a sciar de 5.6% 
lucht féachana ar an gcúigiú cainéal 
ba mhó tóir in Éirinn an lá sin. Bhí 
Lá Fhéile Stiofáin níos fearr fós le 
sciar 7.5% oíche Lá Fhéile Stiofáin. Is 
é aidhm TG4 níos mó infheistíochta 
a dhéanamh i gcláir Ghaeilge 
ardchaighdeáin le cur leis an sciar 
lucht féachana ar feadh na bliana. 

Chuir dhá ‘eagrán speisialta’ ar Lá 
Nollag lenár sciar an lá sin- Geantraí 
agus Ros na Rún. Craoltar na cláir 
sin ar TG4 ó bunaíodh í –os cionn 12 
bliana ó shin – agus tarraingíonn siad 
lucht féachana mór fós. D’éirigh go 
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maith leis an bpéire acu i rith an lae 
agus tharraing siad sciar ard lucht 
féachana. Léiríonn chomh maith agus 
a d’éirigh leis na cláir cheannródaíocha 
seanbhunaithe seo agus le cláir úrnua 
ar nós Kings go bhfuil an seachadadh 
a dhéanaimid ar chláir Ghaeilge 
uathúla in ann lucht féachana a 
mhealladh agus go neartóidh siad ár 
bhfeidhmíocht go mór ó thaobh sciar 
den lucht féachana.

Tríd is tríd tháinig breis is 800,000 
duine isteach ag féachaint ar an 
gcainéal gach lá i 2008, agus lean 
tóir fhorleathan orainn agus muid ag 
freastal ar gach aoisghrúpa sa phobal 
arb í an Ghaeilge a rogha teanga 
agus/nó a bhfuil spéis acu i nGaeilge 
agus i gcultúr agus i dtraidisiúin na 
Gaeilge, go háirithe spórt agus ceol. 
Léiríonn an titim bheag ar ár sciar 
áfach an riachtanas tábhachtach 
atá ann ár sciar den lucht féachana 
agus ár seasamh a choinneáil le 
go mbeimid ábalta leanúint ag 
seachadadh ar an dualgas atá orainn 
ó thaobh an Ghaeilge, a cultúr agus 
a cuid traidisiún a chur chun cinn. 
Theastódh uainn mar sin dul chun 
cinn a dhéanamh go práinneach ó 
thaobh leathadh amach DTT agus 
breis acmhainní airgeadais a ghiniúint 
le go mbeidh an cainéal in ann ábhar 
mealltach siamsúil a choimisiúnú agus 
a fháil. 

seirbhísí Gréasáin 

Bhí tábhacht lucht féachana TG4 
lasmuigh d’Éirinn le feiceáil ón bhfás 
ar úsáid na seirbhísí gréasáin. I 2008, 
lean an trácht chuig láithreán gréasáin 
TG4 agus chuig seirbhísí gréasáin ag 
ardú, agus d’athdhearbhaigh aiseolas 
ó úsáideoirí ón dá cheann an tábhacht 
a bhaineann le rochtain ar ábhar 
TG4 agus ar ábhar tacaíochta do na 

mílte úsáideoir agus foghlaimeoir 
Gaeilge ar fud an domhain. Tháinig 
méadú suntasach ar úsáid láithreán 
gréasáin TG4 (www.tg4.ie) tar 
éis athdhearadh iomlán chun é a 
dhéanamh níos tarraingtí don tsúil, 
níos oiriúnaí don úsáideoir agus é a 
chur ar fáil i nGaeilge agus i mBéarla 
sa bhreis ar athdhearadh agus 
athstruchtúrú ar sheirbhís chraolta 
gréasáin leathanbhanda (www.tg4.
tv), le héifeacht ó Mheán Fómhair 
2008. D’fhás líon na gcuairteoirí 
uathúla ar an ngréasán ó 351k i 
2007 go dtí 430k i 2008, ardú 22.5%, 
d’ardaigh líon na lorg leathanach ó 
4.4m i 2007 go dtí 5.7m i 2008 – fás 
30% agus mhéadaigh sruthanna clár 
craolta gréasáin leathanbhanda TG4 ó 
bheagnach 1.4m i 2007 go dtí 1.6m i 
2008, fás beagnach 18%. 

Léiríonn na figiúirí seo go bhfuil TG4 
ag cur seirbhís Ghaeilge ar fáil do na 
mílte lucht féachana lasmuigh d’Éirinn 
agus creidimid go bhfuil forbairtí 
breise ag teacht. 

seirbhísí eile 

Bhí TG4 páirteach go díreach i 2008 
i bpleanáil chun cinn an chainéil 
nua Diaspora (brandáilte mar RTÉ 
International),tá iarrtha ag an Rialtas 
ar RTÉ an tseirbhís seo a bhunú i 
margadh na Ríochta Aontaithe i 
dtosach. Cuirfidh TG4 trí huaire an 
chloig ábhar Gaeilge ar fáil in aghaidh 
na seachtaine don tseirbhís nua seo. 
D’fhógair RTÉ i ndeireadh 2008 go 
bhfuil seoladh na seirbhíse nua curtha 
siar. 

An Earnáil Léiriúcháin neamhspleách

Bhí ról lárnach ag TG4 i bhforbairt na 
hearnála léiriúcháin neamhspleáiche i 
2008, choimisiúnaigh cláir bhunaidh 

TuARAsCáiL An 
PhRíoMhFhEidhMEAnnAiGh/ChEAnnAsAí



28 Tuarascáil Bhliantúil

a léiríodh i nGaeilge, go leor acú ó 
chomhlachtaí léiriúcháin i gceantair 
Ghaeltachta. I 2008, choimisiúnaíomar 
cláir nua Ghaeilge ó chomhlachtaí 
léiriúcháin neamhspleácha in Éirinn 
arbh fhiú thart ar €18.1m iad. Léirigh 
sin ardú de bheagnach 10% os cionn 
chaiteachas 2007 de €16.5m gan cláir 
a dhubáiltear i gcomhair craolta san 
áireamh. 

Sa bhreis ar na buntáistí 
cruthaitheachta in obair TG4 leis an 
earnáil léiriúcháin neamhspleách, 
measann Cónaidhm Closamhairc IBEC 
gur cothaíodh os cionn 300 post san 
earnáil léiriúcháin neamhspleách 
trí choimisiúnú TG4 amháin i 2007. 
Creidtear go bhfásfaidh sé sin i 2008 
cé go bhfuil anailís fhoirmiúil le 
déanamh ag IBEC maidir leis sin fós. 
Tá roinnt de na poist sin, ach níl siad 
go léir, suite i gceantair Ghaeltachta, 
ceantair ar féachadh ar a suíomh mar 
bhac isteach ar an tionscal ábhair 
chlosamhairc idirnáisiúnta.

Sa bhreis air sin tá tionchar suntasach 
againn ar eacnamaíocht náisiúnta 
níos leithne tríd an gcaiteachas 
díreach agus indíreach, agus léiríonn 
ár n-anailís gur sholáthraíomar thart 
ar €58m d’ioncam náisiúnta agus os 
cionn 1400 post i 2008 dá bharr sin. 

Sa bhreis ar an gcaiteachas suntasach 
sin, thug TG4 faoi roinnt tionscnamh 
forbartha leis an earnáil léiriúcháin 
neamhspleách i 2008, ag cur 
lenár ngealltanas chun neart agus 
éagsúlacht na hearnála léiriúcháin 
neamhspleáiche in Éirinn a chur chun 
cinn trína bheith tiomanta oibriú leis 
na comhlachtaí sin ina bhfuil tallann, 
fuinneamh agus nuálaíocht le fáil. 
Go háirithe chríochnaíomar an chéad 
bhliain den scéim Oifigeach Forbartha 
Léiriúcháin (OFL) i dteannta Údarás 

na Gaeltachta. Mar thoradh ar an 
scéim mheantóireachta nuálach sin 
tugadh cúnamh díreach do naoi 
gcomhlacht i gceantair Ghaeltachta 
éagsúla. Chuir TG4 tús leis an dara 
bliain den scéim le deich gcomhlacht 
ar bord. Craoladh na chéad chláir 
theilifíse chríochnaithe ó scéim OFL 
ar TG4 i 2008. D’éirigh go maith le 
Cailleach Chill Chainnigh, Kennedy’s 
Cadets, An Fathach, An Diabhal ag an 
Damhsa agus Sa Bhaile san Ind agus 
is cruthúnas iad sin ar chaighdeán 
na scéime agus ar an réimse ábhair 
agus tallainne a gcuidíonn sí lena 
gcur ar fáil. Tá fadbhreathnaitheacht 
an té a cheap agus a chuir an scéim 
cheannródaíoch sin le chéile mar 
aon leis an infheistíocht a fháil ag 
breith buntáiste ar deathuar é do 
thodhchaí chaighdeán na léiriúchán 
ó chomhlachtaí léiriúcháin atá 
lonnaithe sa Ghaeltacht. 

Tháinig an scéim Oscailt chun críche 
i 2008. Ba scéim í a fuair tacaíocht ó 
TG4 chun cláir Ghaeilge a fhorbairt 
agus a léiriú i gcomhar leis an 
earnáil léiriúcháin neamhspleách. 
Craolfar cláir dheiridh Oscailt i 2009 
le scéim forbartha trí bliana nua Síol 
ag teacht ina háit, scéim a bheidh 
ann ó 2009 – 2011. I 2008 thacaigh 
Oscailt le forbairt a dhéanamh ar thrí 
thionscnamh clár.

I 2008, fuair TG4 maoiniú léiriúcháin ó 
BCI agus ILBF chun obair a dhéanamh 
ar thionscnaimh chlár leis an earnáil 
léiriúcháin neamhspleách agus 
chun cláir nach ndéanfaí murach 
an cúnamh sin a léiriú. Aithnímid 
tábhacht an mhaoinithe sin agus 
an tionchar atá aige ar an margadh 
craolta. Thugamar faoi fhorbairt 
shuntasach thionscnamh clár i 
gcomhar le comhlachtaí léiriúcháin 
neamhspleácha Thuaisceart Éireann, 
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mar aitheantas ar ár gcuspóir chun 
earnáil léiriúcháin neamhspleách 
Ghaeilge uile-oileánda a bhaint 
amach. Óna thaobh sin tá an ILBF 
lárnach ó thaobh tacú leis an earnáil 
seo agus ó thaobh clár faoi na daoine, 
a gcuid údar imní agus a gcultúr a 
léiriú. I rith 2008 bhí ról lárnach ag 
TG4 maidir le lucht déanta polasaí 
a chur ar an eolas faoi thábhacht, 
gnóthachtálacha agus riachtanas na 
hearnála chun maoiniú ILBF a leathnú. 
Tá áthas orainn go bhfuil dhá bhliain 
eile le cur leis an scéim ó Mhárta 2009 
agus tá sé i gceist againn oibriú lena 
chinntiú go mbeidh maoiniú buan 
ann. I rith 2008 fuair TG4 maoiniú 
léiriúcháin de €4.28m ó BCI agus ILBF 
chun obair a dhéanamh ar 28 clár. Ina 
theannta sin d’oibríomar go dlúth le 
BBC Thuaisceart Éireann ar roinnt 
tionscnamh clár ardleibhéil chun úsáid 
chomhlántacht agus éifeachtach ár 
maoinithe a chinntiú. Ní amháin gur 
thugamar tacaíocht d’fhorbairt na 
hearnála léiriúcháin neamhspleáiche 
trí thionscadail fhorbartha ar nós OFL 
agus Oscailt, ach thugamar tacaíocht 
ar bhonn leanúnach trí oibriú go dlúth 
lenár gcomhlachtaí soláthair i rith 
an phróisis choimisiúnaithe agus trí 
thacú leo i rith phríomhchéimeanna 
cruthaitheachta agus léiriúcháin gach 
tionscadail. I 2008, d'eagraigh muid 
dhá mhórbhabhta coimisiúnaithe.

Forbairt seirbhíse uile-oileánda 

Tá sé mar chuspóir straitéiseach 
ríthábhachtach ag TG4 an cainéal a 
bhunú mar sheirbhís uile-oileánda 
agus dá bhrí sin, caithfimid a chinntiú 
go bhfuil comhartha craolta TG4 
ar fáil ar fud Thuaisceart Éireann 
i ndiaidh mhúchadh an chórais 
analóige sa Ríocht Aontaithe agus go 

mbeidh TG4 ar fáil ar gach ardán sa 
Tuaisceart lena n-áirítear cábla, satailít 
agus DTT. I rith 2008, d’fhorbraíomar 
dlúthchaidreamh oibre le rialtóir 
teilifíse na Ríochta Aontaithe, Ofcom. 

Tionóladh dhá sheisiún Ofcom i mBéal 
Feirste agus bhí TG4 rannpháirteach 
go hiomlán iontu. Chomh maith 
le cuireadh a fháil ó Ofcom a 
bheith rannpháirteach i seimineáir 
phoiblí agus seimineáir thionscail 
ar thodhchaí chraoladh na seirbhíse 
poiblí (PSB) sa Ríocht Aontaithe, 
chuireamar le aighneachtaí i scríbhinn 
a rinne eagraíochtaí teanga agus 
cultúir Éireannacha i dTuaisceart 
Éireann, maidir le hathbhreithniú 
comhairliúcháin Ofcom ar PSB 
sa Ríocht Aontaithe. Léirigh na 
haighneachtaí sin ar fad an ról lárnach 
atá ag TG4 cheana féin agus an gá atá 
TG4 a aithint mar an t-aon soláthróir 
seirbhíse teilifíse cuimsitheach i 
nGaeilge do Thuaisceart Éireann. 
D’athdhearbhaigh siad beartas ráite 
Ofcom spás DTT i dTuaisceart Éireann 
a leithdháileadh do TG4 mar chuid 
d’ilphléacs PSB sa réigiún sin. 

Aistriú go Teilifís Trastíre dhigiteach

Lean TG4 ag obair go dlúth le 
RTÉ ar an aistriú go DTT agus 
samhlaítear go mbeidh 85% den 
líonra nua leathnaithe amach faoin 
trí mhí deiridh de 2009. Mar chuid 
de phríomhghníomhaíochtaí TG4 i 
2008 bhí pleanáil, teicneolaíocht agus 
córas infheistíochta agus cruinnithe 
sonracha le RTÉNL chun an leathnú 
amach a phleanáil agus a ullmhú. Tá sé 
mar phríomhchuspóir ag TG4 glacadh 
saor-go haer-uilíoch a chinntiú ar fud 
na tíre le linn an aistrithe go DTT, go 
háirithe i gceantair chúlráideacha 
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agus Ghaeltachta, agus leagamar 
béim faoi leith air sin lena chinntiú 
go gcomhlíonfar an cuspóir sin sna 
ceithre bliana a thógann sé DTT a 
leathnú amach. Mar chuid de sin, 
tá TG4 mar chomhalta de Ghrúpa 
Geallsealbhóirí DTT na Roinne 
Cumarsáide agus tá baint go díreach 
againn le pleanáil do Ilphléacs 1 a 
bheidh mar ardán DTT saor-go-haer a 
iompróidh cainéil PSB, lena n-áirítear 
TG4. I rith 2008, leagamar béim ar na 
dúshláin a d’fhéadfadh a bheith ann 
do DTT nuair a bheidh sé leathnaithe 
amach go náisiúnta agus an gá a 
bheidh le clúdach uilíoch DTT do na 
réigiúin sin a chinntiú sula múchfar an 
córas analóige. 

Gradaim TG4 

Bhain TG4 an líon is mó gradam riamh 
(ó bunaíodh í) i 2008 nuair a bronnadh 
45 duais uirthi. Bronnadh iad seo ar 
gach cineál clár, ar phearsantachtaí 
an chainéil agus ar ár margaíocht. 
Áiríodh orthu sin Gradaim Bhliantúla 
Scannáin agus Teilifíse na hÉireann 
(IFTA), Gradaim Cheilteacha, Sharks, 
CIAKs agus gradam amháin EPICA. 

I measc na ngradam is cáiliúla bhí 
cúig ghradam IFTA as an scannán 
Gaeilge Kings a fuair ardmholadh 
– a bhain amach an gradam is airde 
ag Féile na Meán Ceilteach i 2008. 
Bhain tionscadail eile TG4 Aifric, The 
Running Mate agus Skunk Fu gradaim 
IFTA chomh maith. Fuair an ceann 
deireanach acu sin ainmniúchán 
BAFTA níos déanaí sa bhliain chomh 
maith. 

Bhain TG4 trí cinn de na 
príomhdhuaiseanna ag Gradaim 
Oireachtas na Gaeilge leis an scannán 
Cré na Cille a bhain amach Clár na 

bliana, bhain Síle Ní Bhraonáin amach 
Pearsantacht na Bliana agus Macdara 
Ó Fátharta (réalta Ros na Rún agus 
Cré na Cille) amach an gradam as an 
Aisteoir is fearr. 

I measc na nduaiseanna eile bhí 
Gradam don Chlár Faisnéise ab fhearr 
ag Féile na Meán Ceilteach as Pádraic 
Ó Conaire – An Fear agus d’éirigh 
le Aifric Gradam Fhéile na Meán 
Ceilteach a bhaint amach chomh 
maith. 

Treisíodh glún déantóirí clár Gaeilge 
atá ag éirí aníos nuair a bhuaigh An 
Rí, scannán a cheap agus a léirigh 
Coláiste Pobail Cholmcille, Tóraigh, 
Comórtas Scannán náisiúnta na 
hIdirbhliana, a bhí urraithe ag TG4, 
agus a chuaigh ar aghaidh chun duais 
Eorpach CIAK a bhaint amach. 

Bhain an cainéal amach gradaim 
mhóra ina mbrandáil chruthaitheach 
cháiliúil i bhformáidí priontáilte 
agus craolta lena n-áirítear ceithre 
ghradam Sharks (ceann amháin acu 
Ór), ceithre ICAD agus EPICA amháin. 
Fuaireadar an mhórdhuais Eorpach 
sin as an bhfeachtas “The More You 
Watch...The More You See” a fuair 
aitheantas idirnáisiúnta i 2008 trí 
dhuais chré-umha a bhaint amach ag 
gradaim fógraíochta EPICA, áit a raibh 
sí san iomaíocht le 5000 iontráil eile as 
os cionn 50 tír ar fud an domhain. 

Feidhmíocht Airgeadais

Is craoltóir seirbhíse poiblí í TG4 a 
fhaigheann tacaíocht go príomha 
ó mhaoiniú Stáit. Tharla ardú 
suntasach de 14.5% i 2008 sa 
leithroinnt Státchiste atá ann faoi 
láthair do TG4, a thug ár maoiniú 
reatha go dtí €35.5m. Tríd is tríd bhí 
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an leithroinnt mhéadaithe seo ar 
chóimhéid leis an leibhéal maoinithe 
a bhí á lorg inár bPlean Maoinithe 
cúig bliana a chuir TG4 faoi bhráid 
na Roinne i 2007. Theastaigh an 
maoiniú breise a fuarthas i 2008 
chun costais tharchurtha agus táillí 
chearta spóirt TG4 a chlúdach agus 
chun ábhar Gaeilge coimisiúnaithe 
breise a mhaoiniú mar a léirítear inár 
bPlean Maoinithe agus ár Straitéis 
Chorparáideach. I rith 2008, sháraigh 
TG4 a spriocanna ioncaim tráchtála 
d’fhógraíocht agus d’urraíocht agus 
b’éacht a bhí ansin mar gheall ar an 
moilliú sa gheilleagar agus ar an 
laghdú sa mhargadh fógraíochta, go 
háirithe sa dara leath den bhliain. 

I 2008, d’éirigh le TG4 maoiniú 
seachtrach breise a fháil i leith 
choimisiúnuithe clár trí oibriú i 
gcomhpháirtíocht le cistí léiriúcháin, 
go háirithe scéim Fuaim agus Fís 
an BCI agus Ciste Craoltóireachta 
Gaeilge Thuaisceart Éireann (ILBF). 
Mar fhreagra ar an mBille Craolacháin 
2008, chuir TG4 in iúl gur chóir 
50% den mhaoiniú ón scéim Fuaim 
agus Fís a bheith tiomanta d’ábhar 
i nGaeilge. Cé go mbreathnaíonn 
sé nach gcuirfear an togra sin i 
bhfeidhm, d’fhéadfadh an méid 
airgid iomlán méadú mar thoradh ar 
athruithe a mholtar sa Bhille. Tá an 
IBLF ina thaca ollmhór do thionscadail 
choimisiúnaithe TG4 agus tá sé fós 
mar chuid lárnach de chruthú agus 
d’fhorbairt earnáil léiriúcháin 
neamhspleách Ghaeilge sa Tuaisceart. 

I rith 2008, dhíríomar ár bhfócas 
ar éifeachtúlacht agus ar luach ar 
airgead laistigh den eagraíocht. 
Cinntíonn dianrialuithe buiséid agus 
monatóireacht rialta ar threoirlínte 

bunaithe ó thaobh na bainistíochta 
agus an Choiste Iniúchóireachta an 
luach is fearr ó thaobh airgead a 
chaitear. Chomh maith le cleachtas 
inmheánach agus maoirseacht an 
Bhoird agus iniúchóirí inmheánacha 
agus seachtracha, cinntíonn teagmháil 
rialta le craoltóirí comhghleacacha 
in Éirinn agus i dtíortha Ceilteacha 
go dtarlaíonn malartú tuairimí go 
leanúnach faoi na modhanna is fearr 
chun cur le costas-éifeachtúlacht. 

Tá ról lárnach TG4 i Líonra Teilifíse 
Craoltóirí Dúchasacha Domhanda 
(WIBTN), a bhfuil TG4 mar chomhalta 
bunaithe, ina acmhainn luachmhar 
maidir le heolas a roinnt faoi 
shárchleachtas idirnáisiúnta ó thaobh 
chruthú ábhair chostaséifeachtúil.

obair TG4 ar Pholasaí Craolacháin & 
Reachtaíocht 

Mar Chraoltóir Seirbhíse Poiblí, bíonn 
TG4 rannpháirteach go hiomlán in 
aon dialóg a mbíonn tionchar aici ar 
pholasaí, reachtaíocht nó treoracha 
a rialaíonn craolachán ag leibhéal 
náisiúnta agus ag leibhéal Eorpach. 
Ba mhír reachtaíochta cuimsitheach 
é an Bille Craolacháin 2008, a 
foilsíodh go luath i Samhradh 2008, 
a chomhdhlúthóidh, a aisghairfidh 
agus/nó a thabharfaidh cothrom 
le dáta nuair a achtófar é gach 
reachtaíocht craolacháin a tháinig 
roimhe sin. Agus aighneachtaí déanta 
aici roimh an dréachtadh d’ullmhaigh 
TG4 freagairt bhreithnithe ar 
an mBille a foilsíodh agus mhol 
leasuithe. Léiríodh roinnt mhaith 
acu sin i leasuithe eile a rinneadh 
ina dhiaidh sin ar an mBille agus a 
bhí curtha síos ag an Aire le linn don 
Bhille a bheith ag dul tríd an Seanad. 
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Rinneamar monatóireacht ghéar ar 
dhul chun cinn an Bhille trí Thithe 
an Oireachtais agus b’ardú croí é go 
raibh tacaíocht sheasmhach agus uile-
pháirtí á tabhairt sa dá Theach den 
Oireachtas do TG4, dá misean agus dá 
feidhmíocht le linn na díospóireachta. 

Thug cuairt a thug Comhchoiste 
an Oireachtais ar Chumarsáid, 
Fuinneamh agus Acmhainní Nádúrtha 
ar cheannáras TG4 i mí Mheán 
Fómhair 2008, deis iontach chun 
eolas a thabhairt do na comhaltaí 
faoi TG4 agus faoi impleachtaí an 
Bhille Craolacháin ó thaobh a gcuid 
oibríochtaí agus ar an méid atá amach 
romhainn. Bhí an Coiste in ann an 
taobh praiticiúil de léiriúchán ollmhór 
TG4 a fheiceáil chomh maith le linn 
cuairte ar scannánú ar an láthair den 
tsraith drámaíochta Ros na Rún. 

Lean TG4 ag casadh go rialta leis An 
Roinn Cumarsáide i 2008 agus ag cur 
tuarascálacha maidir le feidhmíocht 
straitéiseach agus airgeadais isteach. 
Chas Cathaoirleach agus Ceannasaí 
TG4 leis an Aire agus le hoifigigh 
shinsearacha na Roinne i rith 2008 
chun réimse leathan saincheisteanna, 
oibríochta agus polasaí, a phlé chomh 
maith le tuairisc a thabhairt ar ár 
bhfeidhmíocht i gcomórtas lenár 
gcuspóirí seirbhíse poiblí.

I dtéarmaí rannpháirtíochta ó 
gheallsealbhóirí eile, bhí TG4 
rannpháirteach i gcruinnithe go 
rialta leis an BCI ar réimse leathan 
saincheisteanna comhleasmhara, 
lena n-áirítear feidhmiú an Chiste 
Fuaime agus Físe, agus feidhmiú 
agus athbhreithniú ar Chóid 
Chaighdeán Fógraíochta, Rochtana 
agus Clár. Rinne an dá chraoltóir 

plé agus athbhreithniú go rialta ar 
ábhar agus ar bhainistíocht fhoráil 
reachtúil RTÉ ar 365 uair an chloig 
d’ábhar Gaeilge do TG4 – i measc 
go leor saincheisteanna forbartha 
margaidh eile ar nós Athbhreithniú 
an BCI ar Chóid Fhógraíochta agus 
Rochtana agus an Bille Craolacháin. 
Bhí cruinnithe go rialta ag TG4 
le Screen Producers Ireland (SPI), 
an comhlacht ionadaíochta do 
léiritheoirí neamhspleácha, ar 
réimse leathan saincheisteanna, 
lena n-áirítear Téarmaí Trádála 
agus nithe eile ar nós mhaoiniú TG4 
agus tionchar an Bhille Craolacháin 
nua. Tá TG4 ina chomhalta iomlán 
d’Aontas Craolacháin na hEorpa agus 
d’fhreastail ar gach cruinniú de chuid 
na Comhairle. Bhí ionchur díreach 
againn i ndréachtú cáipéisí polasaí 
EBU le cur faoi bhráid an Choimisiúin 
Eorpaigh / na Parlaiminte i rith na 
bliana chomh maith. Choimeádamar 
dlúthchaidreamh le Bord Scannán na 
hÉireann i 2008 agus bhíomar lánsásta 
comhoibriú ar roinnt tionscadal le 
chéile. 

Bhí TG4 lárnach don chinneadh Féile 
na Meán Ceilteach, a bhfuil an-cháil 
uirthi a reáchtáil i nGaillimh in Aibreán 
2008. Measadh gur éirigh thar barr 
leis an bhféile agus bhí ionadaíocht 
ag TG4 ar Bhuanchoiste Feidhmeach 
na Féile agus bhí mar Chathaoirleach 
ar Fhéile áitiúil na Gaillimhe. Bhí ról 
lárnach againn ó thaobh maoiniú a 
fháil ó urraí áitiúla agus náisiúnta 
chun an fhéile a thabhairt go Gaillimh 
chomh maith lenár rannpháirtíocht ar 
an gCoiste Clár a dhréachtaigh topaicí 
agus pearsanra chun páirt a ghlacadh 
sa chomhdháil. Bhí láithreoirí TG4 
ina gcomhláithreoirí ar gach seisiún 
den fhéile agus gach mór-imeacht 
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bronnta duaiseanna. Tá ionadaí 
de chuid TG4 ina chathaoirleach 
ar Chónaidhm Closamhairc IBEC 
(AVF), an scáthghrúpa a dhéanann 
ionadaíocht ar gach earnáil den 
tionscal cruthaitheachta in Éirinn. 
Tugann sé sin ról lárnach dúinn ó 
thaobh aighneachtaí AVF a chur 
faoi bhráid an Rialtais ar réimse 
leathan saincheisteanna don earnáil 
cruthaitheachta ábhair lena n-áirítear 
an Bille Craolacháin, cáin agus 
tacaíochtaí eile do léiriúchán scannán, 
drámaíocht teilifíse agus beochana in 
Éirinn. 

An Ghaeilge agus an Cultúr

Deimhníonn Ráiteas an Rialtais 
faoin nGaeilge (2006) a thacaíocht 
d’fhorbairt agus don chaomhnú 
na Gaeilge agus na Gaeltachta, 
agus aithníonn go bhfuil tábhacht 
ar leith ag baint leis an nGaeilge 
do mhuintir, do shochaí agus do 
chultúr na hÉireann. Tá sé anois 
ag tógáil ar an ráiteas sin i leith na 
teanga agus ag forbairt phlean nua 
20 bliain d’fhorbairt agus do chur 
chun cinn na Gaeilge. Mar an aon 
chraoltóir seirbhíse poiblí Gaeilge, 
tá sé mar aidhm ag TG4 a bheith ina 
cuid ríthábhachtach den Phlean sin. 
Leanamar ag tabhairt tacaíochta 
do sheachadadh agus d’fhorbairt 
pholasaí poiblí na Gaeilge i 2008. 
Cé go bhfuil sé thar a bheith crua é 
sin a thomhas go díreach, is cinnte 
go ndearbhaíonn an réimse leathan 
gníomhaíochtaí forbartha seirbhíse 
agus gníomhaíochtaí a bhaineann le 
polasaí Ghaeilge a rabhamar ina mbun 
agus ár dtionchar dearfach leanúnach 
ar thuairimí i leith na Gaeilge, an 
méid sin. Tugadh chun críche i 2008 
céimeanna deiridh comhairliúcháin 

i bpróiseas an Phlean nua 20 bliain 
Gaeilge. I rith na bliana d’fháiltigh 
an Rialtas roimh aighneachtaí chun 
cabhrú leis an bplean seo a dhréachtú 
agus bunaithe orthu sin, is léir go 
raibh beagnach gach rud a dúradh 
ar an ábhar ag leagan béime ar an 
tionchar ollmhór atá ag TG4 ar an 
nGaeilge agus ar an gcultúr agus 
ar an ngá atá ann an poitéinseal a 
bhaineann leis an gcainéal ina thaobh 
sin a mhéadú sna blianta amach 
romhainn. Go deimhin, déanann 
gach ráiteas nó tráchtaireacht ar an 
nGaeilge agus an cultúr ó ionadaithe 
poiblí lena n-áirítear Uachtarán na 
hÉireann agus An Taoiseach, tagairt i 
gcónaí do ról ceannródaíoch TG4 agus 
an méid iontach atá bainte amach 
aici chun íomhá inrochtana agus 
chomhaimseartha a thabhairt don 
Ghaeilge. I 2008, chuireamar isteach 
ár n-aighneacht faoi dhréachtú an 
Phlean nua ina leagamar amach 
go bhfuilimid ag iarraidh go soiléir 
a bheith go hiomlán páirteach i 
bhfeidhmiú an Phlean. 

Molann aiseolas ó lá go lá ón lucht 
féachana aschur TG4 ar bhonn 
leanúnach, agus bíonn roinnt díobh 
ag lorg tuilleadh clár, tuilleadh 
rochtana ar chartlann TG4 agus 
oiriúnú d’fhoghlaim teanga agus 
feidhmeanna oideachais eile, i measc 
rudaí eile. Chomh maith leis sin bíonn 
fiosrúcháin go rialta ó mhúinteoirí 
Gaeilge, in Éirinn agus thar lear, 
maidir le tuilleadh tionscadal agus 
tionscadail ar nós leabhair oibre 
bunaithe ar aschur TG4. 

Leanamar ag neartú ár 
“gcomhpháirtíochtaí” le comhlachtaí 
spóirt in Éirinn ar nós an CLG agus le 
Cumann Peil Ghaelach na mBan agus 
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le comhlachtaí Gaeilge agus cultúir ar 
nós Oireachtas na Gaeilge, Gael Linn 
agus Foras na Gaeilge le linn 2008. 

oibríochtaí Forbartha TG4

Cuireadh bearta agus córais éagsúla i 
bhfeidhm i 2008 chun feidhmíocht na 
heagraíochta a fheabhsú. Bhí forbairtí 
córas mar ghné amháin de chlár 
caipitil TG4 , gné a athbhreithnítear 
agus a fheidhmítear gach bliain agus 
a ndéantar monatóireacht uirthi gach 
mí. 

I measc na bpríomhfhorbairtí i 
2008 cuireadh tús le feidhmiú 
chóras Bhainistiú Sócmhainní 
Digiteacha, feabhas ar an gcóras 
Airgeadais, uasghrádú leanúnach 
ar an gcóras Díolachán Am ar an 
Aer , tuilleadh feabhais ar an gCóras 
Bainistíochta Cainéal a cuireadh 
i bhfeidhm in 2006, cur i gcrích 
Chóras Acmhainní Daonna nua agus 
cur i bhfeidhm agus seachadadh 
ar réimse tionscnamh Córais eile 
lena n-áirítear athbhreithniú 
iomlán ar ár n-infrastruchtúr TF, 
ceannach córas nua ríomhphoist 
lárnach atá gréasánbhunaithe, 
athsholáthar ar ár “Soláthar 
Cumhachta Neamhidirbhriste” agus 
athsholáthar ar chóras rochtana 
tógála cárta aitheantais le córas 
rochtana bithmhéadrach. Ba é an 
tionscadal aonair ba mhó ná pleanáil, 
ullmhúchán, tairiscint agus roghnú 
do thionscadal Chóras Bainistíochta 
Sócmhainní Digiteacha (DAMS). Ag 
leanúint ó Phróiseas Tairisceana 
Dialóige Iomaíoch a fógraíodh in Iris 
an AE agus go náisiúnta, roghnaíodh 
an Sony Corporation i mí Dheireadh 
Fómhair 2008 agus cuirfear tús leis an 
tionscadal sa chéad leath de 2009.

I dtéarmaí forbairtí eile, i 2008, 
thugamar ár bPlean Straitéiseach 
Corparáideach cothrom le dáta 
chun fís don tréimhse 2009 - 2013 
a leagan amach. Is iad cuspóirí 
an phlean na go rachadh TG4 i 
ngleic le roinnt deiseanna agus le 
dúshláin bhunúsacha ag síniú ó 
athrú go teilifís dhigiteach agus 
infheistíocht i bhforbairt a gclár agus 
a sceideal agus a gcuid oibríochtaí 
agus teicneolaíocht, go dtí a sciar 
i margadh atá ilroinnte níos mó 
agus níos mó a chothabháil agus 
leanúint ag infheistiú i bhfostaíocht 
chruthaitheach Éireannach agus sa 
gheilleagar.

Ag féachaint amach romhainn 

Mar chainéal, d’éirigh le TG4 a háit 
a baint amach i gcroí agus in intinn 
mhuintir na hÉireann ar go leor 
cúiseanna – mar sholáthróir ábhair 
teilifíse Gaeilge ar ardchaighdeán, 
ag cur íomhá chothaitheach agus 
dhearfach leis an nGaeilge agus ag 
cur peirspictíocht uathúil súil eile ar 
ghnóthaí Éireannacha agus náisiúnta, 
ar spórt, ar cheol agus ar chultúr. 

Is í an fhís atá againn ná an Ghaeilge 
agus an cultúr a chur chun cinn go 
rathúil agus úsáid á baint as ábhar 
teilifíse agus gréasáin lena chinntiú 
go mbeidh áit lárnach ag TG4 i saol 
na ndaoine in Éirinn agus thar lear 
agus caithfimid iarracht leanúnach 
a dhéanamh chun é sin a bhaint 
amach. Caithfimid leanúint orainn 
ag cur seirbhís phoiblí den scoth ar 
fáil, seirbhís a chothaíonn agus a 
dhéanamh ceiliúradh ar an nGaeilge 
agus ar an gcultúr agus caithfimid 
iarracht a dhéanamh go gceanglófar 
taitneamh leis an nGaeilge. Tá sé 

TuARAsCáiL An 
PhRíoMhFhEidhMEAnnAiGh/ChEAnnAsAí



Tuarascáil Bhliantúil 35Tuarascáil Bhliantúil 35

ríthábhachtach go ndéanfaimid ár 
gcuid féin lena chinntiú go mbeidh 
an Ghaeilge mar chuid den saol ó 
lá go lá agus go dtarraingeoidh an 
t-ábhar siamsaíochta ar TG4 aghaidh 
na ndaoine ar an teanga. Tá tábhacht 
ar leith ag baint le ceiliúradh a 
dhéanamh ar an teanga áit a bhfuil 
an Eoraip ag leathnú amach chomh 
tapa sin agus tráth a bhfuil an 
féinaitheantas ríthábhachtach.

Tá go leor dúshlán os ár gcomhair sna 
blianta atá amach romhainn – ach tá 
na deiseanna ann dá réir. 

Tá sé thar a bheith tábhachtach go 
leanfaimid orainn ag cur áit lárnach 
siamsaíochta agus tharraingteach 
ar fáil don Ghaeilge i margadh 
iomaíoch agus ilroinnte na teilifíse. 
Tá an cumas a bheith in ann sceideal 
clár ar ardchaighdeán a chothú ina 
phointe lárnach anseo agus leanfaidh 
sé ina phríomhthosaíocht ag TG4 i 
2009. Ina theannta sin, beidh sé ina 
dhúshlán againn méadú a chur ar ár 
lucht féachana ach beidh sé ina dheis 
spreagúil agus muid ag iarraidh a 
theacht ar bhealaí nua le fanacht mar 
sheirbhís tharraingteach agus éagsúil 
teilifíse in Éirinn.

An lagtráth eacnamaíoch.

Cruthaíonn an lagtráth eacnamaíoch 
atá ag cur isteach ar gach eagraíocht 
agus gnó dúshlán nua do TG4. 
Táimid ag tabhairt aghaidh ar 
bhrúnna leanúnacha a éireoidh 
níos measa sna blianta amach 
romhainn. Sa mhargadh, áit a bhfuil 
lagú géar tagtha ar an timpeallacht 
eacnamaíochta de bharr an lagtráth 
domhanda, beidh tuilleadh brú 
ar fhógraíocht agus chomh maith 

leis sin beidh iomaíocht níos géire i 
gceist de bharr cainéil nua teilifíse a 
bheith ag teacht chun cinn, roghnú 
níos airde ag fógraíocht na hÉireann 
ar sheirbhísí thar lear agus meáin 
fhógraíochta eile. Cuireann sé seo brú 
ar TG4 chun leibhéil ioncaim tráchtála 
a choinneáil agus ó thaobh foinsí 
ioncaim nua a aimsiú. Mar chainéal, 
leanfaimid orainn ag úsáid ár gcuid 
acmhainní chun cothú agus tacaíocht 
a thabhairt do léiritheoirí clár Gaeilge 
agus le tallann nua a fhorbairt in 
earnáil léiriúcháin na Gaeilge. Níl aon 
amhras ach go mbeidh impleachtaí 
tromchúiseacha ag an timpeallacht 
eacnamaíochta ar TG4 ach mar sin 
féin caithfimid féachaint lenár rath 
agus lenár seasamh láidir a choinneáil. 

Ó thús aimsire, tá seachadadh 
leanúnach déanta againn ar ár 
ndualgas poiblí trí fhoireann réasúnta 
beag a fhostú chun ár bhfreagrachtaí 
a chomhlíonadh agus trí ábhar a 
choimisiúnú ón margadh. Leanaimid 
samhail feidhmíochta a oibríonn 
chomh héifeachtach agus is féidir 
agus déanaimid bainistiú ar ár 
gcostais chun a chinntiú go dtugtar 
an méid is mó de na hacmhainní 
d’ábhar agus oibrímid crua chun 
luach ar airgead a chinntiú i ngach a 
ndéanaimid. Tá iniúchadh déanta ar 
TG4 mar eagraíocht atá éifeachtach 
agus stuama ina cur chuige ó 
thaobh caiteachais. Beidh feidhmiú 
éifeachtach na heagraíochta, chomh 
maith leis an stuaim agus leis an 
éifeachtúlacht ina dtosaíochtaí 
lárnacha ag TG4 agus muid ag 
tabhairt aghaidh ar an todhchaí. 
Chun múnla oibríochta a oibríonn 
chomh héifeachtach agus is féidir a 
bhaint amach, beidh infheistíocht 
leanúnach i bpróisis níos éifeachtúla 
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agus i dtacaíocht teicneolaíochta ag 
teastáil. Tá TG4 ag gluaiseacht i dtreo 
timpeallacht oibríochta gan téip agus 
ag feidhmiú tionscadal cartlainne 
trí chéim as a dtiocfaidh scéim 
Bhainistiú Sócmhainní Digiteacha 
(DAM) ar deireadh thiar thall. Beidh 
an tionscadal DAMS ar an mbeart 
inmheánach is mó do TG4 i rith 2009.  
 

Tá Éire ag déanamh dul chun cinn i 
dtreo DTT agus múchadh an chórais 
analóige faoi 2012 agus caithfidh 
TG4 a háit a choinneáil sa mhargadh 
iomaíoch digiteach teilifíse. Beidh 
tionchar ag an athrú digiteach ar 
ghníomhaíochtaí gnó TG4 agus beidh 
costais bhreise ar TG4 ó thaobh an 
t-aistriú go DTT a dhéanamh ach tá 
sé ríthábhachtach go bhfanaimid 
tiomanta go hiomlán d’fhorbairt 
thábhachtach na craoltóireachta. Ar 
an gcaoi chéanna, tá TG4 tiomanta 
d’fhorbairt chainéil theilifís Dhiaspora 
na hÉireann agus tá sí ag tnúth le 
hobair a dhéanamh lena bhunú sa 
bhliain amach romhainn.

Caithfidh TG4 leanúint le ról lárnach 
i bhforbairt na hearnála léiriúcháin 
neamhspleáiche. Tá sé ríthábhachtach 
d’fhorbairt tallann léiriúcháin 
chruthaitheach na hÉireann go 
leanfadh TG4 ag coimisiúnú ábhar 
cláir bhunaidh na hÉireann ón earnáil 
seo. Cuireann comhlachtaí maoinithe 
ar chumas TG4 cláir a dhéanamh nach 
bhféadfaí a léiriú ar aon bhealach 
eile, agus cuireann “breisíocht“ i 
ndáiríre leis an earnáil agus le sceideal 
clár TG4 agus le taitneamh an lucht 
féachana. I rith 2009, tá sé d’aidhm ag 
TG4 oibriú chun tacaíocht a thabhairt 
d’fhorbairt na gcistí seo. 

Is léir go bhfuil réimse leathan dúshlán 
agus deiseanna amach roimh TG4 sna 
blianta seo romhainn agus tá sé mar 
aidhm againn go rachadh an cainéal i 
ngleic leo sin agus go n-éireoidh linn. 
Díreoimid go háirithe ar sheirbhís 
craoltóireachta láidir agus uathúil a 
chur ar fáil a dhéanfaidh ceiliúradh 
agus a chuirfidh an Ghaeilge agus an 
cultúr chun cinn san aois dhigiteach, 
chomh maith le “ardán” a chur ar 
fáil do thallann agus do nuálaíocht a 
bheidh ag teacht chun cinn.

Is í an príomhghné a bhaineann leis 
seo ná go leanfaidh TG4 ag bláthú 
faoina stádas neamhspleách. Bhí bunú 
TG4, mar chomhlacht neamhspleách 
lárnach ó thaobh sholáthar 
seirbhís craoltóireachta Gaeilge 
ar ardchaighdeán agus caithfimid 
ár seasamh a choinneáil mar 
cheannródaithe ar leith i margadh 
náisiúnta iomaíoch teilifíse in Éirinn 
agus coinneáil chun cinn ar threochtaí 
teicneolaíochta agus margaidh. Ar an 
iomlán, tá sé mar aidhm againn leas a 
bhaint as ár neamhspleáchas le bheith 
mar fhócas do lucht labhartha na 
Gaeilge ar fud an domhain agus mar 
“baile” don athbheochan spéise agus 
cruthaitheachta sa léiriú is fuinniúla 
ar chultúr na hÉireann lena n-airítear 
ceol, spórt etc.

Buíochas

Tá roinnt daoine ar mhaith liom 
buíochas a ghlacadh leo as ucht a 
dtacaíochta i rith na bliana. 

Mo bhuíochas leis an Aire agus 
leis an Roinn as a spreagadh agus 
a dtacaíocht fhlaithiúil i rith 2008. 
Táimid thar a bheith buíoch don 
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Aire Éamon Ryan TD, agus dá chuid 
oifigeach as a dtacaíocht iomlán 
d’fhorbairt leanúnach agus do 
rathúlacht TG4. 

Ba mhaith liom freisin buíochas a 
ghlacadh leis an gCathaoirleach 
Peadar Ó Cuinn agus leis an mBord 
as a dtiomantas do TG4 agus as an 
tacaíocht agus an treoir a chuir siad 
ar fáil d’Feidhmeannacht TG4 i rith na 
bliana.

Tá ár mbuíochas tuillte freisin ag 
Coimisiún Craolacháin na hÉireann, 
Bord Scannán na hÉireann, an Ciste 
Craoltóireachta Gaeilge i dTuaisceart 
Éireann, Údarás na Gaeltachta, an 
earnáil neamhspleách a chuireann 
ar fáil cláir iontacha Gaeilge do TG4, 
agus ní mó ná sin na heagraíochtaí go 
léir a thacaíonn le TG4 le fógraíocht 
agus urraíocht. 

Gabhaim buíochas ar leith le 
RTÉ as a sholáthar clár agus a 
chomhpháirtíocht linn.

Tá buíochas tuillte freisin ag a lán 
comhlachtaí ionadaíochta a n-oibrímid 
leo chun an chraoltóireacht, an 
Ghaeilge agus cultúr in Éirinn a chur 
chun cinn. Áirítear orthu sin Grúpa 
Craoltóirí Teilifíse in Éirinn (TBIG), 
Cónaidhm Chlosamhairc IBEC, iliomad 
comhlachtaí spóirt ar nós an CLG 
agus Cumann Peil Gael na mBan agus 
comhlachtaí Gaeilge agus cultúir, ar 
nós Oireachtas na Gaeilge, Gael Linn 
and Foras na Gaeilge.

Ar deireadh, ba mhaith liom buíochas 
a ghlacadh le mo chomhghleacaithe, 
le bainistíocht agus foireann TG4, as 
a ndúthracht agus a dtiomantas agus 
as a muinín leanúnach i rathúlacht 

an chainéil. Táim ag tnúth le hoibriú 
leo an bhliain seo chugainn nuair a 
thabharfaimid aghaidh ar na dúshláin 
mhóra agus a mbainfimid amach go 
leor deiseanna do TG4. 

Pól Ó Gallchóir
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Feidhmiú Chód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí stáit

Ghlac an Bord go foirmiúil leis an gCód Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí 
Stáit, mar a d’eisigh an Roinn Airgeadais i nDeireadh Fómhair 2001, ag a 
chruinniú a tionóladh i mBealtaine 2007. 

Dheimhnigh an Coiste Iniúchóireachta go ndearna sé athbhreithniú ar rialuithe 
airgeadais inmheánacha Theilifís na Gaeilge i 2008. Ghlac an Bord leis seo agus 
rinneadh tuairisciú air i miontuairiscí ag cruinniú den Bhord, an 15 Nollaig 2008. 

Tá treoir faighte freisin ag gach comhalta Boird ar chóid eitice iompair agus go 
háirithe maidir lena bhfreagracht i dtaobh cóid iompair do chomhaltaí agus 
d’fhoireann Theilifís na Gaeilge.

An tAcht um Eitic in oifig’ Poiblí 1995 agus an tAcht um Chaighdeáin in oifig’ 
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 comhaltaí uile an Bhoird, mar shealbhóirí ‘stiúrthóireachtaí sainithe‘ agus 
comhaltaí foirne a bhfuil ‘poist shainithe´ acu curtha ar an eolas maidir lena 
ndualgas faoin reachtaíocht eitice agus treoir chuí tugtha dóibh. 

Bainistiú Riosca

Ag aithint na tábhachta a bhaineann le bainistiú riosca, rinne an Bord 
athbhreithniú iomlán riosca ar an eagraíocht i 2008. Cuireadh tuarascáil ar 
mheasúnú riosca os comhair an Bhoird ag an gcruinniú i Nollaig 2008. Ghlac an 
Bord le rioscaí a d’fhéadfadh a bheith ann agus straitéisí le maolú a dhéanamh 
ar riosca, mar atá léirithe sa tuarascáil, ag an gcruinniú sin. 

Comhaontaíodh freisin gur próiseas leanúnach atá i gceist. Dá bhrí sin 
tabharfar an clár riosca cothrom le dáta i rith 2009 agus cuirfear i láthair an 
Bhoird é in am trátha. 

Tá na coistí seo a leanas bunaithe ag an mBord chun cuidiú lena ndualgais a 
chomhlíonadh. 

Is iad sin an Coiste Iniúchóireachta agus an Coiste Airgeadais. Tá comhaltacht 
na gcoistí seo liostaithe ar leathanach 6 faoi ‘Bord Theilifís na Gaeilge agus 
eolas eile’.

áirítear iad seo a leanas ar ról agus ar fhreagrachtaí an Choiste iniúchóireachta;

•	 Comhaontú ar an bplean iniúchóireachta inmheánaigh don bhliain atá 
amach romhainn.

RiALAChAs CoRPARáidEACh
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•	 Athbhreithniú ar thuarascálacha ón iniúchadh inmheánach maidir le 
héifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaigh agus monatóireacht a 
dhéanamh ar dhul chun cinn agus ar fheidhmiú moltaí.

•	 Monatóireacht agus athbhreithniú ar fheidhm iniúchóireachta 
inmheánaigh na cuideachta i gcomhthéacs córas bainistíochta foriomlán 
riosca na cuideachta. 

Airítear iad seo a leanas ar ról agus ar fhreagrachtaí an Choiste Airgeadais;

•	 An creat don luach saothair do Phríomhfheidhmeannach na cuideachta 
agus do chomhaltaí na bainistíochta feidhmiúcháin a chinneadh agus a 
chomhaontú leis an mBord. 

•	 Athbhreithniú a dhéanamh ar oiriúnacht agus ar ábharthacht an pholasaí 
luach saothair. 

•	 Na scéimeanna pá de réir feidhmíochta atáthar a fheidhmiú ag an 
gcuideachta a cheadú agus na híocaíochtaí bliantúla iomlána a dhéantar 
faoi scéimeanna den sórt sin a cheadú. 

•	 A bheith freagrach as aon chomhairleoirí luach saothair a chuireann 
comhairle ar an gcuideachta a roghnú. 

díolaíochtaí do stiúrthóirí 
Chomhlíon TG4 na treoracha a chlúdaíonn íocaíocht na dtáillí le Cathaoirligh 
agus Stiúrthóirí Comhlachtaí Stáit, a d’eisigh an tAire Airgeadais i Mí Iúil 1992.
Díolaíochtaí Bhord Theilifís na Gaeilge i rith 2008 

Bord TG4 Táillí Costais 
 €'000 €'000
Peadar Ó Cuinn 24 5.6
Pádraic Mac Donncha 14 2.7
Regina Uí Chollatáin 14 2.5
Bríd Ní Neachtain 14 2.2
Seosamh Ó Conghaile 14  .3
Feargal Ó Sé 14 3.8
Méabh Mhic Ghairbheith 14 4.5
Eilís Ní Chonnaola 14  .5
Méadhbh Mhic an Airchinnigh 14 1.0
Riaráistí ó 2007   1
Costaisí Ginearálta an Bhoird  7.9
 137 31
Is comhaltaí neamhfheidhmiúcháin iad comhaltaí uile an Bhoird
Ceapadh na comhaltaí go léir an 1 Aibreán 2007
Chomh maith lena cuid táillí, fuair Regina Uí Chollatáin suimeanna nach raibh 
ábhartha do ranníocaíochtaí cláir.
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Ba í 2008 an chéad bhliain iomlán a raibh Teilifís na Gaeilge ag trádáil mar 
TG4, ó bunaíodh í mar chomhlacht reachtúil an 1 Aibreán 2007.

Athbhreithniú ioncaim & Caiteachais

I 2008, i dtéarmaí na bpríomhfhoinsí agus úsáid ioncaim agus ár 
bpríomhthiománaithe costais, bhí fócas foriomlán an chainéil ar éifeachtúlacht 
agus luach ar airgead.

3.3.1 ioncam

Mar is léir ó Thábla 1, ba €39.5m an t-ioncam iomlán i 2008. De bharr gurbh 
í 2008 an chéad bhliain iomlán ar fheidhmigh TG4 mar Chomhlacht Reachtúil 
Neamhspleách, níl aon chomparáidí díreacha ar fáil do bhlianta cuntasaíochta 
eile. Ach tháinig méadú 11.4% ar ioncam iomlán TG4 sa bhliain 2008 i 
gcomparaid leis an 12 mi roimhe sin.

Ba mhéadú 11.4% é sin ar an dá mhí dhéag roimhe sin. Ba maoiniú reatha 
ón Státchiste beagnach €35.5m de sin agus b’ionann é agus beagnach 90% 
d’ioncam iomlán TG4 agus sciar ioncaim tráchtála ag 10.2% i 2008, ag €4.033m. 

Cé gur mhéadaigh maoiniú reatha an Státchiste 14.5% thar leibhéil 2007, 
laghdaigh ioncam tráchtála (fógraíocht agus urraíocht) 19.9%. Tharla an laghdú 
sin de bharr margadh a bhí dúshlánach ó thaobh na heacnamaíochta agus 
iomaíochas go háirithe sa leath deiridh de 2008. Ba chóir a thabhairt ar aird 
áfach, gur shocraigh TG4 sprioc-ioncam de €3.05m di féin do 2008 bunaithe ar 
sprioc de sciar lucht féachana náisiúnta 2.7% den bhliain agus ghin sí €3.595m 
ar sciar lucht féachana náisiúnta nach raibh ann ach 2.5% i 2008. Cé gur laghdú 
é sin i gcomparáid leis an ioncam a gineadh i 2007, sháraigh sé spriocanna TG4 
do 2008 de bhreis is 18% agus b’éacht dáiríre é sin i gcomhthéacs an mhaolaithe 
ar mhargadh na fógraíochta

Toradh ar an maolú ná aistriú i gcothromaíocht ioncaim iomláin idir maoiniú 
an Státchiste agus ioncam tráchtála. D’ardaigh sciar d’ioncam iomlán ó 
mhaoiniú an Státchiste ó 87% i 2007 go beagnach 90% i 2008 le sciar d’ioncam 
tráchtála laghdaithe ó bheagnach 13% go díreach os cionn 9%. Tá sé seo thar 
a bheith tábhachtach sa mhéid is go mbíonn na cláir nach cláir Ghaeilge á 
maoiniú ó ioncam tráchtála, agus go mbíonn an t-ábhar sin riachtanach chun 
cothromaíocht a chur ar fáil sa sceideal agus chun rátálacha lucht féachana a 
mhealladh. D’fhéadfadh sé mar sin, go gcuirfeadh aon mhaolú leanúnach mar 
sin isteach ar chumas céannachta TG4 maidir le hábhar cláir nach cláir Ghaeilge 
iad. 

AThBhREiThniú AiRGEAdAis 2008
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Tábla 1: TG4 ioncam 2008

Ioncam 2008  €'000 % Scair 
Deontais-i-gCabhair 35,473 89.8%  
Tráchtáil (fógraíocht agus urraíocht) 3,592 9.1%  
Tráchtála eile. 438 1.1%  
Ioncam iomlán  39,503 100%  

3.3.2 Caiteachas oibríochta

I dtéarmaí caiteachais bhliantúil oibríochta, d’fheidhmigh TG4 mar a bhí an 
buiséad leagtha amach di i 2008 le béim leanúnach i rith na bliana ar mhúnla 
oibríochta a oibríonn chomh héifeachtach agus is féidir agus ar bhainistiú 
costais chun luach ar airgead a chinntiú ar fud na ngníomhaíochtaí uile. 

Léiríonn Tábla 2 caiteachas oibríochta TG4 do 2008. Mar is léir ón tábla, agus 
ag teacht le cuspóirí an chainéil, bhí caiteachas clár ar an gcuid ba mhó dá 
gcaiteachas oibríochta ag 63%. San áireamh ansin, bhí coimisiúnú seachtrach 
ón earnáil léiriúcháin neamhspleách. Bhí costais foirne ar an dara gné ba 
mhó, ag 15% i 2008. Áirítear ansin pá agus tuarastail, leas sóisialach, costais 
phinsin, oiliúint agus forbairt, taisteal agus cothabháil agus costais eile foirne 
i ndáil leis na feidhmeanna leiriúcháin, oibríochta agus riaracháin. Bhí costais 
chraolacháin ar an tríú gné ba mhó ag 9% de chaiteachas iomlán oibríochta 
TG4 le margaíocht agus taighde a bhí díreach faoi 5% den iomlán do 2008. 
Chosain forchostais beagnach 3% i rith na bliana.

Tábla 2: Caiteachas oibríochta TG4 2008

Táscaire  €’000 %Scair
 2008  

Costas Díolacháin ar Ioncam Tráchtála  648 1.6%  
Costais Foirne  6,109 14.9%  
Caiteachas Clár 25,701 63.1%  
Margaíocht agus Taighde 1,865 4.6%  
Costais Chraolacháin 3,598 8.8%  
Forchostais 1,375 3.4%  
Eile (Dímheas, Bord, etc.)  1,452 3.6%  
Caiteachas Iomlán Oibríochta 40,748 100%  

De bharr gurbh í 2008 an chéad bhliain iomlán ar fheidhmigh TG4 mar 
Chomhlacht Reachtúil Neamhspleách, níl aon chomparáidí díreacha ar fáil do 
bhlianta cuntasaíochta roimhe sin ach tháinig méadú 11.7% ar chaiteachas 
iomlan oibríochta TG4 sa bhliain 2008 i gcomparaid leis an 12 mi roimhe sin.
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Chaith TG4 70% dá maoiniú reatha Státchiste ar ábhar clár Gaeilge i 2008 
mar a léirítear i dTábla 3 thíos agus 15% breise dá maoiniú reatha ar chostais 
dhíreacha craolacháin. D’ardaigh TG4 an leibhéal aschuir de chláir nua laethúla 
Gaeilge chomh maith – ó 4.2 uair a chloig go 4.4 uair sa lá

Táble 3:  Caiteachas ar ábhar Ghaeilge i 2008

Táscaire €’000 % Scair
 2008  

Maoiniú Reatha Státchiste 35,473 100%  
Cláracha Gaeilge    
Coimisiúin 18,126 51.1%  
Ceannacháin/Dubáilte/Foitheidealaithe &rl 5,099 14.4%  
Costas Foirne Léiriúcháin (tuarastail san áireamh)  1,561 4.4%  
Costas iomlán an Ábhair Ghaeilge 24,786 70%  

I dtéarmaí caiteachais oibríochta in aghaidh ioncaim, rinne TG4 easnamh 
airgeadais i 2008. Ba €118k ár n-easnamh roimh cháin agus €150K i ndiaidh 
cánach mar a léirítear i dTábla 4 thíos.

Tábla 4: Easnamh ag TG4 do 2008

 
Táscaire   €’000 
  2008 
Glanchaiteachas Oibríochta don Bhliain  (36,718)  
Ús infhaighte agus ioncam eile mar é   106  
Barrachas ar dhiúscairt sócmhainní seasta  6  
Maoiniú Stáit –deontas i gcabhair  35,473  
Deontas caipitil a amúchadh  1,015  
Barrachas / (Easnamh) ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh cháin  (118)  
Cánachas   (32)  
Barrachas / (Easnamh ) ghnáthghníomhaíochtaí tar éis cánach  (150)  

Tá costas éifeachtúlacht leanúnach a chinntiú thar a bheith tábhachtach do 
TG4 agus tá sé fíorthábhachtach ó thaobh luach ar airgead a chur ar fáil. Mar 
sin, i 2008, ar nós gach bliana eile, thugamar go fuinniúil faoi rialú costais 
laistigh den eagraíocht. Mar shampla, tugtar faoi bhuiséadú ar bhealach 
bríomhar, déantar an buiséad bliantúil a ullmhú agus ansin é a cheadú ón 
mBord. San ullmhú próisis sin déantar ullmhú mionsonrach ar bhuiséad Ranna 
(seacht roinn) agus ullmhú buiséad d’fho-ranna (18 Fo-Roinn). I dtéarmaí 
monatóireachta agus tuairiscithe, ullmhaítear tuarascáil mhíosúil don Bhord 
a léiríonn buiséid iarbhír i gcomparáid le buiséad ioncaim agus caiteachais 
chomh maith le hanailís athraithis. 
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I dtéarmaí rialú costais foirne, ullmhaítear tuarascáil mhíosúil agus bhliantúil 
maidir le comhaireamh foirne atá ann i gcomparáid leis an líon ata tuartha 
agus tá roinnt rialuithe leibhéal foirne i gceist chomh maith. Áirítear orthu sin, 
go gcaithfear aon bhreisiú foirne a cheadú leis an bPríomhfheidhmeannach 
agus AD. Caitear ragobair a réamhcheadú agus í a choinneáil chomh híseal agus 
is féidir. Ní mór síniú a fháil ar éilimh thaistil agus cothabhála ó Bhainisteoir 
gach Rannóige agus ansin ní mór iad a sheiceáil leis an gcuntaslann. Ni mór 
ceadú an phríomhfheidhmeannaigh a bheith ar fáil d’éilimh aerthaistil. Tá 
béim ar chostais a shábháil ó thaobh taistil agus cóiríochta etc. I dtéarmaí 
rialú forchostais nach mbaineann leis an bhfoireann, ní mór síniú bainisteora 
a bheith ar fáil do na horduithe ceannacháin go léir a bheidh os cionn €10k 
agus iad a bheith comhshínithe ag an bpríomhfheidhmeannach. Ní mór aon 
athruithe maidir le luachanna orduithe a cheadú.
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Ráiteas ar Fhreagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird

Bliain dar chríoch 31 nollaig 2008

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

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 infheidhmithe 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 chuntasaíochta a choimeád ina nochtar go 
réasúnta cruinn, aon tráth áirithe, staid airgeadais Theilifís na Gaeilge agus 
a 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 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:

Peadar Ó Cuinn
Cathaoirleach.
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Teilifís na Gaeilge – Tuarascáil Bhliantúil agus Cuntais 2008

Ráitis Airgeadais – Ráiteas ar Rialú Airgeadais inmheánach 

don bhliain dar chríoch 31 nollaig 2008.

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

Ní féidir leis an gcóras ach deimhniú réasúnach, seachas deimhniú iomlán, a 
sholáthar go ndéantar sócmhainní a choimirciú, go ndéantar idirbhearta a 
údarú agus a thaifeadadh i gceart, agus go ndéantar earráidí ábhartha nó 
mírialtachtaí a chosc nó a bhrath 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 ag leibhéal na bainistíochta a bhunú chun faireachán a 
dhéanamh ar ghníomhaíochtaí na heagraíochta 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 gniomhartha 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 TG4 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 
sainaitheanta agus ar chumas TG4 na priacail a tharlaíonn a bhainistiú agus 
a mhaolú;

•	 Faireachán agus tuairisciú a dhéanamh maidir leis an bpróiseas bainistithe 
priacal.
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Tá an córas rialaithe inmheánach airgeadais bunaithe ar chreat faisnéise 
bainistíochta rialta, nósanna imeachta riaracháin lena n-áirítear deighilt 
dualgas, agus córas tarmligin agus cuntasachta.  Áirítear leis go háirithe:

•	 Córas buiséadaithe cuimsitheach le buiséad bliantúil, a ndéanann an Bord 
Stiúrthóirí athbhreithniú air agus é a cheadu;

•	 Athbhreithnithe rialta ón mBord Stiúrthóirí ar thuarascálacha airgeadais 
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 TG4 foinsí allamuigh dá feidhm iniúchta inmheánaigh a fheidhmíonn 
de réir an Chóid Chleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit agus a thuairiscíonn go 
díreach don Choiste Iniúchóireachta.  

Bíonn tionchar ag torthaí an phróisis bhainistíochta riosca ar an bplean 
iniúchta inmheánaigh bliantúil agus tá sé leagtha amach lena dheimhniú go 
bhfeidhmíonn na srianta inmheánacha a mbitear ag brath orthu, i gcónaí.

Tá an anailís riosca agus an plean iniúchta inmheánaigh formhuinithe ag an 
gCoiste Iniúchóireachta 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 bhíonn ullmhaithe ag feidhm an Iniúchta Inmheánaigh.  
Tuairiscíonn an Coiste Iniúchóireachta go rialta don Bhord maidir leis na cúrsaí 
a mbíonn breithniú déanta aige orthu.

Cuidíonn obair an Iniúchóra Inmheánaigh, Coiste Iniúchóireachta an Bhoird 
féin agus na bainisteoirí sinsearacha laistigh de TG4 a bhfuil cuntasacht 
orthu faoi fhorbairt agus chothabháil an chreata rialaithe airgeadais le 
monatóireacht agus athbhreithniú an Bhoird ar éifeachtúlacht an chórais 
rialaithe inmheánaigh airgeadais agus bíonn tionchar aici orthu. 

Deimhním gur ndearna an Bord athbhreithniú ar éifeachtúlacht an chórais 
rialaithe airgeadais inmheánaigh, sa bhliain dár chríoch 31 Nollaig 2008. 

Sínithe thar ceann an Bhoird 

Peadar Ó Cuinn
Cathaoirleach
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Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
le cur i láthair Thithe an oireachtais.

Tá ráitis airgeadais Theilifis na Gaeilge don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2008 
iniúchta agam faoin Acht Craolacháin 2001.

Tá na ráitis airgeadais. a ullmhaíodh faoi na beartais chuntasaíochta arna leagan 
amach sna ráitis, comhdhéanta den Ráiteas faoi Bheartais Chuntasaíochta, 
an Cuntas loncaim agus Caiteachais, an Ráiteas ar Gnóthachain agus ar 
Chaillteanais lomlána Aitheanta, an Clár Comhardaithe, an Ráiteas faoin 
Sreabhadh 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-idirhheart a chinntiú. Ullmhaíonn 
Teilifis 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 ar Fhreagrachtai Chomhaltaí 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’inúchta.

Scrúdaím an Ráiteas ar Rialú Airgeadais Inmheánach 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 
amhlaidhm, 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 ar Rialú 
Airgeadais Inmheánach gach priacal agus rialú airgeadais, ná teacht ar thuairim 
maidir le héifeachtacht na nósanna imeachta maidir le priacail agus rialú.
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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.

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 áirearnh 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 n-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 2008 agus ar a ioncam agus ar a 
chaiteachas don bhliain dar críoch sin.

Is é mo thuairim go raihh Ieahhair chuntais chuí coinnithe ag Teilifís na Gaeilge. 
Tá na ráitis airgeadais ag teacht leis na leabhair chuntais.

John Buckley
Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste

15 BeaItaine 2009
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Ráiteas faoi bheartais chuntasaíochta. 
Cuireadh na beartais chuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go seasta 
ag déileáil le míreanna a mheastar a bheith ábhartha maidir leis na ráitis 
airgeadais.

1. Bunú Theilifís na Gaeilge.

De bhun Acht Craolacháin 2001 agus Ordú ón Aire, 2007, bunaíodh Teilifís na 
Gaeilge mar Chomhlacht Reachtúil 1 Aibreán 2007. 

Roimh an dáta sin d’fheidhmigh Seirbhísí Theilifís na Gaeilge Teo, fochuideachta 
ar lánúinéireacht ag RTE ag trádáil mar TG4, mar chraoltóir seirbhíse poiblí, ag 
craoladh i nGaeilge go príomha.

Ar an data bunaithe 1 Aibreán 2007, d’aistrigh sócmhainní agus trádáil 
Sheirbhísí na Gaeilge Teo. go dtí an t-eintiteas 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 prionsabal cuntasaíochta a nglactar leo go 
ginearálta. Glactar le caighdeáin tuairiscithe 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 don teacht 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.

Muirearáitear coimisiún maidir le díolacháin don chuntas ioncaim agus 
caiteachais mar a thabhaítear.

4. Caiteachas.

Cuimsíonn caiteachas caiteachas oibríochta agus caipitil.

Cuimsíonn glanchaiteachas oibriúcháin caiteachas na gclár agus riaracháin, 
glan ar theacht isteach tráchtála.

Déantar caiteachas clár a mhuirearú don ráiteas ioncaim agus caiteachais mar 
a thabhaítear é.

RáiTEAs AiRGEAdAis



5. deontais ón stát

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 caiteachas sa bhliain a bhfuarthas é.

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.

6. sócmhainní seasta inláimhsithe

Léirítear sócmhainní seasta inláimhsithe ag an gcostas lúide muirear dímheasa 
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 gach sócmhainne 
a dhíscríobh ar bhunús de réir méid cothrom thar a saolré fónta, lúide luach 
iarmharach measta, mar seo a leanas: 

 %
Foirgnimh 2.5
Gléasra agus trealamh 7.5-20
Daingneáin agus feistis 10

7. Airgead Coigríche

Déantar idirbhearta ainmnithe in airgid choigríche a aistriú isteach go euro ag 
na rátaí malairte a fheidhmítear ar lá na n-idirbheart. Aistrítear sócmhainní 
airgeadais agus dliteanais airgid in atá ainmnithe in airgid choigríche ag na 
rátaí malairte atá in uachtar ar dháta an chláir chomhardaithe agus áirítear 
gnóthachan nó caillteanas a eascraíonn dá bharr i gcuntas ioncaim agus 
caiteachais don tréimhse.

8. Pinsin

Íocann Teilifís na Gaeilge ranníocaíochtaí maidir le Scéim Ranníocaíochtaí 
Sainithe agus le Scéim Sochair Shainithe.

scéim Ranníocaíochtaí sainithe
Feidhmíonn Teilifís na Gaeilge scéim ranníocaíochta sainithe ina bhfuil roinnt 
dá chuid fostaithe páirteach.

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

RáiTEAs AiRGEAdAis
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scéim Aoisliúntais Theilifís na Gaeilge 

Feidhmíonn Teilifís na Gaeilge scéim sochair shainithe i leith beirte dá cuid 
oifigeach, an príomhoifigeach feidhmiúcháin agus an leasphríomhoifigeach 
feidhmiúcháin. Tá an scéim seo i bhfeidhm ó 3 Nollaig 2007. Déantar an scéim a 
mhaoiniú trí ranníocaíochtaí ó TG4 agus ó na fostaithe, a aistrítear chuig ciste 
ar leithligh faoi riaradh iontaobhaithe. 

Is éard atá sa mhuirear pinsin sa chuntas Ioncaim agus Caiteachais ná an costas 
seirbhíse reatha móide an difríocht idir aischur ionchais ar shócmhainní scéime 
agus an costas úis ar dhliteanais na scéime.

Aithnítear gnóthachan agus caillteanas achtúire a eascraíonn ó athruithe i 
mboinn tuisceana achtúire agus ó bharrachas agus easnaimh thaithí i ráiteas 
gnóthachain agus caillteanais aitheanta iomlána na bliana ina dtarlaíonn siad.

Déantar sócmhainní scéime pinsin a thomhas ar a luach cóir. Déantar dliteanais 
scéime pinsin a thomhas ar bhonn achtúire ag úsáid an mhodha aonaid 
theilgthe. Léirítear mar shócmhainní ar an gClár Comhardaithe farasbarr 
sócmhainní scéime thar dhliteanais scéime.

9. Cánachas

Tá cáin chorparáide iníoctha á solathar 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 chun 
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 n-aisiompóidh na difríochtaí uainiúcháin, 
bunaithe ar rátaí cánach agus dlíthe a achtaíodh nó a achtaíodh go substaintiúil 
faoi dháta an chláir chomhardaithe. Ní lascainítera cáin iarchurtha.

RáiTEAs AiRGEAdAis
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Teilifís na Gaeilge

An Cuntas Ioncaim agus Caiteachais don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2008

  Don bhliain dar críoch 9 mí dar críoch

  31 Nollaig 08 31 Nollaig 07

 Nótaí €'000 €'000

Ioncam Tráchtála 2 4,030 3,596

Costas Díolacháin 2 648 541

Glan Díolacháin  3,382 3,055

Caiteachas

Costais Foirne 3 6,109 4,350

Speansais agus costais chomhaltaí an bhoird 4 168 131

Caiteachas Clár 5 25,701 17,716

Costais tarchuir  3,598 2,540

Margaíocht agus taighde 6 1,865 1,272

Forchostais 7 1,375 953

Dímheas 8 1,284 1,119

Caiteachas Iomlán  40,100 28,081

Glan chaiteachas oibriúcháin don bhliain  (36,718)  (25,026)

Ús infhaighte agus ioncam comhchosúil 10 106 78

Barrachas ar dhiúscairt sócmhainní seasta  6 -

  (36,606) (24,948)

Maoiniú Stáit 11 36,488 24,914

Barrachas (Easnamh) ar 

ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas  (118) (34)

Cánachas 12 (32) (33)

Barrachas/(Easnamh) don bhliain  (150) (67)

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad na Beartais Chuntasaíochta agus Nótaí 1 go 25.

Thar ceann Bhord Teilifis na Gaeilge:

Peadar Ó Cuinn Pól Ó Gallchóir

Cathaoirleach Príomhfheidhmeannach
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Teilifís na Gaeilge

Ráiteas ar Ghnóthachain agus ar Chaillteanais Iomlána 
Aitheanta don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2008

 Don bhliain dar críoch 9 mí dar críoch

 31 Nollaig 08 31 Nollaig 07

 €'000 €'000

Barrachas/(Easnamh) coinnithe 

don bhliain airgeadais (150) (67)

Gnóthachan / (Caillteanas) Achtúireach 

ar shócmhainní na scéime pinsin (4) -

Gnóthachan /(Caillteanas) Aitheanta Iomlán don Bhliain (154) (67)

Gluaiseacht i gCúlchiste Pinsin

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir  -   - 

Caillteanas achtúireach don bhliain (4)  - 

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig (4)  - 

Is cuid de na ráitis airgeadais seo iad na Beartais Chuntasaíochta agus Nótaí 1 go 25.

Thar ceann Bhord Teilifis na Gaeilge:

Peadar Ó Cuinn Pól Ó Gallchóir

Cathaoirleach Príomhfheidhmeannach
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Teilifís na Gaeilge

Clár Comhardaithe an 31 Nollaig 2008

 Nótaí 2008 2007

Sócmhainní Dochta  €’000 €’000

Sócmhainní Inláimhsithe 8 8,381 8,994

Sócmhainní neamh-reatha iomlána  8,381 8,994

Sócmhainní Reatha

Féichiúnaithe 13 2,095 2,254

Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh 14 372 36

  2,467 2,290

Dliteanais Reatha

Creidiúnaithe - méideanna dlite laistigh de bhliain amháin 15 2,774 2,640

Glan-dliteanais reatha  (307) (350)

Creidiúnaithe - méidanna dlite tar éis aon bhliain amháin 16 7  - 

Glan-sócmhainní gan sócmhainn pinsin san áireamh  8,067 8,644

Sócmhainn pinsin 20 25  - 

Glan-sócmhainní lena n-áirítear sócmhainn pinsin  8,092 8,644

Arna mhaoiniú ag

Deontais Chaipitil 9 7,914 8,312

Cúlchiste Pinsin 20 (4)

Cúlchistí Ioncaim 17 182 332

  8,092 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 Pól Ó Gallchóir

Cathaoirleach Príomhfheidhmeannach
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Teilifís na Gaeilge

Ráiteas faoin Sreabhadh Airgid don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2008

 Don bhliain dar críoch 9 mí dar críoch

 31 Nollaig 08 31 Nollaig 07

 Nótaí €’000 €’000

Gníomhaíochtaí Oibríochta - 

glan-insreabhadh/eis-sreabhadh airgid 18 299 (3,579)

(Glan ó dheontas stáit)

Aischur ar Infheistíocht agus 

ar Sheirbhísiú Airgeadais

Ús Faighte  85 62

Ús Íoctha    - 

Glan-insreabhadh airgid ó aischuir ar 

Infheistíochtaí agus ar Sheirbhísiú Airgeadais  85 62

Caiteachas Caipitil

Iocaíochtaí chun sócmhainní seasta inláimhsithe a fháil 8 (671)  (822)

Fáltais ó dhíolachán sócmhainní dochta  6  - 

Deontais Chaipitil Stáit  617 807

Glan-eis-sreabhadh airgid ó Chaiteachas Caipitil  (48) (15)

Glan-insreabhadh airgid/(eis-sreabhadh) 19 336 (3,532)

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 Pól Ó Gallchóir

Cathaoirleach Príomhfheidhmeannach
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nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nóta
1. Príomhghníomhaíocht
Is í príomhghníomhaíocht Theilifís na Gaeilge cainéal teilifíse Gaeilge, TG4 a fheidhmiú

2. Glandíolacháin Bliain dar Tréimhse dar
 críoch críoch
 31 nollaig 08 31 nollaig 07
 €'000 €’000

Ioncam Tráchtála
Díolachán am craolta 3,225 3,198
Díolachán urraíochta 215 274
Díolachán clár 11 -
Muirear Amach Saoráidí 438 
Ioncam Ilghnéitheach 141 124
 4,030 3,596

Costas Díolacháin
Coimisiún ar dhíolacháin fógraíochta agus urraíochta 648 541
 648 541

Glandíolacháin 3,382 3,055

3. Costais Foirne
Ba 86 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:
 €'000 €'000

Tuarastail agus Pá 4,825 3,510
Costais Leasa Shóisialaigh 505 352
Costais Phinsin 449 267
Taisteal agus Cothabháil 206 127
Oiliúint 60 39
Costais eile foirne 64 55

Iomlán na gcostas foirne 6,109 4,350

Luach Saothair an Cheannasaí €'000 €'000
Buntuarastal 189 115
Pá de réir feidhmíochta (Riaráistí) 3 15
Pá de réir feidhmíochta (2007)  31
Ranníoca Pinsin 63 9
Sochair Eile 3 2
 258 172

4. Costais an Bhoird €'000 €'000

Táillí 137 103
Taisteal/Cothabháil srl 31 28
Iomlán 168 131
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nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nóta
5. Costais chlár Bliain dar Tréimhse dar
 críoch críoch
 31 nollaig 08 31 nollaig 07
 €’000 €’000

Cláir a coimisiúnaíodh 18,126 11,963
Ceannachán Clár 4,082 3,338
Costais Dubála 2,077 1,368
Costais eile 1,416 1,047
 25,701 17,716

6. Margaíocht agus Taighde €’000 €’000

Fógraíocht agus Margaíocht 1,702 1,093
Dearadh  163
Tomhais agus Taighde ar an Lucht Féachana 163 16

 1,865 1,272

7. Forchostais €’000 €’000

Cothabháil Trealaimh 371 234
Árachais 95 70
Costais Leabharlainne 94 57
Comhchomhairliúchán 137 96
Feisteas agus Smideadh 24 24
Leictreachas 152 103
Cíos & Rátaí 40 28
Costais Socruithe  169
Glanadh 44 34
Postas & Stáiseanóireacht 32 30
Teileafón 29 32
Slándáil 82 55
An Ceaintín 91 64
Iniúchadh 16 16
Feithiclí 8 17
Costas Riaracháin Pinsin 42 30
Ilghnéitheach 118 96
Muirear Amach Saoráidí  (202)

 1,375 953



RáiTEAs AiRGEAdAis

Tuarascáil Bhliantúil 61

nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nóta
8. Sócmhainní Dochta Inláimhsithe

 Talamh & Innealra & Fearais & 
 Foirgnimh Trealamh Feistis Iomlán
 € ‘000 € ‘000 € ‘000 € ‘000
Costas
an 31 Nollaig 2007 7,510 12,369 628 20,507
Breisithe 27 590 54 671
Diúscairtí (3)  (135)  (71)  (209) 
An 31 Nollaig 2008 7,534 12,824 611 20,969

Carnú Dímheasa
an 31 Nollaig 2007 1,664 9,341 508 11,513
Muirear don tréimhse 196 1,046 42 1,284
Diúscairtí (3) (135)  (71)  (209)
An 31 Nollaig 2008 1,857 10,252 479 12,588
Glanluach Leabhair
An 1 Eanáir 2008 5,846 3,028 120 8,994
Ag 31 Nollaig 2008 5,677 2,572 132 8,381

9. Deontais chaipitil agus deontais-i-gcabhair réamhíoctha
 31 Nollaig 31 Nollaig
 2008 2007
 € ‘000 € ‘000

(a) Deontais chaipitil - faighte agus infhaighte
Iarmhéid tosaigh 9,231 8,424
Deontais faighte i rith na tréimhse 617 807

Ag deireadh na bliana 9,848 9,231

Amúchadh
Iarmhéid tosaigh 919
Amúchta i rith na tréimhse 1,015 919

Ag deireadh na bliana 1,934 919

Glanluach leabhair - Deontais chaipitil 7,914 8,312

(b) Deontais-i-gcabhair réamhíoctha faighte
Iarmhéid tosaigh  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 7,914 8,312
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nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nóta
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.
 31 Nollaig 31 Nollaig
 2008 2007
10. Ús faighte €’000 €’000
Ús ar chuntais taisce banc (comhlán) 106 78

11. Maoiniú Stáit
Is ionann deontais ón Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus maoiniú 
rialtais a fhaightear i leith caiteachais reatha a thabhaíonn Teilifís na Gaeilge.

Maoiniú Stáit curtha chun sochair an chuntais ioncaim agus caiteachais sa tréimhse 

 €’000 €’000
Deontas faighte sa tréimhse cuntasaíochta 35,473 22,962
Deontas capitil a amúchadh (nóta 9) 1,015 919
Deontais i gcabhair réamhíoctha a amúchadh (nóta 9)  1,033
 36,488 24,914

Ba é €36.39m an leithroinnt ar fad do 2008, comhdhéanta as:

Deontais faighte do chaiteachas reatha 35,473 24,914
Deontais a fheidhmítear do chríocha caipitil 617 919
Deontais a fheidhmítear do chríocha caipitil ach
neamhchaite ag deireadh na bliana (nóta 15) 300
 36,390 25,833

 31-Dec 31-Dec
12. Cánachas 2008 2007
 €’000 €’000
Brabús/(Caillteanas) ar ghnáthghníomhaíochtaí (118) (34)
roimh cháin

Caillteanas ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh cháin
arna iolrú faoin ráta caighdeánach cháin
chorparáideach na hÉireann de 12.5% (15)  (4)

Éifeachtaí:
Ioncam incháinithe ag ráta cánach níos airde 13 10
Barrachas/(easnamh) na ndeontas caipitil a amúchtar 
agus liúntais chaipitiúla thar dhímheas 30 25
Caiteachas neamhasbhainte 4 2 

Muirear cánach reatha don bhliain 32 33

13. Féichiúnaithe
Féichiúnaithe trádála 1,213 1,786
Cáin bhreisluacha 731 417
Réamhíocaíochtaí 151 51 
 2,095 2,254
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nótaí leis na Ráitis Airgeadais
 Bliain dar Tréimhse dar
 críoch críoch
 31 nollaig 08 31 nollaig 07

14. Airgead Tirim €’000 €’000
Airgead Tirim 1 1
Cuntais Bhainc 371 35
 372 36

15. Creidiúnaithe Dlite laistigh de bhliain amháin €’000 €’000
Creidiúnaithe Trádála 257 373
Fabhruithe agus ioncam iarchurtha 2,126 1,958
Ranníoca Pinsin 75 65
Cáin Chorparáideach 11 17
Creidiúnaí Léasa 5
Deontais Chaipitil Iarchurtha 300
ÍMAT/ÁSPC  227
 2,774 2,640

16. Creidiúnaithe dlite tar éis aon bhliain amhain €’000 €’000
Creidiúnaí Léasa 7  - 
 7  - 

17. Cúlchistí Ioncaim €’000 €’000
Iarmhéid an 31 Nollaig 2007 332 399
Caillteanas don tréimhse airgeadais coimeádta (150) (67)

Iarmhéid an 31 Nollaig 2008 182 332

18. Réiteach Barrachais don bhliain chuig 
glan-insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin
 €’000 €’000
Easnamh don bhliain (150)  (67)

Gníomhaíochtaí Neamhoibriúcháin
Ús faighte (glan) (85)  (62)
Barrachas ó dhíolachán sócmhainní dochta (6)   - 

Míreanna nach airgead iad

Dímheas 1,284 1,119
Deontais chaipitil a amúchadh (1,015)  (919)
Deontas-i-gcabhair a amúchadh  (1,033)
Coigeartú sócmhainne pinsin (29)
(Ardú)/laghdú i bhféichiúnaithe 159 1,841
Ardú/(laghdú) i gcreidiúnaithe 141 (4,458)
Glan eis-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 299 (3,579)

19. Anailís ar athruithe i nglan-chistí Ag 31 Nollaig Sreabhadh Ag 31 Nollaig
 2007 Airgid 2008
 €’000 €’000 €’000
Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh 25 258 283
Taiscí gearrthéarmacha 11 78 89
 36 336 372
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20. 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 na scéime ar leithligh ó 
shócmhainní Theilifis na Gaeilge.
Tabhaíodh na costais phinsin a leanas i rith na bliana: €
Scéim Ranníoca Shainithe 369,308
Costas na Scéime Sochair Shainithe (nóta 20g) 80,000
 449,308

Déantar ranníocaíochtaí chuig an scéim shochair shainithe ag rátaí a mholann achtúirí cáilithe 
neamhspleácha. Rinne an chuideachta íocaíochtaí chuig an scéim shochair shainithe don 
chéad uair i rith na bliana dar críoch 31 Nollaig 2008.

An luacháil achtúireach iomlán is déanaí a hullmhaíodh amhail an 31 Nollaig 2008. 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 a bhaint as an modh aonaid theilgthe.

b) Bonn Tuisceana Airgeadais
Is iad seo a leanas na príomhbhoinn tuisceana achtúireacha amhail an 31 Nollaig 2008 a 
úsáidtear chun críocha FRS 17:
 2008
 %
Ráta lascaine 5.60
Ardú ar Threoir-Uimhir Praghsanna do Thomhaltóirí 2.50
Ardú ar Thuillimh Inphinsin 4.50
Ardú ar Íocaíocht Phinsin 4.50
Aischur ar infheistíochtaí - Bannaí 4.30
Aischur ar infheistíochtaí - Eile 2.25
Rinneadh na suimeanna seo a leanas a thomhas de réir cheanglais FRS 17. 

c) Bonn Tuisceana Déimeagrafacha
Básmhaireacht
Ardaíodh 62% de tháblaí PNML00 d’fhir agus 70% de tháblaí PNFL do mhná .39%  in aghaidh 
na bliana iolraithe idir 2008 agus an bhliain a dtiteann an gnáthphinsean.

 2008
d) Athrú ar Dhualgas Sochair  €
Luach Reatha Dualgas na Scéime ag tús na bliana 0
Costas Seirbhíse Reatha 94,000
Costas Seirbhíse Roimhe seo 5,000
Costas Úis 3,000
Luach Reatha Dualgas Scéime ag deireadh na bliana 102,000

e) Athrú ar Shocmhainní Scéime
Luach Cóir ar Shocmhainní Scéime ag tús na bliana 0
Aischur ionchais ar Shócmhainní Scéime 3,000
Gnóthachan/(Caillteanas) Achtúireach -4,000
Ranníocaíochtaí Fostóra  109,000
Ranníocaíochtaí Comhaltaí 19,000
Luach Cóir ar Shocmhainní Scéime ag deireadh na bliana 127,000
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f) Méideanna aitheanta sa chlár comhardaithe
Luach Reatha Dualgais Maoinithe 102,000
Luach Cóir ar Shocmhainní Scéime  127,000
Glan-Sócmhainn 25,000
Méideanna sa chlár comhardaithe
 Dliteanais 0
 Sócmhainní 25,000
 Glan-Sócmhainn 25,000

g) Costais Phinsin
Costas seirbhíse reatha 94,000
Costas Úis  3,000
Aischur ionchais ar Shócmhainní Scéime -3,000
Costas seirbhíse roimhe seo 5,000
Ranníocaíochtaí Comhaltaí -19,000
Iomlán 80,000

h) Ba é iomlán an ghlan-chaillteanais achtúirigh charntha a aithníodh sa STRGL don bhliain 
dar chríoch 31 Nollaig 2008 ná €4,000.

i) Sócmhainní Scéime Exp Return 2008
Ba iad seo a leanas na leithroinntí sócmhainní ag deireadh na bliana:
Bannaí 4.30% 100%
Eile 2.25% 0%
  100%

Díoradh aischur ionchais foriomlán ar shócmhainní na scéime mar mheánchostas ualaithe na 
n-aischur ionchais ar na catagóirí sócmhainní arna sealbhú ag an scéim ar dháta oscailte an 
chláir chomhardaithe.
 2008
 €
j) Stair dhualgais shochair shainithe, sócmhainní agus gnóthachain agus caillteanais
Dualgais Shochair Shainithe 102,000
Luach Cóir ar Shocmhainní Scéime  127,000
Barrachas don Scéim Mhaoinithe 25,000

k) Ranníocaíochtaí
Tá súil ag an gcuideachta €96,000 a ranníoc lena scéim pinsin i 2009.

l) FRS 17
Tá an t-eolas ar phinsin curtha i láthair ag teacht le ceanglais nochtaithe nua a éilítear ó 2008 
faoi leasú ar FRS 17.

21. Tiomantais chlár / chearta ceannacháin
Tá tiomantais chlár / chearta ceannacháin conraithe ag Teilifís na Gaeilge de €21,335,665 ach 
níl soláthar déanta amhail an 31 Nollaig 2008 

22. Tiomantais
Tá tiomantais chaipitil conraithe ag Teilifis na Gaeilge de €290,000 agus níl aon soláthar 
déanta amhail an 31 Nollaig 2008 

23. Idirbheartaíochtaí RTÉ

Faigheann TG4 365 uaire de chláir Ghaeilge in aghaidh na bliana saor in aisce ó RTÉ.
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24. Leasanna Chomhaltaí an Bhoird

Ghlac an Bord le nósanna imeachta de réir treoirlínte a d’eisigh an Roinn Airgeadais i ndáil le 
nochtadh 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 ráiteas airgeadais

Cheadaigh an bord stiúrtha na ráitis airgeadais an 8 Bealtaine 2009.
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