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

Is í an aisling atá ag TG4 go leanfar den
Ghaeilge agus de chultúr na hÉireann a chur
chun cinn leis an teilifís agus le hábhar ar an
Idirlíon le go gcinntítear áit lárnach dóibh i
saol an Éireannaigh, in Éirinn agus thar
lear.

Cé go leagtar amach in aisling agus i
misean TG4 an ní a chuirfidh an eagraíocht i
gcrích agus na straitéisí a úsáidfear chun na
haidhmeanna seirbhíse poiblí a thabhairt i
gcrích, is léiriú é an comhoibriú leis na
príomhgheallsealbhóirí ar na prionsabail atá
mar bhonntréithe ag an eagraíocht. Is iad na
luachanna seo an bhonnchloch atá faoi
chultúr eagrais TG4. Bítear ag súil go
gcloíonn gach fostaí de chuid TG4 leis na
luachanna seo i ngnáthchúrsa an lae agus go
mbaintear úsáid astu mar phrionsabail treor-

acha, mar lón eolais agus mar stiúir maidir
lena gcuid iompair i mbun na hoibre dóibh.

Luachannna
buntábhachtacha TG4
Ceangal:
�� Ceangal leis an nGaeilge a chur ar fáil gach

lá do gach teaghlach sa tír.
�� An lucht féachana a chur i lár báire san

uile ní dá ndéanaimid. 
�� Malairt léargais a sholáthar ar chúrsaí

náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Caighdeán agus Luach an Airgid: 
�� Sceideal clár ardchaighdeáin a chur ar fáil.
�� Córas éifeachtach éifeachtúil ó thaobh

costais a chur i bhfeidhm.

Cruthaitheacht: 
�� Cruthaitheacht a bheith ag baint leis an ábhar

aschurtha ar fad agus le gach ní dá ndéantar.
�� Leanacht le soláthar clár nuálach sainiúil.

Forbheartaíocht: 
�� Meon an chumais, mar a cothaíodh san

eagraíocht agus san fhoireann agus mar atá
bunaithe faoi seo, a choinneáil ar bun. 
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‘‘TG4 has been
arguably the finest
Irish network since it
started up. Hand on
heart, I wrote
negatively about it
from the get-go
and was quite
comprehensively
proved wrong.’’
Irish Independent Review
13/08/2011

Misean, Aisling agus Luachanna

Bliain in Inis Oírr





Do 2011, tá TG4 ag cur chun cinn 45
gealltanas roinnte i sé réimse sainithe
feidhmíochta: 
(i) Aschur Clár 
(ii) An Ghaeilge agus Cultúir 
(iii) An Earnáil Neamhspleách

Léiriúcháin Gaeilge 
(iv) Forbairt Straitéiseach agus Oibríochta 
(v) An Eacnamaíocht Náisiúnta 
(vi) Rialachas, Bainistiú Comhaill agus

Riosca 

Aschur Clár 
I 2011, geallann TG4:

1. Íosmhéid 1544 uair an chloig d’ábhar nua
ardchaighdeáin clár nuálach Gaeilge a
choimisiúnú agus a chraoladh thar an
raon iomlán seánra chun léargais sainiúil
TG4, súil eile a chinntiú.

2. Seasamh le hábhar nua ardchaighdeáin
clár nuálach, idirghníomhach Gaeilge do
pháistí agus do dhaoine óga a sholáthar
agus leis sin leanúint le dearcadh dearfach
i leith teanga a chur chun cinn.

3. Clúdach neamhspleách fiúntach agus
malairt léargais ar nuacht agus ar chúrsaí
reatha a sholáthar ar chúrsaí na hÉireann
agus an domhain

4. Leanúint lena léiriú ar thábhacht an spóirt,
go háirithe spórt na hÉireann, i saol agus i
gcultúr na tíre. Beochraolfaimid imeachtaí
agus cluichí spóirt agus beidh ról lárnach
ag spórt inár gclársceideal 2011.

5. Nascadh leis an bpobal féachana (idir reatha
agus nua) le drámaíocht láidir Ghaeilge,
faisnéis ábhar faisnéise agus siamsaíocht/
saolchláir Ghaeilge, ina measc an sobal-
dhráma suaitheanta Ros na Rún.

6. Cláracha a sholáthar a léiríonn tábhacht
an cheoil agus na n-ealaíon inár saol agus
inár gcultúr.

7. Spás a sholáthar do chláracha a thacaíonn
le foghlaim agus le forbairt phearsanta sa
lucht féachana, ina measc ábhar reiligiúin,
eolaíochta agus teicneolaíochta.

8. Ábhar go príomha i nGaeilge a sholáthar
agus féachaint le íosmhéid 4.2 uair an
chloig d’ábhar nua-léirithe/bunaidh Gaeilge
a chraoladh gach lá.

9. Dul chun cinn i dtreo croí-chlársceideal
35 seachtain.

10. Leanúint le neartú na seirbhíse don phobal
féachana sa mbaile agus i gcéin le forbairt
leanúnach ar an tseirbhís TG4 BEO (Seinn-
teoir TG4), le feabhas leanúnach ar ábhar,
ar a chaighdeán pictiúir agus ar a luas
íoslódála.

11. Soláthar fotheideal ar chláracha TG4 de
réir an gCód ag Údarás Craolacháin na
hÉireann agus aon bheartas is féidir a
thapú a d’fheabhsódh rochtain na gclár
acu sin a bhfuil míchumas fhisiciúil,
chéadfach nó intleachta orthu.

12. Tacaíocht bhreise mhaoinithe a aimsiú ó
fhoinsí seachtracha do thograí clár ar nós
na scéime Fuaim agus Fís, Ciste Craoltóir-
eachta Gaeilge Thuaisceart Éireann, An
Bord Scannán, chun caighdeán na gclár a
fheabhsú agus an líon uaireanta an chloig
a mhéadú.

13. An costas per uair an chloig do chláracha
a choinneáil mar atá agus luach airgid a
chinntiú.
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Geallúintí TG4 i leith na bliana 2011 

‘‘Look fair play to
TG4. On limited

resources, it does a
magnificent job with
its sports coverage.’’

—Corkman
10.11.2011



Cur chun cinn na Gaeilge 
agus a Cultúir

Sa mbreis ar an íosmhéid de 1544 uair an
chloig d’ábhar nua ardchaighdeáin clár
nuálach Gaeilge a chraoladh i 2011, déan-
faidh TG4: 

14. Seirbhís ardchaighdeáin chraolta agus
ábhair a sholáthar a dhéanann ceiliúradh
ar an nGaeilge agus ar a féiniúlach ar bheal-
ach taitneamhach inrochtana.

15. Cláracha go príomha i nGaeilge a shol-
áthar mar aon le nasc leis an teanga sin a
chur ar fáil don uile theaghlach in Éirinn.

16. Seirbhís Ghaeilge a sholáthar ar fud an
domhain lenár seirbhísí Gréasáin agus
Seinnteora, ag baint amach 1.2m cuairt-
eoir sainiúil, 7m imprisean leathanach
agus 2.6m sruth clár i 2011.

17. A chinntiú go bhfreagraíonn a chuid clár
do chultúr mhuintir na hÉireann agus na
Gaeltachta ach go háirithe. Cinnteofar

freisin go bhfreagraíonn an tseirbhís do
riachtanais na bpobal Gaeltachta agus na
dteaghlach arb í an Ghaeilge a dteanga
laethúil.

18. É féin a shuíomh i gcroílár Straitéis 20
Bliain an Rialtais don Ghaeilge (2010-2030).

19. 70% dá chaiteachas reatha ar ábhar
Gaeilge, 15% eile ar chraolachán agus 15%
eile ar fhorchostais. Is ar bhaint amach na
gcuspóirí agus na ndualgas seirbhíse poiblí
amháin a chaithfear an maoiniú poiblí a
fhaigheann TG4.

20. Féachaint le Suíomh Gréasáin a bhuanú
mar Shuíomh críochnaitheach na Gaeilge
agus mar fhoinse ábhair i nGaeilge ar-líne
agus go háirithe d’ábhar Gaeilge do pháistí.

21. Leanúint le soláthar TG4 ar bonn uile-
Éireann trí bheith ar fáil ar gach ardán
dáilithe teilifíse i dTuaisceart Éireann.

22. Cartlann a fhorbairt go caighdeán barr-
réime mar thaca don Ghaeilge, a cultúr
agus a hoidhreacht.
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Comhrá



Forbairt na hearnála
neamhspleách léiriúcháin
Ghaeilge
I 2011, déanfaidh TG4: 

23. Coimisiúnú ón earnáil neamhspleách
léiriúcháin ar íosmhéid de 495 uair an
chloig d’ábhar nua/bunaidh Gaeilge. Sa
mbreis, déanfar coimisiúnú ar bhreis is
200 uair an chloig d’ábhar athghuthaithe
agus 400 uair an chloig d’fhotheidil.

24. Scair den chaiteachas ar ábhar Gaeilge a
thiomnú do chomhlachtaí Gaeltachta.

25. An earnáil léiriúcháin Ghaeilge a neartú
trína chinntiú go n-aimsíonn an earnáil
íosmhéid de €3m de mhaoiniú d’ábhar
ón Údarás Craolacháin agus £1.95m ón
gCiste Craoltóireachta Gaeilge i dTuais-
ceart Éireann.

26. Ról lárnach a imirt i dtacú leis an earnáil
neamhspleách léiriúcháin Ghaeilge, i bpáirt
le áisíneachtaí eile, chun tionscnaimh a
fhorbairt agus a fheidhmiú a chuirfidh
chun cinn tallann agus cumas cruthaith-
each na hearnála.

27. Comhoibriú le Ciste Craoltóireachta Gaeilge
Thuaisceart Éireann ag roghnú líon beag
comhlachtaí do chomh-thogra forbartha
clár.

Forbairt Straitéiseach agus
Oibríochta
I 2011, déanfaidh TG4: 

28. A scair den lucht féachana náisiúnta a
choinneáil agus a mhéadú, más féidir, ag
tabhairt san áireamh an fhéachaint ar an
tseirbhís ar na hardáin dhigiteacha ar fad
(traidisiúnta, iarfhéachaint, ar-líne srl). Sa
mbreis air sin féachfar le scair TG4 a
fheabhsú nuair is féidir, in aicmí dhéimea-
grafacha áirithe spriocdhírithe, páistí, daoine
fásta óga agus daoine fásta ina measc.

29. Leanúint lena pháirtíocht i bhforbairtí
nua teicneolaíochta do dháileadh ábhair,
chun ról TG4 a fheabhsú, ní amháin ar na
hardáin chraolta agus ar-líne ach ar ardáin
so-iompair freisin.

30. Leanúint leis an obair ar leathú na teili-
físe digití trastíre (DTT) agus an teilifís
shatailíte (DST). Ach go háirithe oibreofar
i bpáirt le RTÉNL maidir le dáileadh TG4
ar MUX 1 sa Phoblacht agus le údaráis na
Ríochta Aontaithe do sheoladh TG4 ar
Freeview, MUX 7 i dTuaisceart Éireann.
Leanfar leis an bpróiseas i dtreo na teilifíse
ard-ghléine (HDTV) faoi 2013.

31. TG4 a neartú le feachtais láidre margaí-
ochta agus brandála a sholáthar.
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‘‘TG4 has long been
serving up some of

the best made
documentaries on
Irish television and
are very good at
what they do.’’

Clare Champion
Friday 08.07.2011

Feirm Factor



32. An teacht isteach is airde is féidir trách-
tála a bhaint amach i 2011. 

33. Cultúr síor-fheabhais a choinneáil le
infheistíocht leanúnach i dtallann agus i
bhforbairtí agus i mbainistíocht Acmhainní
Daonna.

34. An córas nua bainistíochta ar acmhainní
digiteacha (DAM) a chur ag feidhmiú, tosú
ar fhorbairt chéime 3 de DAM (an chart-
lann). Leanfar uasghrádú na gcóras
ríthábhachtacha craolacháin agus riara-
cháin agus ar na próisis/nósmhaireachtaí
oibre a bhaineann leo.

35. Leanúint le feidhmiú ar an mbonn is
costas-éifeachtaí is féidir.

36. Roinnt mór-chonarthaí nua seirbhíse a
fheidhmiú, i réimse na dubbála agus na
bhfotheideal ach go háirithe mar aon le
réimsí na margaíochta agus na lónadóir-
eachta.

37. Leanúint le páirtíocht i ngréasán na gcraol-
tóirí teilifíse bundúchasacha (WITBN)
agus le craoltóirí gaolmhara eile ar nós
BBC Alba agus S4C agus ar thionscnaimh
ar nós Circom agus Féile na Meán Ceilt-
each (CMF).

Tionchar ar an Eacnamaíocht
Náisiúnta
I 2011, déanfaidh TG4: 

38. Tuairim 100 post a sholáthar go díreach
agus tuairim 300 post lán-aimseartha san
earnáil neamhspleách léiriúcháin a chothú,
rud a chuirfidh le cumas na hÉireann san
earnáil chruthaitheach, eolas-bhunaithe.

39. Tógáil ar ranníocaíocht na bliana roimhe
sin chuig an eacnamaíocht náisiúnta le
tuairim €58m a chur leis an tuilleamh
náisiúnta, rud a bhfuil fostaíocht ghaol-
mhar suas le 1,000 post eile as.

Barr feabhais Rialachas, i
mbainistiú Comhaill agus
Riosca
I 2011, déanfaidh TG4: 

40. A dhualgais reachtúla ar fad a chomh-
líonadh de réir a chuid cuspóirí, cóid
craolacháin agus rialacháin srl.

41. Oibriú i ndlúthpháirt lena chroí-gheall-
shealbhóirí — an Roinn Cumarsáide,
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Corp agus Anam



Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha agus
an tÚdarás Craolacháin, chun tacú le for-
bairt an pholasaí craolacháin agus chun
ár ndualgais rialachais agus comhaill ar
fad a chomhlíonadh.

42. Leanúint leis na comhráite leanúnacha le
geallshealbhóirí tábhachtacha eile na
hearnála, rialtóirí, craoltóirí, lucht cum-
tha polasaí agus eagrais eile maidir le
gach gné d’oibríocht an chraol-
acháin, cóid agus
rialacháin.

43. Oibriú i

ndlúthpháirt le Bord TG4 chun na cóid
agus na rialacháin ar fad atá ceangailte ar
TG4 a chomhlíonadh.

44. Plean Straitéise uasdátaithe a fhoilsiú agus
mar chuid de sin, ár bplean maoinithe a
leasú i bhfianaise na gcúinsí reatha eac-
namaíochta. Leanfar le cur an cháis i
láthair an Rialtais do mhéadú ar an
maoiniú sa bhfadtéarma agus cur chuige
maoinithe ilbhliana a bhunú.

45. Dhá Iniúchadh Inmheánach a sholáthar
mar aon le athbhreithniú ar Bhainistiú

Riosca TG4.
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‘‘One of the
highlights of the

week, the month and
indeed the year was
An Treaty 1921, it was

a superb piece of
television, brilliantly

made.’’
Evening Herald

10.12.2011

Cúla 4



Ros na Rún



Príomhbhuaicphointí Feidhmíochta TG4 i
2011 

Chruthaigh TG4 go maith maidir lena gheall-
úintí a chomhlíonadh i 2011 in ainneoin na
timpeallachta eacnamaíochta agus maoinithe
a bhí thar a bheith deacair:

D’éirigh le TG4 41 dá 45 geallúint do 2011
“a bhaint amach go hiomlán”. Go deimhin
sháraigh 11 acu sin an sprioc-fheidhmíocht a
bhí leagtha síos.

Baineadh ceithre gheallúint amach “go
substaintiúil”. Tá cúiseanna éagsúla leis sin:
spleáchas ar mhaoiniú a bheith ar fáil; an gá
a bhí le caiteachas a íoslaghdú; an margadh
teilifíse in Éirinn atá ag éirí níos iomaíche;
agus an staid eacnamaíochta fhoriomlán.
Tugtar tuairisc mhionsonraithe orthu sa tuar-
ascáil.

Aschuir Clár 
1615 uair an chloig a bhí in aschur TG4 de
chláir Ghaeilge bhunaidh/nua i 2011. B’ionann
sin agus meánmhéid de 4.42 uair an chloig in
aghaidh an lae. 1544 uair an chloig agus
meánmhéid de 4.2 uair an chloig in aghaidh
an lae an sprioc a bhí ag TG4 i 2011 agus bhí
sé 4.5% chun cinn ar an sprioc sin don
bhliain.

Uaireanta craolacháin i nGaeilge agus
buaicuaireanta craolacháin srl. 

I measc na mbuaicphointí ó thaobh clár bhí
cláir cúrsaí reatha, faisnéise agus drámaíochta,
cláir spóirt agus cláir leanaí/óige. Mar shampla,
rinne TG4 clúdach cuimsitheach ar an Oll-
toghchán, lenar áiríodh Díospóireacht na
gCeannairí leis na triúr ceannairí, clár a
mheall lucht féachana 600,000. D’éirigh thar
barr leis an díospóireacht Uachtaránachta
Áras 2011 le linn Thoghchán an Uachtaráin.
Lean seirbhís nuachta TG4 Nuacht TG4 ar
aghaidh ag cur seirbhís nuachta Gaeilge
chuimsitheach ar fáil, le béim láidir ar thuair-
iscí réigiúnacha agus Gaeltachta. Is iomaí clár
láidir faisnéise, drámaíochta agus siamsaíochta
a bhí ar sceideal TG4 le linn na bliana, mar
shampla Bliain in Inis Oírr, Muintir na Mara,
Ros na Rún, Corp agus Anam, An Jig Gig,
Pitch Perfect agus Bob Quinn @ 75. Bhí cláir
spóirt láidir in 2011 agus lean siad de bheith
ina mbunchloch sa sceideal. Ina measc bhí
clúdach ar chluichí CLG, Peil na mBan,
Rugbaí, Tour de France agus Wimbledon.
Áiríodh ar bhuaicphointí eile ó thaobh clár
Oireachtas na Gaeilge agus Gradam Ceoil
TG4 a craoladh ó Áras Ceoldrámaíochta Loch
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‘‘TG4 offers political
parties a chance to

be a little more
creative than

normal, in common
with the theme of

the station.’’
Evening Herald

21.02.2011

Buaicphointí na bliana 2011

Díospóireacht na gCeannairí



Garman. Leanadh le seirbhís laethúil TG4 do
leanaí agus do dhaoine óga le Cúla4 na nÓg
do leanaí réamhscoile, Cúla4 do leanaí níos
sine agus Ponc do lucht féachana na ndéagóirí.

Gradaim agus Ainmniúcháin 

75 gradam agus ainmniúchán a fuair TG4 i
2011, rud a léirigh cáilíocht agus sainiúlacht
chláir TG4, chomh maith lena chuid gníomh-
aíochtaí margaíochta agus brandála, agus

pearsantachtaí. Bhain 45 díobh sin le cláir
agus ábhar, bhain 20 le margaíocht agus
brandáil agus bhain 10 le pearsantachtaí TG4.
Ghnóthaigh TG4 trí Ghradam IFTA agus trí
Ghradam de chuid Fhéile na Meán Ceilteach
ar An Píopa, Na Cloigne agus 1916 Seachtar
na Cásca. Bhuaigh TG4 an gradam is airde san
Eoraip ag Circom do An Píopa agus bhuaigh
cúig ghradam de chuid Oireachtas na Gaeilge,
lenar áiríodh gradam speisialta do Eimear Ní
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Áras 2011Rugbaí Beo



Chonaola a bhí ina cathaoirleach ar
Dhíospóireacht na gCeannairí. Léiríonn na
gradaim/ainmniúcháin cháiliúla seo cumas
leanúnach TG4 maidir le hábhar a bhfuil
dearcadh súil eile éagsúil aige a choimisiúnú
agus a chraoladh a mbeidh in ann dul i
bhfeidhm ar ní hamháin an príomhlucht
féachana baile ach ar na caighdeáin idirnáis-
iúnta iomaíochta clár is airde freisin. Maidir
le gradaim agus ainmniúcháin margaíochta/
brandála, bhuaigh TG4 príomhdhuais ICAD,
fógra cló na bliana.

Ioncam, Caiteachas, Éifeachtúlacht agus
Luach ar Airgead

Tháinig ardú ó €32.25m i 2010 go dtí €32.75m
i 2011 ar mhaoiniú reatha TG4 — méadú
1.55%. Tháinig laghdú 10.35% ar ioncam
tráchtála TG4 ó os cionn €2m i 2010 go dtí
€1.8m i 2011, mar gheall ar an laghdú mór ar
chaiteachas ar fhógraíocht agus ar urraíocht
sa gheilleagar. Tháinig laghdú 11.2% ar ion-
cam tráchtála eile freisin. Tháinig méadú beag
(0.35%) ar an ioncam reatha foriomlán, i
gcomparáid le 2010. Maidir leis an sciar
ioncaim, b’ionann Deontas-i-gCabhair agus os
cionn 91% den ioncam iomlán – méadú ar an
sciar i gcomparáid le 2010. B’ionann sciar an
ioncaim tráchtála agus beagnach 9% i 2011.

€35.88m a bhí sa chaiteachas oibríochta i
2011, méadú beag de 0.36% i gcomparáid le
2010. Mar a thagann le cuspóirí TG4,
b’ionann caiteachas ar chláir agus an chuid

ba mhó den chaiteachas oibríochta ag 64%
(gan costais inmheánacha a bhaineann le cláir
san áireamh). Costais foirne a bhí sa dara cuid
ba mhó, 14.4% (pá agus tuarastail, leas sóisial-
ach, costais phinsin, oiliúint agus forbairt,
taisteal agus cothabháil agus costais foirne
eile san áireamh). B’iad costais tarchuir an
tríú gné ba mhó, 9.5% de chaiteachas
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‘‘However, it was our
own head of State
who provided the
best TV on the big
day as Michael D;

Rás go dtí an tÁras
(TG4 Christmas Day)

offered a skilfully
arranged blend of

biography and
fly-on-the-wall
documentary.’’

Irish Times Weekend Review
31.12.2011

Áras 2011

Ponc



oibríochta foriomlán TG4 agus b’ionann
margaíocht agus taighde is 4.3% den iomlán
do 2011. 5.5% a bhí i bhforchostais.

Laghdaíodh caiteachas oibríochta TG4 i
2011 nuair ab fhéidir sin. Tá sé ag éirí níos
deacra agus níos deacra tuilleadh laghduithe
a chur ar chostais, áfach, de bharr gur laghd-
aíodh iad go mór cheana féin le dhá bhliain
anuas. Thit costais neamhdhíreacha cláir
(costais foirne san áireamh) faoi 5% in 2011.

I 2011, d’éirigh le TG4 87% dá mhaoiniú
Státchiste a chaitheamh ar ábhar Gaeilge agus
costais craolacháin, céatadán níos airde ná a
bhí mar sprioc don bhliain. Dá réir sin, bhí
an caiteachas 13% den mhaoiniú Státchiste i
2011 ar chostais indíreacha eile níos ísle ná
an céatadán a bhí sa sprioc.

Maidir le héifeachtúlacht go sonrach, lean
TG4 ag díriú ar cur a mhéid agus is féidir le
luach ar airgead i ngach réimse dá chuid gnó.
Is coincheap lárnach ó thaobh luach ar airgead
a thomhas é éifeachtúlacht caiteachais. Tá sé
thar a bheith deacair “éifeachtúlacht” a
thomhas go cruinn i TG4 mar nach bhfuil sé
éasca gach ceann dár gcuid aschuir a thomhas.
Mar sin féin, tá méadracht ann a thugann
tuiscint ar an tslí a bhfuil a dhícheall déanta
ag TG4 a chinntiú go n-oibríonn sé chomh
héifeachtúlach agus is féidir, mar seo a
leanas:
�� Méadú beag (0.36%) ar chaiteachas oib-

ríochta TG4 i 2011 (laghdú 8.4% bhí ann i
2010.) Is toradh dearfach iad na figiúirí sin
i gcomparáid leis an méadú 2.6% ar an
Treoir-Uimhir Praghsanna do Thomhaltóirí
(CPI) i 2011 agus titim 1% ar 2010. Bhí an

méadú ar chaiteachas oibríochta TG4 i
2011 ionann le 2.24% faoin CPI.

�� Méadú 2.1% ar chostais foirne i 2011 mar
gheall ar mhéadú ar an líon foirne le linn
na bliana (fostaithe ag filleadh tar éis
saoire breisithe).  Bhí laghdú beagnach 6%
ann i 2010. Toradh dearfach é sin i gcomp-
aráid leis an CPI mar go raibh méadú níos
ísle ná an CPI ar chostais foirne i 2011.

�� Tháinig méadú ar an gcaiteachas iomlán ar
chláir Ghaeilge ó €13k i 2010 go dtí €13.5
i 2011, rud a léirigh an costas níos airde in
aghaidh na huaire, mar a luadh cheana. 

�� Tháinig méadú beag ar an meánchostas
foirne iomlán ó €67.5k i 2010 go dtí €68k
i 2011 de bharr ardú ar chostais ÁSPC agus
pinsin. 

Maidir le costais TG4 in aghaidh na huaire do
chláir choimisiúnaithe, tá costais TG4 níos
ísle ná costais S4C agus an BBC feadh raon
seánraí. Cé go n-aithnítear na difríochtaí sna
margaí, tugann sin fianaise ar an mbéim a
leagann TG4 ar chostais agus ar luach ar
airgead.

Sciar 

Bhain TG4 sciar lucht féachana de 2.06%
amach i 2011. Choinnigh sé an staid a bhí aige
mar an 8ú cainéal is mó a raibh muintir na
hÉireann ag féachaint air i 2011 — toradh thar
a bheith dearfach i bhfianaise an líon mór
cainéal atá ar fáil don lucht féachana. Níl san
áireamh sa sciar sin daoine ag féachaint ar
TG4 ar ardáin dhigiteacha eile (i.e. an tseirbhís
Seinnteoir TG4) nó féachaint ar chláir tar éis
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craolta (i.e. nuair a dhéantar cláir TG4 a
thaifeadadh ar thaifeadáin físe pearsanta
(PVRanna)). Níl sciar TG4 i dTuaisceart Éir-
eann san áireamh ansin ach oiread (ní dhéan-
tar é a thomhas faoi láthair), ná an sciar atá
aige i dtithe tábhairne agus clubanna i
bPoblacht na hÉireann. Bhí sciar náisiúnta
TG4 i 2011 de 2.06% comhdhéanta de sciar
1.45% i dtithe le teilifíseáin dhigiteacha agus
sciar 4.22% i dtithe le teilifíseáin analóige.
Mar gheall go raibh an sciar digiteach
beagnach 75% ag tús 2012, measann TG4 go
mbeidh dúshlán ag baint leis an sciar lucht
féachana reatha sa mhargadh teilifíse digití a
choinneáil amach anseo. Chaill go leor de na
cainéil seanbhunaithe sciar den lucht féach-
ana i 2011. Léirigh sciar TG4 i 2011 laghdú
beag -1.44% vis-à-vis sciar 2010, ar sciar
dearfach a bhí ann i bhfianaise an mhargaidh
teilifíse digití atá iomaíoch. Is é aidhm TG4
cur lena sciar, áfach, nó ar a laghad a sciar
den lucht féachana a choinneáil sna blianta
amach romhainn.

Tháinig méadú ar an sciar den lucht
féachana os cionn 55 bliana d’aois, an sciar
den lucht féachana ar bhuachaillí/fir os cionn
15 bliain d’aois iad agus an sciar den lucht
féachana ar leanaí/daoine óga iad, vis-à-vis
sciartha i 2010. Ós rud é gurbh an lucht
féachana de leanaí agus déagóirí an ceann is
ilroinnte agus is iomaíche (tá níos mó ná 140
cainéal ag díriú ar an lucht féachana sin), is
toradh an-dearfach é sin. Aithníonn TG4 an
tábhacht a bhaineann le sciar láidir den lucht
féachana, ar leanaí agus ar daoine óga iad, a
bhaint amach, mar is iad sin an lucht féach-

ana a bheidh ann amach anseo. Chomh maith
leis sin, aithníonn TG4 an tábhacht a bhain-
eann le díriú ar sciar níos mó den lucht
féachana ar mná iad, de bharr mar a chruth-
aigh sé leis an sciar sin i 2011. Tháinig laghdú
breis agus 10.6% ar sciar TG4 den lucht
féachana ar cailíní nó ar mná iad (15+) le linn
2011.

Cé nár bhain TG4 amach an meán-sciar
náisiúnta a bhí mar sprioc aige don bhliain,
ba chóir a thabhairt faoi deara go raibh sciar
an-mhaith den lucht féachana ag TG4 le linn
buaicthréimhsí féachana. Baineadh sciar
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8.6% amach Lá Fhéile Pádraig (méadú beag-
nach 37% ar 2010) agus baineadh sciar 9.28%
amach Domhnach Cásca i 2011 (méadú breis
agus 62% ar 2010). Bhain TG4 sciar 6.6%
amach ar lá an chluiche ceathrú ceannais i
bPeil na mBan i rith na bliana. D’fhéach breis
agus 2.7 milliún duine ar TG4 le linn Nollaig
2011 agus baineadh amach meán-sciar 3.2%
le linn thréimhse na Nollag agus sciar 3.44%
Lá Nollag. Léiríonn na figiúirí thar a bheith
láidre sin an t-éileamh ar chláir ardcháil-

íochta agus an gá atá do TG4 an seasamh
láidir atá aige i saol craolacháin na hÉireann
a choimeád. Tarraingíonn sé aird freisin ar an
ngá atá ann do TG4 maoiniú breise a aimsiú,
áfach, infheistíocht a dhéanamh i gcláir
Ghaeilge láidre chun an sciar a mhéadú go dtí
na leibhéil sin ar feadh na bliana.

Láithreán Gréasáin, Seinnteoir agus
Feidhmchláir Shoghluaiste

2011 an bhliain ba láidre fós ag TG4 maidir
leis an úsáid a baineadh as a láithreán
gréasáin agus seirbhísí Seinnteora. D’éirigh
go maith leis an láithreán gréasáin ar roinnt
cúiseanna, e.g. an fhorbairt a rinneadh ar
mhicrealáithreáin nua agus ar cinn a bhí ann
cheana féin, a dhírigh ar ábhar agus ar idir-
ghníomhaíocht. Bhain na forbairtí sin le
seirbhísí do leanaí agus do dhaoine óga go
háirithe, d’fhonn tacú leis an sceideal craol-
acháin a dhíríonn ar na grúpaí sin sa lucht
féachana, agus a thacaíonn le cur chun cinn
na Gaeilge i measc leanaí, daoine óga agus a
gcuid tuismitheoirí. Rinneadh athdhearadh
iomlán ar an micrealáithreán Cúla4 le go
mbeadh sé níos tarraingtí do leanaí agus le
tuilleadh ábhair agus idirghníomhaíochta a
chur ann. Déanfar an láithreán seo a ath-
sheoladh i 2012. 1.5m an líon úsáideoirí
uathúla a bhain láithreán TG4 amach i 2011
nuair a rinneadh 14.8m imprisean leathan-
aigh. Toradh an-láidir é an méadú 56% ar an
líon cuairteoirí uathúla ar an láithreán
gréasáin agus léiríonn sé sárú 25% ar an
sprioc do 2011.

Tá a chuid seirbhísí ar líne agus Seinnteoir
forbartha ag TG4 bliain i ndiaidh bliana lena
chinntiú go mbeidh siad ina bpríomhfhoinsí
maidir le hábhar Gaeilge ar líne. Tá de
bhuntáiste ag TG4 go dtairgeann sé ábhar ar
chaighdeán craolta a chuireann oideachas,
siamsaíocht agus eolas ar fáil, chomh maith
le hábhar idirghníomhach agus siamsaíochta
do leanaí agus do dhaoine óga fásta. Tá
láithreán gréasáin TG4 ag uimhir a 3 faoi
láthair ó thaobh rangú domhanda ar
láithreáin ghréasáin Ghaeilge. Tá sé mar
aidhm ag TG4 uimhir a 1 a bhaint amach sa
tréimhse go dtí 2016.

Chruthaigh an tseirbhís Seinnteora go
maith freisin le linn na bliana agus baineadh
amach 2.8m sruth clár ar Seinnteoir i 2011. I
measc na bhforbairtí a rinneadh ar an
tseirbhís Seinnteoir i rith na bliana bhí
cruthú Seinnteoir Cúla4 a thugann deis do
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chuairteoirí ar mhicrealáithreán Cúla4
rochtain a fháil ar chláir do leanaí ar TG4.tv.
Tháinig fás 6% ar shruthanna clár i 2011 vis-
à-vis sruthanna i 2010 agus b’ionann sin agus
sárú beagnach 8% ar an sprioc do 2011.

Bhí baint ag TG4 le forbairt fheidhmchláir
shoghluaiste Ghaeilge i 2011 freisin. Forb-
raíodh agus seoladh Cúla Caint, feidhmchlár
Gaeilge, i 2011. Tugann an feidhmchlár thart
ar 50 focal spraíúil Gaeilge agus cuirtear an
stór focal i láthair i gceithre ghrúpa éagsúla
— aimsir, ainmhithe, feithiclí agus baill den
chorp. Tugann sé leagan scríofa agus leagan
labhartha gach focal agus tá íomhánna
soiléire den fhocal leis. Go dtí seo, rinneadh
os cionn 6000 íoslódáil air, sin meánmhéid
de 1000 in aghaidh na míosa ó sheol TG4 é.
Seo mar a thuairisc Seomra Ranga, an
láithreán gréasáin acmhainní ar líne do
bhunscoileanna, ar an bhfeidhmchlár:
“is iontach an rud é go bhfuil ár stáisiún
teilifíse Gaeilge ag cur feidhmchlár oid-
eachais ardcháilíochta amach, i bhfianaise an
easpa feidhmchlár ardcháilíochta atá ann le
tacú le foghlaim na Gaeilge sa seomra ranga”.

Teilifís Dhigiteach agus Ardghléine 
Rinneadh Saorview, an tseirbhís Teilifíse
Trastíre Digití Gaeilge (DTT) a leathadh amach
i rith 2011 i bPoblacht na hÉireann, agus tá
deireadh le cur leis an líonra teilifíse analóige
an 24 Deireadh Fómhair 2012. Seoladh TG4
ar Saorview i rith na bliana, chomh maith le
RTÉ agus TV3. D’oibrigh TG4 go maith le RTÉ
Networks Limited i 2011, maidir le Saorview,
chomh maith le seirbhís satailíte RTÉ, Saorsat
a leathadh amach tuilleadh. Bhí TG4 ina bhall
den ghrúpa a dhéanann maoirsiú ar na gnéithe
teicniúla de DTT i bPoblacht na hÉireann
agus lean sé air ina imreoir lárnach ag gach
leibhéal den tionscadal DTT. Maidir le
seirbhís TG4 i dTuaisceart Éireann, tá deir-
eadh le cur leis an tseirbhís analóige sa
Ríocht Aontaithe i mí Deireadh Fómhair
2012 agus lean TG4 ag obair go dian le gach
gníomhaireacht agus Roinn ábhartha lena
chinntiú go mbeadh fáil go fairsing ar an
gcainéal i dTuaisceart Éireann. Beidh fáil níos
fairsinge ar TG4 ansin nuair a sheolfar é i
2012 ar Freeview ar an ilphléacs DTT (MUX
7) atá á leithdháileadh i dTuaisceart Éireann
do Chraoltóirí Seirbhíse Poiblí ó Phoblacht
na hÉireann. Bhí baint mhór ag TG4 le bunú
an tionscadail MUX 7 le linn 2011, rud a
chuirfidh TG4 ar fáil ar bhonn trastíre sna sé
chontae. D’oibrigh TG4 le QSAT agus le Real

digital le linn 2011 freisin, chun dhá ardán
tarchuir satailít-bhunaithe a bhunú.

Tá an caighdeán ardghléine ag teacht chun
cinn go láidir mar ghnás ó thaobh craolacháin
digitigh anois. Tá na craoltóirí go léir ag
uasghrádú go dtí HD agus ag cur cainéal agus
seirbhísí HD ar fáil ar a gcuid ardán digiteach.
Aistreoidh TG4 go dtí HD thar thréimhse dhá
bhliain (ráithe 2 2011 go dtí ráithe 2 2013).
Thug TG4 faoi mhéid mór oibre ar HD le linn
2011. Áiríodh air sin taighde agus forbairt
ollmhór, plean ar HD a chur ar aghaidh chuig
an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus
Acmhainní Nádúrtha (An Roinn) d’fhonn
maoiniú do HD a dhaingniú, an próiseas
tairisceana chun soláthróirí córas HD a aithint,
a chur ar ghearrliosta agus a roghnú, agus
leagan amach an chórais féin. Dea-scéala do
TG4 i rith 2011 gur bronnadh Buiséad
Forlíontach air leis na riachtanais airgeadais
iomlána chun HD a sheachadadh i TG4 a
chlúdach (tuairim is €2.71m), tar éis dó
aighneacht a chur ar aghaidh chuig an Roinn
i Meitheamh 2011. Scéal thar a bheith
dearfach a bhí ansin, i dtréimhse an ghátair
agus ina bhfuil laghduithe ar chaiteachas an
Rialtais. 

TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2011 17

‘‘This week alone I
watched four TG4
programmes that
were better than

anything to be seen
elsewhere. One of

them, Misinéirí
Radacha.’’

—Irish Independent Review
01.10.2011

Údar: An Seabhac



Earnáil Léiriúcháin Neamhspleách na
Gaeilge 
Lean TG4 ag imirt ról lárnach in earnáil
léiriúcháin neamhspleách na Gaeilge in
Éirinn i 2011 agus ag imirt tionchar mór ar a
forbairt — ó Thuaidh agus ó Dheas. Áiríodh
ar an ról agus ar an tionchar sin: 
�� Caiteachas san earnáil léiriúcháin neamh-

spleách in Éirinn;
�� tionscnaimh ar tugadh fúthu chun tacú le

forbairt na hearnála i bPoblacht na hÉir-
eann agus sa Tuaisceart; agus

�� tacú le poist agus tionchar eacnamaíochta. 

Tríd is tríd, caitheadh 76% de chaiteachas
clár iomlán TG4 i 2011 ar ábhar a choim-
isiúnú ó chuideachtaí léiriúcháin san earnáil
neamhspleách (beagnach €17.5m). Baineann
cuid ollmhór de sin le cuideachtaí atá
lonnaithe sa Ghaeltacht agus ar chósta an
Iarthair. Tháinig méadú 2.7% ar an gcaiteachas
ar chláir choimisiúnaithe i 2011 i gcomparáid
le 2010 — léiriú ar thiomantas TG4 ó thaobh
forbairt scileanna agus talainn na hearnála a
chothú tríd an méid is mó is féidir dá chláir
nua/bhunaidh Ghaeilge a fháil ón earnáil sin.

Cé nach cuid d’ioncam TG4 iad, is foinsí
maoinithe tábhachtacha iad an scéim Fuaime
& Físe a fheidhmíonn Údarás Craolacháin na
hÉireann, an Ciste Craoltóireachta Gaeilge
(ILBF), a fheidhmíonn Scáileán Thuaisceart
Éireann agus Bord Scannán na hÉireann,
maidir le léiriúcháin le hábhar Gaeilge a
ndéanann TG4 cómhaoiniú orthu agus iad a
chraoladh ar an gcainéal. Dhaingnigh
léiriúcháin TG4 os cionn €9.5m ón gciste
Fuaime & Físe agus ón ILBF i 2011 — an
bhliain ba láidre fós — trí bheith ag obair i
gcomhpháirtíocht leis an earnáil léiriúcháin
neamhspleách (is iad na léiritheoirí féin a
fhaigheann an maoiniú seo go díreach).
B’ionann sin agus méadú 103% ar an maoiniú
a fuarthas ón dá fhoinse maoinithe i 2010. Ina
theannta sin, dhaingnigh TG4 maoiniú ó
Bhord Scannán na hÉireann chun tacú le
ceithre chlár/shraith a léiriú i 2011.

Thug TG4 tacaíocht dhíreach do 279 post
san earnáil léiriúcháin neamhspleách. 

Bhí TG4 ag obair ar roinnt tionscnamh le
linn 2011 le tacú leis an earnáil léiriúcháin
neamhspleách a fhorbairt chomh maith le
coimisiúnú a dhéanamh ar chláir san earnáil:
�� Scéal: Bunaíodh tionscnamh nua dhá

bhliain i gcomhar le Eo Teilifís agus Údarás
Craolacháin na hÉireann chun scríbh-
neoirí Gaeilge a fhorbairt;

�� Smidiríní: 36 x 4' gearrscannán nua de
gach seánra ó léiritheoirí nua agus a
chraolfar ar TG4;

�� míreanna láithreáin ghréasáin Ros na Rún
a scríobhadh agus a léiríodh do láithreán
gréasáin Ros na Rún;

�� Reáchtáil Skillsnet cúrsaí aisteoireachta i
gcomhar le Ros na Rún le linn na bliana ar
bhain daoine as gach earnáil leas astu;

�� cúrsaí faisnéise/seisiúin cur i láthair ar
bhain léiritheoirí neamhspleácha leas astu
— bhí Rannóg Coimisiúnaithe TG4
rannpháirteach sna cuir i láthair agus sna
seisiúin seo ar fad
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�� mhol TG4 cúrsaí teicniúla d’Oibreoirí DV
agus Taifeadadh Fuaime chomh maith agus
ar chuir Skillsnet agus Screen Training
Ireland ar fáil agus ar bhain comhlachtaí
léiriúcháin neamhspleácha leas astu

�� chuir athguthú TG4 ar ábhar a fuarthas
isteach i 2011 uaireanta an chloig obair
léiriúcháin ar fáil; agus 

�� déantar seirbhísí fotheidealóireachta TG4 a
thairiscint do thrí chomhlacht neamh-
spleácha, ag déanamh forbairt ar scileanna
teanga-bhunaithe.

Sochair Eacnamaíochta
Chomh maith leis na 83 duine a bhí fostaithe
i TG4 i 2011, thacaigh TG4 go hindíreach le
279 post breise san earnáil léirithe neamh-
spleách. Léiríonn anailís iolraitheora, ar
bhonn náisiúnta, gur chuir TG4 €63m le
hioncaim náisiúnta i 2011 agus go raibh baint
aige le 938 post i ngeilleagar na hÉireann. 

An Ghaeilge agus Cultúr na hÉireann a
Fhorbairt agus a Chur Chun Cinn 
Chomh maith le seirbhís teilifíse saor go haer
domhanda a chur ar fáil chun an Ghaeilge
agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn le
linn 2011 bhí baint ag TG4 le réimse gníomh-
aíochtaí eile a thacaigh le teanga agus cultúr
na hÉireann a chur chun cinn agus a fhorbairt:
�� Tacú le feidhmiú Straitéis 20 Bliain don

Ghaeilge: Lean TG4 ag leibhéal corparáide
agus cláir le feidhmiú na Straitéise. Bhí
ionadaíocht ag TG4 ar an gCoiste Téarm-
aíochta agus ar Choiste Athbhreithnithe an
Chaighdeáin.

�� Léirítear sna cláir cultúr na hÉireann lena
n-áirítear ceantair Ghaeltachta agus
teaghlaigh arb í an Ghaeilge a dteanga
labhartha.

�� An Ghaeilge a chur chun cinn agus a fhor-
bairt i measc leanaí agus daoine óga:
Soláthraítear níos lú ná 6 uaire in aghaidh
an lae de chláir leanaí agus daoine óga. I
2011, dhírigh forbairtí ar líne ar sheirbhísí
do leanaí agus do dhaoine óga go háirithe.
Forbraíodh agus seoladh Cúla Caint,
feidhmchlár Gaeilge i 2011.

�� Seirbhís Ghaeilge dhomhanda a Shol-
áthar: Cuireann TG4 ar líne agus seirbhísí
Seinnteora ábhar craolacháin ar fáil ar
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bhonn domhanda a chuireann an Ghaeilge
agus cultúr na hÉireann chun cinn. Tá TG4
ag obair i dtreo is go mbeidh láithreán
gréasáin TG4 ar an ábhar ar líne Gaeilge is
cuimsithí.

�� Tacú le forbairt na hearnála léiriúcháin
neamhspleáiche Gaeilge: Trí ghníomh-
aíochtaí coimisiúnaithe agus trí thacaíocht
aonair agus beartais oideachais.

�� Tacú le Comhlachtaí Cultúir agus Spóirt:
Neartaigh TG4 an tacaíocht a thugann sé
do go leor eagraíochtaí cultúir, teanga agus
spóirt agus an gaol atá aige leo, m.sh. CLG,
Cumann Pheil na mBan, an FAI, an IRFU
agus an HRI srl. Áiríodh Oireachtas na
Gaeilge, Gael Linn and Foras na Gaeilge ar
chomhlachtaí Gaeilge agus cultúir srl. Lean
TG4 ag obair go dlúth le comhlachtaí mar
Bord Scannán na hÉireann, an Chomhairle
Ealaíon, an Film Fleadh agus Film Base i
2011 agus a sheirbhísí á seachadadh.

�� Cartlann Náisiúnta Gaeilge a fhorbairt le
tacú le Gaeilge, le cultúr agus oidhreacht
na hÉireann agus iad a cheiliúradh: de
bharr moill a bheith ar Údarás Craolacháin
na hÉireann ceadú AE a fháil don Scéim
Tionscadail Cartlainne níor cuireadh tús le
tionscadal cartlainne TG4 i 2011 mar a bhí
beartaithe (2012 an sprioc). Cuireann an
t-uasghrádú ar sheirbhís Seinnteora TG4
“cartlann 35 lá” ar fáil áfach ina gcuirtear
rochtain domhanda ar fáil ar chláir TG4 le
35 lá roimhe sin. Tá seirbhís freisin ann le

plé le fiosruithe maidir le rochtain ar ábhar
cartlainne do lucht acadúil agus na meán.

�� Tacú le geilleagar áitiúil Gaeltacht-
bhunaithe: Le fostaíocht áitiúil, coimisiúnú
ar ábhar ó chomhlachtaí léiriúcháin neamh-
spleácha Gaeltacht-bhunaithe srl.

Forbairtí Córas/Oibríochta 
I gcaitheamh 2011 bhí TG4 tiomanta roinnt
spriocanna a sheachadadh maidir le forbairt
córas TG4 agus na próisis agus nósanna
imeachta lena mbaineann. Príomhfhorbairt
ab ea gur ghluais TG4 i dtreo timpeallacht nach
bhfuil aon téipeanna i 2011 agus a ndeach-
aigh an Córas Sócmhainní Digiteach (DAM)
beo. Bhí tionchar mór ó thaobh na táirgiúl-
achta aige seo ar TG4 agus chuir ar a chumas
feabhas a chur ar chleachtais oibre bunaithe
ar shruth oibre craolacháin gan téipeanna,
m.sh. 
�� sracfhéachaint aon uaire ar chomhaid; 
�� comhlíonadh agus stóráil uathoibritheach;

agus 
�� craoladh comhad-bhunaithe. 

Gné thábhachtach den chóras DAM is ea an
chartlann. Tá an chartlann in ann rochtain ar
láithreán gréasáin a thabhairt d’úsáideoirí
seachtracha (institiúidí poiblí agus taighde)
ar aon ábhar atá stóráilte laistigh de TG4 (ach
aird á thabhairt ar chearta cláir). Bhí tús le cur
le forbairt na cartlainne i 2011. De bharr moill
a bheith ar Údarás Craolacháin na hÉireann
ceadú Eorpach a fháil dá Scéim Tionscadail
Cartlainne féin níor cuireadh tús le tionscadal
cartlainne TG4 i 2011 mar a beartaíodh. Meas-
tar go mbeidh sé sa dara ráithe de 2012 sula
gcuirfear tús leis an tionscadal cartlainne
anois.

Gníomhaíochtaí agus Beartais Rialachais
D’oibrigh TG4 go dlúth leis an Roinn agus
Údarás Craolacháin na hÉireann le tacú le
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beartas craolacháin a fhorbairt agus le gach
ceanglas rialachais agus comhlíonta a sheach-
adadh. D’oibrigh TG4 go dlúth freisin le Bord
TG4 i 2011 leis na caighdeáin is airde
rialachais chorparáide, bainistiú riosca agus
comhlíonadh na gcód craolacháin agus corp-
aráide, beartais agus caighdeáin a chinntiú.
Chomh maith le trí iniúchadh inmheánacha
thug TG4 faoi athbhreithniú iomlán riosca ar
an eagraíocht i 2011. Bhain an t-athbhreithniú
leis an mbainistíocht shinsearach ar fad agus
DHKN a d’éascaigh é.

Mar Chraoltóir Seirbhíse Poiblí bíonn baint
ag TG4 le gach gníomhaíocht a bhaineann le
forbairt beartas/craolacháin a chuidíonn le
cinntí beartas, forálacha agus treoracha reacht-
aíochta ag leibhéal náisiúnta agus Eorpach a
chur ar an eolas agus a rialaíonn agus rialál-
ann craolachán. I 2011 d’oibrigh TG4 go dlúth
le réimse geallshealbhóirí, an Roinn, an
tÚdarás Craolacháin agus cuideachtaí rial-
acháin eile agus eagraíochtaí ionadaíocha ar
an tionscal den chuid is mó. I measc príomh-
thionscnaimh bhí:
�� Leanadh le comhráití rialta leis an Údarás

Craolacháin, An Roinn, ComReg agus
cuideachtaí eile ar gach gné d’oibríochtaí
craolacháin agus leis an Údarás Craol-
acháin freisin ar chóid comhaill agus
craolacháin. Tugadh tacaíocht d’fheidhmiú
Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge.

�� Deineadh plé le Ofcom agus le comh-
lachtaí eile sa Ríocht Aontaithe ar TG4 a
chraoladh ar Freeview (DTT) ó thuaidh
agus stádas maoinithe ILBF. 

�� Glacadh páirt in athbhreithniú an Údaráis
Chraolacháin ar Mhaoiniú Poiblí TG4 agus
ar Chód Socrúcháin Táirgí a fheidhmiú.
Leanadh le comhráití le RTÉ ar réimse sain-
cheisteanna, le scátheagras na gcraoltóirí
teilifíse in Éirinn, (TBIG), le Cónaidhm
Chlosamharc IBEC, le Circom (eagras na
gcraoltóirí réigiúnacha teilifíse san Eoraip),
le WITBN (eagras domhanda na gcraoltóirí
dúchasacha), le Féile na Meán Ceilteach
agus leis Aontas Craolacháin na hEorpa
(EBU).
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‘‘And it has to be
asked — how does

TG4 make such
bloody (sorry) good

documentaries,
particularly when
one considers its
budget? Is there
something in the

water over there?’’
—Sunday Independent Living

06.11.2011
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1. Bord Theilifís na Gaeilge agus Eolas Eile 
Cuireadh Bord Theilifís na Gaeilge ar bun i
mí Aibreán 2007 de réir fhoráil de chuid an
Achta Craolacháin, 2001. Is é an tAire Cumar-
sáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha a cheap
comhaltaí an Bhoird. 

Bhí ocht gcinn de chruinnithe ag an mBord
i rith na tréimhse 12 mí anuas go dtí an 31
Nollaig 2011.

2. Comhaltaí an Bhoird agus an Stiúrthóir
Ginearálta faoi mar a bhí an 31 Nollaig
2011

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

Rúnaí an Bhoird 
Pádhraic Ó Ciardha 

Fo-Choistí de chuid an Bhoird 
Tá dhá fho-choiste de chuid an Bhoird ann,
mar seo a leanas: 

3. An Coiste Iniúchóireachta
Tá triúr comhalta den Bhord a dhéanann
fónamh mar chomhaltaí den Choiste Iniúch-
óireachta:

Regina Uí Chollatáin (Cathaoirleach)
Pádraic Mac Donncha
Fergal Ó Sé

I rith na bliana go dtí an 31 Nollaig 2011,
tionóladh ceithre chruinniú den Choiste agus
cuireadh tuairisc ón gcoiste faoi bhráid an
Bhoird tar éis gach cruinniú acu. Déantar
tuairiscíocht maidir leis an Iniúchóireacht
Inmheánach díreach leis an gCoiste.

4. An Coiste Luach Saothair
Seo a leanas comhaltaí an Choiste Luach
Saothair: 

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

I rith na bliana go dtí an 31 Nollaig 2011, bhí
aon chruinniú amháin den Choiste ann. 

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

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

7. Baincéirí
Banc Aontas Éireann 
Caisleán an Loingsigh 
Sráid na Siopaí
Gaillimh 

8. Achtúire 
PricewaterhouseCoopers 
Uimhir a hAon, Duga Spencer 
Cé an Phoirt Thuaidh 
Baile Átha Cliath 1 
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Bord Theilifís na Gaeilge 
agus eolas eile

Peadar Ó Cuinn
(Cathaoirleach)

Pól Ó Gallchóir
(Ardstiúrthóir)

Seosamh 
Ó Conghaile

Éilís 
Ní Chonnaola

Pádraic 
Mac Donncha

Bríd 
Ní Neachtain

Fergal
Ó Sé

Regina 
Uí Chollatáin

Méabh 
Mhic Gairbheith

Méadhbh 
Nic an Airchinnigh

Rónán 
Ó Coisdealbha

Concubhar
Ó Liatháin



Tuarascáil an Chathaoirligh
Is cúis áthais dom Tuarascáil Bhliantúil TG4
2011 a chur i láthair. 

Fís TG4 an creat treorach atá ag an
eagraíocht i gcónaí. Is é an fhís sin “leanúint
ag cur na Gaeilge agus cultúr na Gaeilge chun
cinn go rathúil trí úsáíd a bhaint as an teilifís
agus as ábhar ar an ngréasán chun áit lárnach
a chinntiú i saol mhuintir na hÉireann, in
Éirinn agus thar lear”. Ainneoin bliain
airgeadais dheacair eile, chruthaigh TG4 go
maith i dtaobh seachadadh na físe seo, agus
cáilíocht agus uathúlacht clár agus ábhar TG4
chun tosaigh i gcónaí.

Lean Éire uirthi, mar aon leis an gcuid eile
den Eoraip agus le roinnt mhaith náisiún eile
ar fud an domhain, ag dul i ngleic leis an gcúlú
eacnamaíochta agus airgeadais is measa leis
na deicheanna de bhlianta anuas. Tá an
tionchar le brath i ngach earnáil tionscail —
agus ní haon eisceacht earnáil an chraol-
acháin agus na meán.

In aghaidh an chúlra seo b’éigean do TG4,
agus do gach craoltóir eile, feidhmiú i dtimp-
eallacht thar a bheith crua. Ní hamháin go
bhfuil an cúlú sa gheilleagar ag brú ar fhóg-
raíocht, ar urraíocht agus ar gach cineál teacht
isteach tráchtála, bíonn iomaíocht gan staon-
adh sa chraolachán le hardáin eile de chuid
na meán — ríomhairí, fearais soghluaiste agus
é ar a gcumas rochtain a fháil ar an idirlíon.
Thug na saincheisteanna seo dúshlán TG4. De
bharr iomaíochta ní mór a bheith ábalta ábhar
láidir, sainiúil agus siamsúil a choimisiúnú
agus a fháil chun lucht féachana nua a mheall-
adh agus a choinneáil. Ach bíonn tionchar ag
an meath ar theacht isteach tráchtála agus ar
mhaoiniú air seo.

Ainneoin na gcúinsí crua a bhí roimh TG4
amach, d’fheidhmigh an eagraíocht go maith

agus bhain cuid mhór amach i rith na bliana.
I dtús 2011, d’fhoilsigh TG4 Ráiteas Straitéise
cúig bliana ina leagtar amach cuspóirí éilith-
eacha na heagraíochta. Tá cur i bhfeidhm na
straitéise ag dul ar aghaidh i gcónaí agus tá
dul chun cinn maith á dhéanamh ag TG4 lena
seachadadh. Ar phríomhthosaíocht sa strait-
éis tá raon éagsúil clár uathúla agus siamsúla
a sholáthar agus is cúis áthais a thabhairt ar
aird arís eile gur léirigh sceideal agus ábhar
craolacháin TG4 é seo. Áirítear ar chuid de
bhuaicphointí clár 2011 dhá mhórdhíospóir-
eachtaí le linn an Olltoghcháin agus Toghcháin
na hUachtaránachta agus roinnt mór-imeachtaí
spóirt beo, lena n-áirítear Peil Chomhrialacha
ón Astráil.

Ar phríomhfhorbairtí eile ar fiú aird a
thabhairt orthu tá: 
�� feidhmíocht láidir Trastíre Dhigiteach (DTT);
�� cur i bhfeidhm ár gcóras digiteach Bainis-

tíochta Sócmhainní (DAMS); agus 
�� an trasdul go dtí teilifís ardghléine (HDTV).

Cuirtear seirbhísí gréasáin agus Seinnteoir
TG4 ar fáil do na mílte lucht féachana laistigh
agus lasmuigh d’Éirinn araon ar bhonn
laethúil, agus mar sin ní féidir áibhéil a
dhéanamh maidir lena dtábhacht. Tá sé seo
fíor go háirithe le linn na gcúinsí deacra
eacnamaíochta seo nuair atá an oiread sin
dínn ag dul ar imirce. Cuireann na seirbhísí
seo nasc fíorluachmhar ar fáil don Ghaeilge
agus do chultúr na hÉireann don oiread sin
daoine nach bhfuil lonnaithe in Éirinn. Bhí a
bhfeidhmíocht an-láidir i 2011 — tháinig
méadú beagnach 56% i 2011 ar chuairteoirí
go dtí an gréasán, tháinig méadú beagnach
143% ar chló leathanaigh agus 6% ar shruth-
anna cláir an Seinnteoir.

Is i 2011 a tharla rolladh amach na Teilifíse
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Trastíre Digití (DTT) sa Phoblacht agus an
obair leanúnach chun DTT a chur ar fáil i
dTuaisceart Éireann. Seoladh TG4, mar aon
le cainéil RTÉ agus TV3 ar DTT sa Phoblacht
i rith na bliana. Tá an tseirbhís DRR Saorview
ar fáil ag 98% den phobal.

DAMS an togra inmheánach is mó ar tugadh
faoi i TG4 ón tionscadal innealtóireachta teic-
niúil tosaigh i lár na 1990dí. Cuireadh tús le
gné thábhachtach de seo, an chartlann Ghaeil-
ge, trína n-aistreofar ár n-ábhair Ghaeilge go
léir ó théip go diosca, i rith na bliana agus
tabharfar chun críche é i 2012. Ina theannta
seo cuireadh tús i ndáiríre le trasdul TG4 go
HDTV le tús mórthionscadal chun HD a chur
i bhfeidhm laistigh den eagraíocht. Tabharfar
tionscadal HDTV chun críche i 2013.

Tá a bhfuil roimh TG4 amach dearfach. Cé
gur deimhin liom go leanfaidh TG4 uirthi ag
seachadadh clár mealltach láidir, is príomh-
riachtanas i gcónaí é go mbeadh dóthain
maoinithe ann agus beidh an timpeallacht
eacnamaíoch agus an staid airgeadais ar na
dúshláin leanúnacha a bheidh ag TG4 i gcónaí.
Déanfaimid iarracht aghaidh a thabhairt ar na
dúshláin atá romhainn go saineolaíoch agus
go rathúil — tá TG4 thar a bheith dearfach
don Ghaeilge agus tá sé d’aidhm againn tógáil
ar rathúlacht sin.

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

Gabhaim buíochas le mo chomh-chomhaltaí
Boird as ucht an obair chrua a rinne siad go
leanúnach agus a dtacaíocht do TG4. Gabhaim
buíochas freisin le coistí an Bhoird agus le
Rúnaithe an Bhoird.

Tá mo bhuíochas ag dul freisin don Chomh-
airle Lucht Féachana as an aiseolas luachmhar
ar chláir agus ar sheirbhísí TG4.

Thar ceann mo chomhchomhaltaí Boird
agus thar mo cheann féin, ba mhaith liom
buíochas a ghabháil leis an Aire Pat Rabbitte
agus lena oifigigh sa Roinn Cumarsáide,
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha as a
dtacaíocht agus dá dtreoir i 2011.

I rith 2011, leanamar orainn ag obair go
maith le Údarás Craolacháin na hÉireann
agus le ILBF agus gabhaim buíochas leo siúd
freisin as a dtacaíocht leanúnach agus a
dtreoir.

Mo bhuíochas freisin le RTÉ as ucht as an
tacaíocht leanúnach do TG4, go háirithe a
sholáthar reachtúil bliantúil 365 uair an
chloig d’ábhar Gaeilge.

Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh freisin
le bainistíocht agus le foireann TG4 faoi
cheannaireacht tiomanta láidir an Ardstiúr-
thóra, Pól Ó Gallchóir. Ainneoin bliain
dheacair eile chinntigh Pól agus an fhoireann
gur sheachaid TG4 an fheidhmíocht ba láidre
ab fhéidir.

Ar deireadh, ba mhaith liom buíochas a
ghabháil leis na daoine eile go léir a chuir le
rathúlacht leanúnach TG4. 

Mar chríoch, ba mhaith liom díriú go háir-
ithe ar cúig bliana déag de theilifís Ghaeilge
uathúil TG4 a rinne an Ghaeilge, cultúr agus
féiniúlacht na hÉireann a cheiliúradh le peir-
spictíocht shainiúil súil eile. Mar Chraoltóir
Seirbhíse Poiblí Gaeilge náisiúnta, maoinítear
TG4 le cláir agus le hábhar Gaeilge ardchaigh-
deáin a sheachadadh do lucht féachana sa
mbaile agus thar lear. Ní mór é seo a chothú
sa chaoi gur féidir seasamh TG4 mar imreoir
ríthábhachtach i measc lucht teilifíse na
hÉireann a choinneáil, agus á dhéanamh seo
di, leanúint uirthi ag spreagadh agus ag
tabhairt léiriú taitneamhach ar an nGaeilge.
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Réamhrá
Chruthaigh TG4 go maith i mbliain dhú-
shlánach eile i dtimpeallacht eacnamaíoch
agus trádála a bhí deacair. Lean an cúlú
eacnamaíochta ag dul i bhfeidhm ar leibhéil
mhaoinithe phoiblí agus ar ioncam tráchtála
TG4.

I 2011, d’fhorbraíomar Ráiteas Straitéise
nua cúig bliana agus leagamar amach ráiteas
de thiomantais feidhmíochta don bhliain.
Léiríonn ár straitéis an tréimhse thar a bheith
éilitheach i ngeilleagar na hÉireann agus sa
gheilleagar domhanda. Is iad na spriocanna
atá againn ár seasamh mar imreoir tábhacht-
ach sainiúil i margadh iomaíoch na teilifíse
in Éirinn a chothabháil trí chaidreamh láidir
a choinneáil le bonn lucht féachana atá ag fás,
agus a bheith inár bhfócas d’úsáideoirí Gaeilge
ar fud an domhain agus tionchar dearfach
againn ar an nGaeilge. Cé gurb iad na sprioc-
anna seo ár dtosaíochtaí lárnacha i gcónaí,
díríonn an Straitéis freisin ar bhainistíocht
stuama leanúnach, ar shrianadh costais agus
ar tháirgiúlacht laistigh de TG4 mar aon le
forbairt seirbhíse agus ábhair trí chruthaith-
eacht agus nuálaíocht.

Tá áthas orm a thuairisciú go bhfuil dul
chun cinn maith ar siúl againn maidir lenár
Straitéis agus gur bhaineamar amach na
príomhspriocanna a leagamar amach don
bhliain.

Ba bhliain den athrú polaitiúil in Éirinn í
2011 agus Rialtas nua tofa. Bhí TG4 ríméad-
ach faoi cheapachán an Aire nua Cumarsáide,
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, Pat
Rabbitte, T.D. Ba lá mór ar leith againn é i rith
na bliana nuair a thug an tAire Rabbitte cuairt
ar cheannáras TG4 i mBaile na hAbhann i
Meán Fómhair, tráth a raibh deis aige feidhmiú
laethúil na seirbhíse a fheiceáil, bualadh leis
an bhfoireann ina n-ionad oibre agus tuairimí
a mhalartú leis an mbainistíocht shinsearach.
Ba thógáil croí do gach duine é moladh an
Aire d’obair leanúnach TG4 a chloisteáil.

Cláir 
Sheachaid TG4 leibhéil níos mó ná mar a bhí
beartaithe fiú, de chláir Ghaeilge nua ard-
leibhéil i 2011 agus sháraigh sí an sprioc 5%
a bhí leagtha síos d’uaireanta de chláir
Ghaeilge nua. Is éacht suntasach é seo má
ghlactar an titim ar mhaoiniú foriomlán na
heagraíochta san áireamh.

Ba chúinse lárnach anseo an gaol oibre
dlúth atá ag TG4 i gcónaí leis an earnáil léir-
iúcháin neamhspleách Ghaeilge. Chuir sé seo
ar ár gcumas oibriú le chéile chun aghaidh a
thabhairt ar na dúshláin airgeadais a bhí
romhainn go léir agus aon droch-thionchar ar
a cháilíocht ár n-ábhar ná ar thaitneamh an
lucht féachana a mhaolú a mhéid agus ab
fhéidir.

Agus sinn ag obair leis an earnáil neamh-
spleách ar ár gcláir, bhí sé d’aidhm againn
cláir ardcháilíochta a chur ar fáil do lucht
féachana Éireannach sa mbaile agus thar lear
agus luach ar airgead an ábhair á uasmhéadú.
D’oibrigh an cur chuige comhpháirteach seo
atá againn go héifeachtach is muid ag plé leis
an earnáil seo agus é seo á sheachadadh, agus
ní hamháin gur chuireamar ábhar sainiúil
ardchaighdeáin ar fáil, d’oibríomar freisin le
chéile ar thionscnaimh chun tallann agus
acmhainní cruthaitheacha na hearnála a chur
chun cinn. I 2011, choimisiúnaigh TG4 breis
agus €17m i gcláir ón earnáil, a bhí ar aon dul
lenár bhfeidhmíocht sa bhliain roimhe.

Ag teacht lenár gcur chuige maidir le
sceideal na gclár, chinntíomar go raibh ár
gcláir Ghaeilge ag teacht ó gach seánra cláir,
é de cuspóir againn éagsúlacht chultúir oileán
iomlán na hÉireann a léiriú agus siamsa, eolas
agus oideachas a sholáthar. Bhain buaicpointí
na gclár le linn 2011 le raon seánraí.

Rinneamar clúdach cuimsitheach ar an
Olltoghchán i bhFeabhra agus ba é Díospóir-
eacht na gCeannairí an buaicphointe, díos-
póireacht leis na trí cheannaire a mheall lucht
féachana 600,000, anuas ar chlár na dtorthaí
Vóta 2011 le cúig uair an chloig déag de
chlúdach beo. B’amhlaidh leis an Toghchán
Uachtaránachta ag deireadh na bliana tráth ar
facthas díospóireacht Uachtaránachta Áras
2011 faoi chathaoirleacht Pháidí Uí Lionáird,
clár ar éirigh go rímhaith leis.

Bhí roinnt mhaith clár láidir faisnéise,
drámaíochta agus siamsaíochta sa sceideal i
rith na bliana, lena n-áirítear Bliain in Inis
Oírr, Muintir na Mara, Ros na Rún, Corp agus
Anam, An Jig Gig, Pitch Perfect agus Bob
Quinn @ 75.

Bhí cláir spóirt, spórt idirnáisiúnta agus
spórt na hÉireann, láidir i 2011, agus cúrsaí
spóirt ina gcloch choirnéil de sceideal TG4 i
gcónaí. Ar ár raon leathan d’aschur spóirt

26 TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2011

Tuarascáil an Ardstiúrthóra



áiríodh clúdach cuimsitheach CLG, Peil na
mBan, Rugbaí, Tour de France agus Wimble-
don. Craoladh gnóthachtáil Conor Niland a
chuaigh ar aghaidh go dtí na babhtaí níos
deireanaí de chraobh leadóige Wimbledon
agus a chluiche le Roger Federer beo ar TG4
a tharraing scar rímhaith 15% den lucht
féachana. Lean ár sceideal spóirt i rith 2011
agus ag deireadh na bliana chraolamar clúd-
ach beo den dá Chluiche Peile Comhrialacha
idir Éire agus an Astráil ó Melbourne agus ó
Chósta an Óir. D’éirigh le hÉirinn trófaí
Cormac Mc Anallen a bhuachaint ar ais.
Chomh maith lenár gclúdach beo rialta ar
Chomórtas Rugbaí RaboDirect Pro 12, d’éir-
igh le TG4 na cearta iarchurtha eisiacha a
bhaint amach do Choirn Rugbaí Heineken
agus Amlin.

Ar bhuaicphointí clár eile áirítear Oireach-
tas na Gaeilge a tionóladh i gCill Airne arís i
2011 agus Gradam Ceoil TG4 a craoladh ón
Opera House i Loch Garman.

Ba chóir tagairt a dhéanamh anseo freisin
dár seirbhís nuachta Nuacht TG4 a leanann
uirthi ag soláthar seirbhís nuachta Ghaeilge
chuimsitheach, béim láidir aici ar thuairiscí
réigiúnacha agus Gaeltachta.

Mar a tharla blianta eile craoladh seirbhís
laethúil do leanaí agus do dhaoine óga i 2011
agus Cúla4 na nÓg do ghasúir réamhscoile,
Cúla4 seó an tráthnóna do ghasúir níos sine a
bhfuil an-éileamh air agus Ponc do lucht
féachana sna déaga. Mar chuid dár dtioman-
tas do chláir Ghaeilge do ghasúir agus d’aos-
aigh óga, rinne TG4 athghuthú ar 200 uair an
chloig de chláir oideachasúla agus shiamsúla
don lucht féachana seo.

De bharr an chiorraithe ar maoiniú poiblí,
b’éigean do TG4 roinnt laghdaithe a dhéan-
amh ar chaiteachas clár i rith na bliana. Ach
ní mór a rá gur sheachadamar cláir láidre agus
uathúla agus gur sheachnaíomar tionchair
mhóra ar ár n-aschur agus ar cháilíocht na
gclár. Cuireadh ar ár gcumas é seo a dhéan-
amh, ní toisc dea-chaidreamh oibre dearfach
leis an earnáil léiriúcháin neamhspleách
amháin, ach mar gheall ar fhoireann léiriú-
cháin inmheánach dílis agus tiomanta.
Caithfear an bhainistíocht agus an fhoireann
ina n-iomlán a mholadh as a n-iarrachtaí i
bhfianaise dúshlán airgeadais leanúnacha.

Chun luach ar airgead a fháil i gcruthú ár

gclár, d’oibríomar go dlúth le linn 2011
freisin le Líonra Craoltóirí Teilifíse Dúchas-
acha an Domhain (WITBN) agus le craoltóirí
agus le grúpaí eile sna meáin ar chomhléiriú,
ar mhalartú clár agus ar thionscnaimh eile.
Mar shampla, fuair TG4 28 uair an chloig de
chláir nua faisnéise, leas daonna, nuachta
agus cúrsaí reatha WITBN mar mhalartú ar
cheithre uair an chloig dár gcláir féin.

Duaiseanna agus Gradaim
Fuair TG4 74 duais, gradam nó ainmniúchán
i rith na bliana, rud a léiríonn cáilíocht agus
sainiúlacht ár gclár. Fuaireamar trí dhuais
IFTA agus trí dhuais ó Fhéile na Meán
Ceilteach do An Píopa, Na Cloigne agus 1916
Seachtar na Cásca. Bhí áthas orainn fosta an
phríomhdhuais Eorpach a bhaint ag Circom
do An Píopa mar aon le príomhdhuais ICAD
d’Fhógra Cló na bliana. Ina theannta seo
bhain TG4 cúig dhuais de chuid Oireachtas
na Gaeilge lena n-áirítear duais speisialta
d’Eimear Ní Chonaola a bhí sa chathaoir do
Dhíospóireacht na gCeannairí.

Lucht Féachana
Bhain TG4 sciar de bheagnach 2.1% den
lucht féachana náisiúnta i 2011.

Ní áirítear sa sciar seo an féachaint ar TG4
ar ardáin dhigiteacha eile (i.e. seirbhís Seinn-
teoir TG4) nó féachaint iarchurtha (sa chás go
ndéantar cláir TG4 a thaifeadadh ar fhísthaif-
eadáin phearsanta (PVRanna) d’fhéachaint
iarchurtha). Níl ár sciar i dTuaisceart Éireann
ná ár sciar i dtábhairní agus i gclubanna sa
Phoblacht san áireamh anseo. Is toradh sásúil
é seo i gcomhthéacs tionscail chraolacháin
atá thar a bheith iomaíoch agus athraitheach.
Tá teilifís dhigiteach anois ag 75% de theagh-
laigh teilifíse na hÉireann agus na céadta
cainéal ar fáil acu. De réir na dtreochtaí is
deireanaí meastar go gcaillfidh cainéil trastíre
seanbhunaithe cuid dá sciar, toisc rochtain ar
ghlacadh digiteach a bheith anois ag céatadán
de theaghlaigh in Éirinn atá ag dul i méid i
gcónaí. Cé go nglacaimid le dúshláin mharg-
adh teilifíse níos iomaíche, is é cuspóir TG4
anois cur lena sciar den lucht féachana thar na
blianta atá ag teacht. Ba chóir ár sciar féachana
a mheas i gcomhthéacs “lucht féachana
iomlán thar na hardáin dhigiteacha uile” (ar
líne, PVR agus seirbhísí Seinnteora) agus
leanann TG4 air ag feidhmiú go láidir maidir
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leis sin. Mar shampla shroich sruthanna clár
an leibhéil is airde riamh ag 2.8m i 2011.

Ba chóir aird a dhíriú ar an infheistíocht
bhreise a dhéanaimid i gcláir Ghaeilge le linn
tréimhsí féachana lucht féachana láidre mar
an Nollaig, Lá Fhéile Pádraig agus an Cháisc
tráth a raibh ardú substainteach i gcónaí ar an
sciar den lucht féachana TG4. Mar shampla,
bhaineamar sciar 8.6% ar Lá Fhéile Pádraig
agus sciar 9.28% ar Dhomhnach Cásca i 2011.
D’éirigh linn sciar 6.6% a bhaint freisin ar lá
Chraobh na mBan sa Pheil i rith na bliana.
Bhreathnaigh breis agus 2.7 milliún duine ar
TG4 i Nollaig 2011 le meánsciar 3.2% le linn
tréimhse na féile. Príomhaidhm straitéiseach
de chuid TG4 é níos mó infheistíochta a
dhéanamh i gcláir Ghaeilge d’ardchaighdeán
chun an sciar den lucht féachana a ardú go
dtí na leibhéil seo don bhliain ar fad.

Seirbhísí Gréasáin 
2011 an bhliain ab fhearr fós do TG4 d’úsáid a
láithreáin ghréasáin agus na seirbhíse Seinn-
teora, leis an láithreán gréasáin go háirithe ag
déanamh go rímhaith. D’fheidhmigh an tseir-
bhís tg4.tv go maith freisin i rith na bliana. I
measc na n-ábhar téagartha bhí díospóireachtaí
na gCeannairí agus na hUachtaránachta agus
Corn Heineken agus sháraigh an tseirbhís
breis agus 300,000 sruth in aghaidh na míosa
ar na hócáidí sin.

Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge 
Ar cheann de thiomantais TG4 ó foilsíodh an
Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge (2010-2030),
tacaíodh leis an Rialtas chun an Ghaeilge a
athbheochan trí oibriú go dlúth leis ar chur i
bhfeidhm na straitéise. Agus athbhreithniú á
dhéanamh ag an Rialtas ar an straitéis faoi
láthair, creideann TG4 go bhfuil sé criticiúil
do chur chun cinn na Gaeilge agus d’inrocht-
aineacht na Gaeilge do gach aoisghrúpa in
Éirinn agus thar lear. Tá sé ríthábhachtach
freisin comhthéacs tarraingteach, siamsúil
agus forleathan a sholáthar don Ghaeilge i
saol na ndaoine.

Tá aitheantas forleathan tugtha do chur
chuige nuálaíoch TG4 agus dár ngnóthacháil
uathúil an Ghaeilge a dhéanamh tarraingt-
each agus inrochtana don uile dhuine, agus
fáilte curtha roimhe ag ionadaithe poiblí agus
ag tráchtairí na meán. Tá sé d’aidhm againn
leanúint lenár dtacaíocht don Rialtas trínár

rannpháirtíocht leis an Straitéis chun an
Ghaeilge a chur chun cinn agus a fhorbairt
mar theanga agus mar chultúr, agus siamsa,
eolas agus oideachas a sholáthar don lucht
féachana trí mheán na Gaeilge. Tá sé seo
ríthábhachtach do thodhchaí na teanga, go
háirithe i measc daoine óga agus tuismi-
theoirí.

Teilifís Dhigiteach agus Ardghléine 
Rolladh amach Saorview, Seirbhís Teilifíse
Digití Trastíre na hÉireann (DTT) i rith 2011
agus an líonra teilifíse analóige atá ann faoi
láthair le dúnadh an 24 Deireadh Fómhair
2012. Seoladh TG4 ar an tseirbhís seo i rith
na bliana mar aon le RTÉ agus TV3. Tá sé
tábhachtach go gcuireann an tseirbhís DTT
clúdach ardchaighdeáin ar fáil ar fud na
hÉireann. Aithnítear mar sin féin go bhfuil
líon beag teaghlach nach bhfaighidh glacadh
DTT agus tá seirbhís Saorsat mhalartach le
rolladh amach níos deireanaí.
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430,000

1,625,829

1,500,000

962,395

424,307

Líon na gCuairteoirí uathúil
ar an Láithreán Gréasáin

Líon na leathanach 
a osclaíodh

Líon na Sruthanna clár 
ar an Seinnteoir

2,648,895

1,843,265

2,800,000

14,800,000

6,108,533

3,751,105

5,700,000



Beidh an t-iompú ón Analógach ar siúl sa
Ríocht Aontaithe freisin i nDeireadh Fómhair
2012 agus leanamar orainn ag obair go dlúth
leis na gníomhaireachtaí ábhartha agus leis
na Ranna chun a chinntiú go bhfuil TG4 ar
fáil go forleathan i dTuaisceart Éireann. Beidh
TG4 ar fáil níos forleithne ansin nuair a
sheolfar é ar Freeview, ilphléasc DDT i 2012
atá á dháileadh do Chraoltóirí Seirbhíse
Poiblí on bPoblacht i dTuaisceart Éireann.

Ó thaobh forbairtí craolta inmheánacha,
coimisiúnaíodh Córas Bainistíochta Sóc-
mhainní Digiteach (DAMS) do TG4 le linn
2011. B’infheistíocht shuntasach don eag-
raíocht í seo agus léiríonn sé ardtheicneol-
aíocht nua dúinn a chuirfidh go suntasach
lenár bpróisis léiriúcháin, chraolta agus chart-
lainne. Rinneadh infheistíocht freisin san
athrú go teilifís Ardghléine (HDTV). Tá rún
ag TG4 a bheith bogtha go lánacmhainneacht
HDTV faoi 2013.

Ní hamháin go bhfuil dul chun cinn déanta
ag ár dteicneolaíocht le linn 2011, is láid-
reacht do TG4 é cáilíocht ár ndaoine agus is
maith liom gur chuireamar tuilleadh lenár
gcumais i roinnt mhaith áiteanna san eag-
raíocht, lena n-áirítear cúrsaí teicniúla, léiriú-
chán, scileanna craolacháin agus tallann.

An Obair lenár bPáirtithe Leasmhara 
Ar phríomhthosaíocht ár n-eagraíochta tá
tiomantas TG4 d’ardchaighdeáin rialachais. I
2011, leanamar orainn ag obair go dlúth leis
an Roinn agus le Údarás Craolacháin na hÉir-
eann i rith na bliana chun tacú le forbairt
bheartais chraolacháin agus chun na caigh-
deáin is airde comhlíontachta a chinntiú le
gach cód corparáideach agus craolacháin,
gach beartas agus caighdeán. Rinneamar roinnt
feabhsaithe ar ár gcleachtais maidir leis seo
lena n-áirítear forbairt cóid/beartais nua.

D’oibríomar go dlúth le Údarás Craolacháin
na hÉireann ar iarratais ar an gciste clár
Fuaime & Físe agus aithnímid suntas an
chion tairbhe a dhéanann sé seo dár n-aschur
clár. D’oibríomar go maith freisin i rith na
bliana le Ciste Craolacháin na Gaeilge, a
bhfuil d’aidhm aige earnáil Ghaeilge neamh-
spleách láidir a bhunú agus a choinneáil sa
Tuaisceart agus chun cláir faoi dhaoine agus
faoi áiteanna i dTuaisceart Éireann a léiriú.

I rith 2011, leanamar freisin lenár rann-
pháirtíocht réamhghníomhach in eagraíochtaí

tionscail mar Ghrúpa Craoltóirí in Éirinn
(TBIG), Comhnaidhm Chlosamhairc IBEC, an
tAontas Craolacháin Eorpach (EBU) agus
WIBTN. Ainneoin méid agus acmhainní TG4,
leanaimid orainn a bheith ar thús cadhn-
aíochta sna comhlachtaí seo.

TG4 Luach ar Airgead 
Le linn 2011, bhí TG4 tiomanta i gcónaí do
luach ar airgead a bhaint amach. Cuireann ár
straitéis béim ar shrianadh costais agus táirg-
iúlachta mar aon le forbairt seirbhíse agus
ábhair. Cé gur leanamar orainn ag laghdú
costais oibríochtúla chun íosleibhéil fhor-
chostais a choinneáil, creidimid nach mbeidh
sé indéanta tuilleadh coigiltis a sheachadadh
sa todhchaí gan dul i gcion ar cháilíocht agus
ar chainníocht ár gclár. Ach i 2011, chinn-
tíomar go ndeachaigh 87% den mhaoiniú
poiblí isteach díreach i léiriú agus i gcraoladh
clár agus ábhar Gaeilge. Tuigimid go soiléir
go bhfuil dualgas orainn luach ar airgead a
sheachadadh agus go bhfuilimid freagrach as
airgead poiblí a chaitheamh. Rinneamar
úsáid a bhaintear as maoiniú poiblí a theor-
annú do bhaint amach ár gcuspóirí agus ár
ndualgaisí seirbhíse poiblí. Creidimid gur
leanamar orainn ag feidhmiú chomh costas
éifeachtach agus ab fhéidir agus ag seach-
adadh luach ar airgead i ngach a dhéanaimid.

Léargas – An Bhliain atá Romhainn 
Tá seasamh maith faoi TG4 do 2012 cé go
bhfeictear dúinn faoi láthair gur timpeallacht
dheacair a bheidh sa timpeallacht trádála.

Leanfaidh maoiniú leordhóthanach agus
ilbhliantúil de bheith ina bpríomhthos-
aíochtaí do TG4. Bheadh tionchar ag laghdú
leanúnach ar ár maoiniú ar fhorbairt seirbhíse
TG4 a mbeadh tionchar dá réir aige ar chur
chun cinn na Gaeilge agus ar chultúr na
Gaeilge agus ar fhostaíocht san earnáil léiriú-
cháin neamhspleách agus ar an eacnamaíocht
náisiúnta níos leithne. Tuigimid, mar sin féin,
nach mbeidh sé éasca teacht ar mhaoiniú
breise chun tacú le TG4 sna blianta atá le
teacht. I 2012, leanfaimid orainn ag forbairt
TG4 thar raon leathan réimsí lena n-áirítear
ár sceideal craolacháin, seirbhísí ar líne agus
seirbhísí Seinnteora. Leanfaimid orainn freisin
ag obair go dlúth leis an earnáil léiriúcháin
Ghaeilge neamhspleách chun cláir nua a
fhorbairt chun dul i ngleic lenár lucht
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féachana, chun siamsaíocht a chur ar fáil
dóibh agus iad a ghríosadh.

Ar ábhar dubhrónach — fuair duine dár
gcomhghleacaithe, Úna Bairéad, bás i rith na
bliana tar éis tinneas gearr. Ba bhall foirne an-

dílis agus tiomanta de chuid TG4 í ó 1997.
Caillteanas mór atá inti dúinne agus dá fear
céile Tom agus dá dtriúr gasúr. Ar dheis Dé
go raibh a hanam uasal.

Buíochas 
Tá roinnt daoine ar mhaith liom buíochas a
ghabháil leo as a dtacaíocht i rith na bliana.
Ar dtús gabhaim mo bhuíochas leis an Aire
Pat Rabbitte T.D. agus le hoifigigh a Roinne
as a dtacaíocht do TG4 i 2011. Is mian liom
freisin buíochas a ghabháil leis an gCathaoir-
leach Peadar Ó Cuinn agus leis an mBord as
a dtiomantas diongbháilte do TG4 agus as an
treoir a thugadar do Choiste Gnó TG4 i rith
na bliana.

Tá ár mbuíochas freisin tuillte ag Údarás
Craolacháin na hÉireann, Bord Scannán na
hÉireann, Ciste Craolacháin Ghaeilge Thuais-
ceart Éireann, Údarás na Gaeltachta agus an
earnáil neamhspleách a chuireann cláir ion-
tacha Ghaeilge TG4 ar fáil. Gabhaim buíochas
freisin le RTÉ agus lena Ardstiúrthóir nua,
Noel Curran, as a dtacaíocht do TG4 agus a
soláthar bliantúil 365 uair an chloig d’ábhar
Gaeilge do sheirbhís TG4.

Tá buíochas freisin ag dul do roinnt mhaith
eagraíochtaí eile a n-oibrímid leo leis an
nGaeilge agus le cultúr na Gaeilge a fhorbairt.
Táimid buíoch díobh go léir agus táimid ag
súil le bheith ag obair leo i 2012.

Ar deireadh, ba mhaith liom mo bhuíochas
a ghabháil le mo chomhghleacaithe, bainis-
tíocht agus foireann TG4. Is bliain dheacair a
bhí ann agus is mian liom mo bhuíochas a
ghlacadh leo as ucht a dtiomantais.
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Caiteachas Oibriúcháin Iomlán

Costais Fóirne Iomlán

% Athruithe maidir le Caiteachas
Oibriúcháin Iomlán

% Athruithe maidir le Caiteachas
Oibriúcháin Iomlán

€35.88m

€35.75m

€39m

€39.76m

€5.58m

€5.4m

€5.8m

€6.14m

-1%
-8.4%

-4.5%
1.9%

CPI
TG4

2011

2010

2009

2008

CPI
TG4

4.1%
11.5%

2.6%
0.36%

2.6%
2.1%

-1%
-5.9%

-4.5%
-5.3%

4.1%
11%



Bord TG4 
Leagtar síos na dualgais atá ar chomhaltaí
Bhord TG4 san Acht Craolacháin 2009. I
gcomhlíonadh na ndualgas do chomhalta den
Bhord, ní mór dó nó di deimhniú go ndéantar
beartaíocht TG4 chun a chuid aidhmeanna,
mar a leagtar amach iad in 118 (1), a thabhairt
i gcrích go héifeachtach agus go críochnúil.

An Cód Cleachtais um Rialachas
Comhlachtaí Stáit a chur i bhfeidhm
Cloíonn Bord TG4 leis an gCód Cleachtais um
Rialachas Comhlachtaí Stáit.

Cuireadh comhaltaí nua ar an eolas faoin
gCód agus cuireadh cóipeanna ar fáil dóibh.

Dheimhnigh an Coiste Iniúchóireachta go
raibh athbhreithniú déanta aige ar na bearta
rialacháin airgeadais go hinmheánach in Teil-
ifís na Gaeilge i rith na bliana 2011. Ghlac an
Bord leis sin agus luadh é sna miontuairiscí
do chruinniú an Bhoird ar an 19 Nollaig
2011.

Cuireadh treoir ar fáil do gach comhalta
Boird chomh maith maidir leis na cóid iompair
i gcúrsaí eitice agus go háirithe maidir lena
bhfuil de fhreagracht orthu i ndáil leis an
gcód iompair do chomhaltaí agus do bhaill
foirne de chuid Theilifís na Gaeilge.

An tAcht um Eitic in Oifigí Poiblí 1995 
agus an tAcht um Chaighdeáin in Oifigí
Poiblí 2001
Is comhlacht poiblí forordaithe atá i mBord
Theilifís na Gaeilge chun críche an Achta um
Eitic in Oifigí Poiblí, 1995 agus an Achta um
Chaighdeáin in Oifigí Poiblí 2001.

Tá comhairle curtha ar chomhaltaí uile an
Bhoird, ó tá stiúrthóireachtaí sainordaithe
acu, agus do gach ball den fhoireann a bhfuil
post sainordaithe acu maidir lena leagtar de
dhualgas orthu faoin reachtaíocht i gcúrsaí
eitice agus treoir chuí tugtha dóibh ina leith.

Bainistíocht maidir le Baol ó Riosca
Rinne an Bord, mar gheall ar an tábhacht a
leagtar ar bhainistíocht maidir le cúrsaí baoil,
athbhreithniú cuimsitheach maidir le riosca
ar an eagraíocht i rith na bliana 2011. Cuir-
eadh tuairisc mheasúnachta ar chúrsaí riosca
faoi bhráid an Bhoird ag cruinniú mhí na
Nollag 2011. D’aontaigh an Bord, mar a leag-
tar amach sa tuarascáil, na rioscaí ionchais
agus na straitéisí chun an baol a mhaolú.

Aontaíodh chomh maith gur próiseas lean-
tach a bhí i gceist leis seo. Déanfar dá réir sin
an clár rioscaí a leasú i rith na bliana 2012
agus a chur faoi bhráid an Bhoird in am tráth.

Tá na coistí seo a leanas curtha ar bun ag
an mBord chun cuidiú leis na dualgais a leag-
tar air a chomhlíonadh.

Is iad an Coiste Iniúchóireachta agus an
Coiste Luach Saothair na coistí. Luaitear na
comhaltaí atá ar na coistí seo faoi Bhord
Theilifís na Gaeilge agus Eolas Eile.

Áirítear le Ról agus réimse Freagrachta
an Choiste Iniúchóireachta: 

Ráitis Airgeadais 
�� Athbhreithniú leis an mbainistíocht agus

na hiniúchóirí seachtracha ar thorthaí na
hiniúchta

�� Athbhreithniú ar dhréacht-Ráitis Airgeadais
bhliantúla

Iniúchadh Inmheánach agus Rialú
Inmheánach 
�� An plean iniúchóireachta inmheánach don

bhliain atá ag teacht a aontú.
�� Tuairiscí faoin iniúchóireacht inmheánach

maidir le héifeachtúlacht na gcóras ar
mhaithe le rialáil inmheánach a thabhairt
faoi athbhreithniú agus monatóireacht a
dhéanamh ar an dul chun cinn agus ar
bhearta molta a chur chun cinn.

�� Monatóireacht agus athbhreithniú maidir
leis an gcóras iniúchóireachta inmheánach
ó thaobh na héifeachtúlachta de i bhfian-
aise chóras bainistíochta na cuideachta go
ginearálta maidir le riosca.

Comhlíonadh
Athbhreithniú ar éifeachtacht an chórais
monatóireachta atá ann do chomhlíonadh
dlíthe ábhartha, rialacháin agus treoirlínte

Áirítear le Ról agus réimse Freagrachta
an Choiste Luach Saothair: 
�� An creat maidir leis an luach saothair

d’Ardstiúrthóir na corparáide a shocrú
agus a aontú leis an mBord 

�� Athbhreithniú a dhéanamh ar oiriúnacht
agus cuibheasacht reatha an pholasaí maidir
le luach saothair le himeacht aimsire.

�� Scéimeanna pá a bhaineann le leibhéil
feidhmiúcháin a chuireann an chorparáid
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i bhfeidhm a aontú agus iomlán na
n-íocaíochtaí in aon bhliain ar bith faoi
scéimeanna den sórt sin a aontú.

�� Freagracht as aon chomhairleoirí a roghnú
a chuireann comhairle ar an gcorparáid
maidir le gnóthaí luach saothair.

Luach Saothair na Stiúrthóirí
Tá cloíte ag TG4 leis na treoirlínte maidir le
táillí a íoc le Cathaoirleach nó Stiúrthóir ar

Chomhlacht Stáit mar a d’eisigh an tAire
Airgeadais i mí Iúil 1992.

Bhí ocht gcinn de chruinnithe ag bord TG4
i rith na bliana 2011. Seo mar a leanas sonraí
faoi na táillí agus na costais a íocadh agus
líon na gcruinnithe a rabhthas i láthair acu.

Ar an 31 Nollaig 2011 bhí 11 comhalta
neamhfheidhmiúcháin ar an mBord agus aon
chomhalta feidhmiúcháin amháin, an
tArdstiúrthóir.
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Bord TG4 Táillí Costais Líon na gCruinnithe 
€’000 €’000 a freastalaíodh

Peadar Ó Cuinn 21.6 5 8

Pádraic Mac Donncha 12.6 2 7

Regina Uí Chollatáin 12.6 2 6

Bríd Ní Neachtain 12.6 1 5

Seosamh Ó Conghaile 12.6 – 8

Fergal Ó Sé 12.6 4 8

Méabh Mhic Gairbheith 12.6 4 8

Eilís Ní Chonnaola 12.6 – 5

Méadhbh Nic an Airchinnigh 12.6 – 8

Rónán Ó Coisdealbha 12.6 – 8

Concubhar Ó Liatháin 12.6 3 6

Pól Ó Gallchóir 12.6 – 8

Táillí agus costais 
chomhaltaí an Bhoird 160.2 21



Athbhreithniú maidir le hioncam agus
caiteachas
Déantar athbhreithniú sa tuarascáil seo ar an
bhfeidhmiúchán ag TG4 maidir le hioncam
agus caiteachas i rith na bliana 2011 i dtéarmaí
na bpríomhfhoinsí ioncaim agus na príomh-
bhealaí úsáide as, na nithe sin is príomh-
shiocair le costas ar an gcainéal agus an bhéim
ghinearálta atá ar chúrsaí éifeachtachta agus
ar luach an airgid. Déantar comparáid sa
tuarascáil seo freisin idir beartaíocht feidhm-
iúcháin TG4 i rith na bliana 2011 i gcomórtas
leis an mbliain 2010 faoi 4 cheannteideal mar
seo a leanas:
1 Ioncam
2 Caiteachas Oibriúcháin
3 Smacht ar Chostas agus Cúrsaí

Éifeachtachta i rith na bliana 2011
4 Caiteachas ar Ábhar Clár i nGaeilge 2011

1. Ioncam
Mar is léir ó Tábla 1 thíos, b’ionann an
t-ioncam iomlán (ciste reatha ón státchiste
agus ioncam tráchtála) i rith na bliana 2011
agus €35.9m (2010: €35.7m). Tháinig ardú
0.4% i gcomparáid leis an mbliain roimhe ar
ioncam iomlán TG4 i rith na bliana 2011. Leis
an gciste reatha ón Státchiste a bhain €32.75m
(2010: €32.25m) de sin, suim ab ionann agus
sciar 91.3% (2010: 90.3%) d’ioncam iomlán
TG4. 8.7% den ioncam iomlán i rith na bliana
2011 a bhí i gceist le sciar an ioncaim thrácht-
ála dar luach €3.11m (2010: €3.48m). 

Tháinig ardú de 1.6% i gcomparáid le
leibhéal na bliana 2010 ar an gciste reatha ón
Státchiste ar ionann é agus 91% den chiste
reatha iomlán.

Tháinig ísliú 10.7% ar an ioncam tráchtála
de bharr go bhfuil an margaidh fós dúshlánach
ó thaobh na heacnamaíochta agus iomaíochta
de.

2. Caiteachas Oibriúcháin
Leagadh síos buiséad TG4 i leith na bliana
2011 ar dtús nuair a cuireadh an Deontas i
gCabhair don tseirbhís ón Rialtas in iúl i
mBuiséad an Rialtais don bhliain 2011 a
foilsíodh i ndeireadh na bliana 2010. Tugadh
san áireamh leis an mbuiséad sin freisin an
t-ioncam is dócha a bheadh ag an gcainéal i
rith na bliana 2011 ó fhoinsí eile ciste, eadhon,
teacht isteach tráchtála ó am ar an aer a dhíol
agus urraíocht do chláir agus ioncam coimh-
deach.

Maidir le caiteachas oibriúcháin bliantúil,
lean TG4 den bhéim ar mhodh oibriúcháin a
oibríonn chomh héifeachtach agus is féidir
agus ar bhainistiú ar chostais chun cinntiú go
mbaintear luach an airgid amach ar fud gach
réimse beartaíochta. B’ionann an caiteachas
oibriúcháin iomlán i rith na bliana 2011 agus
€35.88m, ardú 0.3% i gcomórtas leis an
gcaiteachas €35.75m a caitheadh i rith na
bliana 2010. (Féach Tábla 2 thíos:)

3. Smacht ar Chostais agus Cúrsaí
Éifeachtachta 

Leanadh de TG4 a oibriú go héifeachtach
stuama i rith na bliana 2011 agus go héifeach-
túil ó thaobh costais. Baineadh sábháil amach
ar fud réimse leathan lárionad costais agus
baineadh leas níos mó as acmhainní inmheán-
acha chun lón ábhair a chur ar fáil ar rátaí
níos éifeachtaí ó thaobh costais. 

Tháinig ardú 5% i 2011 ar chostas reatha
foirne de thoradh laghdú 3% ar chaipitliú ar
shaothar chomh maith le ardú comhréir i líon
na bhfoirne lán aimseartha (2%).

D’éirigh le TG4 1615 uair an chloig de bhun-
ábhar trí Ghaeilge a chur ar fáil i rith na bliana
2011, méadú ar an sprioc 1544 uair a chloig.
B’ionann sin agus ardú de 4.7% i gcomparáid
leis an mbliain 2010 (1593 uair a chloig).
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Tábla 1: Ioncaim TG4 2011

2011 2010
Cur Síos €’000 % €’000 %

Deontas i gCabhair 32,750 91.3% 32,250 90.3%

Ioncam tráchtála 
(fógraíocht agus 
urraíocht) 1,801 5.0% 2,009 5.6%

Ioncam tráchtála eile 1,309 3.7% 1,474 4.1%

Ioncam Iomlán 35,860 100% 35,733 100%

Tábla 2: Caiteachas Oibriúcháin TG4 2011 vs 2010

€’000 % Athrú
2011 2010 2011 vs 2010

Costas Díolachán 553 588 (6%)

Costas Foirne 5,166 4,916 5.1%

Caiteachas ar Chláir 22,999 22,730 1.2%

Costais Tarchuradóireachta 7,157 7,520 (4.8%)
(Barrchostais, dímheas agus
tarchuradóireachta san áireamh)

Iomlán an Chaiteachtas 
Oibriúcháin 35,875 35,754 0.3%



4. Caiteachas ar Ábhar Clár i nGaeilge
2011

Mar a léirítear i ndáil leis na geallúintí don
bhliain, chaith TG4 céatadán nach lú ná 72%
den chiste reatha ón Státchiste ar ábhar i
nGaeilge a léiriú i rith na bliana 2011 mar atá

le sonrú ó Tábla 3 thíos, chomh maith le 15%
(2010: 16%) breise den chiste reatha ar chostais
craolacháin go díreach. Bhí ardú beag ar leibh-

éal táirgíochta TG4 maidir le lón ábhair nua i

nGaeilge in aghaidh an lae ó 4.36 uair an chloig
go dtí 4.42 uair an chloig in aghaidh an lae.
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Tábla 3: Caiteachas ar Ábhar Clár i nGaeilge

2011 2010
Cur Síos €’000 % €’000 %

Maoiniú reatha ón Státchiste 32,750 100% 32,250 100%

Cláir Ghaeilge:
Ar Coimisiún 17,541 53.6% 17,037 52.8%
Ceannacht/athghuthú/fotheidealú 4,201 12.8% 3,768 11.7%
Costas fhoireann léiriúcháin (tuarastáil san áireamh) 1,759 5.4% 1,820 5.6%

Iomlán ar tháillí léiriúcháin ar Ábhar Clár i nGaeilge 23,501 72% 22,622 70%



Clár an Ábhair 
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Leagann an tAcht Craolacháin 2009 dualgas
ar an mBord ráitis airgeadais a ullmhú gach
bliain airgeadais a thugann léargas cruinn
cóir ar staid reatha Theilifís na Gaeilge agus
ar a ioncam agus a chaiteachas don bhliain
sin.

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 réasún-
ach 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 forálacha
an Achta agus na Cleachtais Chuntasaíochta
Choitianta (GAAP) in Éirinn.

Ina theannta sin, tá an Bord freagrach as
sócmhainní Theilifís na Gaeilge a choimirciú
agus, dá bhrí sin, as bearta réasúnacha a dhéan-
amh 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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Ráitis Airgeadais
Ráiteas ar Fhreagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird 
Bliain dar chríoch 31 Nollaig 2011



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

Ní féidir leis an gcóras ach deimhniú réasún-
ach, 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 mírialt-
achtaí a chosc nó a bhrath laistigh de thréimhse
thráthúil.

Tá bearta déanta ag an mBord chun a chinn-
tiú go bhfuil timpeallacht rialaithe oiriúnach
ann tríd an méid seo a leanas a dhéanamh: 
�� Nósanna imeachta ag leibhéal na bainis-

tíochta a bhunú chun faireachán a dhéanamh
ar ghníomhaíochtaí na heagraíochta agus
chun sócmhainní na heagraíochta a choim-
irciú;

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

�� Nósanna imeachta a bhunú chun taifeadadh
a dhéanamh ar mhainneachtainí suntasacha
agus a chinntiú go ndéantar gníomhartha
cuí ceartúcháin.

Tá próiseas curtha ar bun maidir le priacail
ghnó a shainaithint, a mheasúnú, a mhaolú
agus a bhainistiú ar próiseas é ina n-áirítear
na nithe seo a leanas: 
�� Cineál, méid agus impleacht airgeadais na

bpriacal atá ann do 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.

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 cheadú
�� Athbhreithnithe rialta ón mBord Stiúrthóirí

ar thuarascálacha airgeadais míosúla agus
bliantúla a léiríonn gníomhaíocht agus
feidhmíocht airgeadais in aghaidh réamh-
aisnéisí

�� 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 mbítear 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 athbhreith-
niú ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe
airgeadais inmheánaigh, sa bhliain dár chríoch
31 Nollaig 2011.

Sínithe Thar ceann Bhord Theilifís na Gaeilge:

Peadar Ó Cuinn
Cathaoirleach 
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Ráiteas ar Rialú Airgeadais Inmheánach 
Bliain dar chríoch 31 Nollaig 2011



Ráitis Airgeadais
Tuarascáil an Ard Reachtaire
Cuntas agus Ciste 
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Ráiteas faoi Bheartais
Chuntasaíochta

Cuireadh na beartais chuntasaíochta seo a
leanas i bhfeidhm go seasta ag déileáil le mír-
eanna a mheastar a bheith ábhartha maidir
leis na ráitis airgeadais.

1. Bunú Theilifís na Gaeilge
Is é Teilifís na Gaeilge an craoltóir Gaeilge a
bunaíodh go reachtúil agus atá anois ann faoi
réir na bhforálacha san Acht Craolacháin
2009.

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 caigh-
deáin 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 díol-
acháin, a léirítear glan ar CBL, sa chuntas
ioncaim agus caiteachais nuair a chuirtear an
tseirbhís ar fáil.

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

4. Caiteachas 
Cuimsíonn caiteachas caiteachas oibríochta
agus caipitil. Cuimsíonn glanchaiteachas oib-
riúcháin caiteachas na gclár agus riaracháin,
glan ar theacht isteach tráchtála.

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

5. Deontais ón Stát 
Déantar glanchaiteachas oibríochta Theilifís
na Gaeilge a mhaoiniú trí dheontas a fhaigh-
tear 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 dhí-
mheas.

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

Trealamh 7.5–20

Feistis 10

Déantar na costais fhorbartha ar bhogearraí
do mhór-chórais a chaipitliú agus a dhímheas
de réir an chostais trealaimh a bhaineann leis
ón dáta feidhmithe.

7. Cánachas 
Tá cáin chorparáide iníoctha á soláthar ar
bhrabúis inchánacha ag rátaí reatha. 

Aithnítear cáin iarchurtha i leith gach difríocht
uainiúcháin a tionscnaíodh ach nár freas-
chuireadh ag data an chláir chomhardaithe i
gcás gur tharla idirbhearta nó imeachtaí, ag
data 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 mír-
eanna áirithe ioncaim agus caiteachais sna
ráitis airgeadais i mblianta éagsúla chun
críocha cánach.
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Ráitis Airgeadais
Déantar cáin iarchurtha a thomhas ag na rátaí
cánach a meastar a bheidh i bhfeidhm sna
blianta ina meastar go n-aisiompóidh na dif-
ríochtaí uainiúcháin, bunaithe ar rátaí cánach
agus dlíthe a achtaíodh nó a achtaíodh go sub-
staintiúil faoi dháta an chláir chomhardaithe.

Ní lascainítear cáin iarchurtha. 

8. 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 dlit-
eanais airgid atá ainmnithe in airgid choig-
ríche 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
bhliain.

9. Pinsin 
Déanann Teilifís na Gaeilge ranníocaíochtaí
maidir le scéim pinsin le sochar sainithe agus
le ranníocaíocht sainithe.

Scéim le ranníocaíocht sainithe.
Feidhmíonn Teilifís na Gaeilge scéim le rann-
íocaíochtaí sainithe d’fhostaithe áirithe. Gearr-
tar íocaíochtaí chun na scéime seo ar Chuntas
Ioncaim agus Caiteachais na bliana lena
mbaineann siad.

Scéim le sochar sainithe 
Feidhmíonn Teilifís na Gaeilge scéim le
ranníocaíochtaí sainithe do bheirt dá chuid
oifigeach — an tArdstiúrthóir agus an Leas-
Phríomhfheidhmeannach. Maoinítear an
scéim seo ó íocaíochtaí ó Theilifís na Gaeilge
agus ón mbeirt oifigeach lena mbaineann
agus aistrítear seo chuig ciste ar leith atá á
riaradh ag iontaobhaithe.

Is é atá sa bhfigiúir do mhuirear pinsin sa
gCuntas Ioncaim agus Caiteachais ná an
costas reatha seirbhíse móide an difríocht idir
an aisíoc ionchais ar shócmhainní na scéime
agus an costas úis ar fhiachas 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 said.

Déantar sócmhainní scéime pinsin a thomhas
ar a luach cóir. Déantar dliteanais scéime
pinsin a thomhais ar bhonn achtúire ag úsáid
an mhodha aonaid theilgthe. Léirítear mar
dliteanas nó mar sócmhainn ar an gClár
Comhardaithe farasbarr dliteanais scéime
thar sócmhainní, de réir mar is cuí.

Is ionann an cúlchiste pinsin agus an faras-
barr maoinithe ar an scéim shochair shainithe
pinsin.

10. Tiomantais Léasa
Tá sócmhainní seasta inláimhsithe a fuarthas
faoi léasanna airgeadais san áireamh sa Chlár
Comhardaithe ag a luach caipitil choibhéiseach
agus déantar iad a dhímheas thar thréimhse
an léasa agus a gcuid saol úsáideach. Taifead-
tar na dliteanais chomhfhreagracha thar an
tréimhse is giorra den téarma léasa agus thar
a dtréimhse mar chreidiúnaí fónta. Déantar
an eilimint úis de na cíosanna léasa airgead-
ais a mhuirearú chuig an gCuntas Ioncaim
agus Caiteachais go bliantúil. Déantar cíos-
anna léasa oibriúcháin a mhuirearú chuig an
gCuntas Ioncaim agus Caiteachais ar bhonn
na líne dírí thar thréimhse an léasa.

40 TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2011



TUARASCÁIL BHLIANTÚIL 2011 41

Ráitis Airgeadais
Teilifís na Gaeilge

An Cuntas Ioncaim agus Caiteachas don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2011

2011 2010
Nótaí €’000 €’000

Díolacháin
Ioncam Tráchtála 2 3,110 3,483
Costas Díolacháin 2 (553) (588)
Glan Díolacháin 2,557 2,895

Caiteachas
Costas Foirne 3 5,166 4,916
Speansais agus costais chomhaltaí an Bhoird 4 185 167
Caiteachas Clár 5 22,999 22,730
Costais tarchuir 3,404 3,697
Margaíocht agus Taighde 6 1,554 1,679
Forchostais 7 1,985 1,821
Dímheas 9 1,302 860
Caiteachas Iomlán 36,595 35,870

Glan chaiteachas oibriúcháin don bhliain (34,038) (32,975)

Ús faighte agus ioncam chomhchosúil 8 2 58

Easnamh ar dhiúscairt sócmhainní seasta (7) (6)
(34,043) (32,923)

Maoiniú Stáit 11 34,023 32,954

Barrachas/(Easnamh) ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas (20) 31

Cánachas 12 (5) (62)

Easnamh coinnithe don bhliain (25) (31)

Is cuid lárnach de na ráitis airgeadais iad na nótaí ó 1-26

Thar ceann Bhord Teilifís na Gaeilge

Peadar Ó Cuinn Pól Ó Gallchóir
———————————————————————— ———————————————————————

Cathaoirleach Ardstiúrthóir
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Ráitis Airgeadais
Teilifís na Gaeilge

Ráiteas ar Ghnóthachain agus ar Chaillteanais Iomlána don bhliain dar críoch 
31 Nollaig 2011

2011 2010
Nótaí €’000 €’000

Easnamh coinnithe don bhliain airgeadais (25) (31)

Gnóthachain/(caillteanas) achtúireacht ar shócmhainní 
na scéime pinsin 19 5 (43)

Caillteanas aitheanta iomlán don bhliain (20) (74)

Gluaiseacht i gCúlchiste Pinsin

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 71 17

Gnóthachain/(caillteanas) achtúireach don bhliain 5 (43)

Coigeartú cúlchiste pinsin 33 97

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2011 109 71

Is cuid lárnach de na ráitis airgeadais iad an nótaí 1-26

Thar ceann Bhord Teilifís na Gaeilge

Peadar Ó Cuinn Pól Ó Gallchóir
———————————————————————— ———————————————————————

Cathaoirleach Ardstiúrthóir
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Teilifís na Gaeilge

Clár Comhardaithe amhail an 31 Nollaig 2011

2011 2010
Nótaí €’000 €’000 €’000 €’000

Sóchmhainní Seasta
Sócmhainní inláimhsithe 9 11,619 9,386

11,619 9,386

Sócmhainní Reatha
Féichiúnaithe 13 1,553 1,522
Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh 14 81 42

1,634 1,564

Dliteanais Reatha
Creidiúnaithe – méideanna dlite lastigh de bhliain amháin 15 (1,842) (1,718)

Glan-dliteanais reatha (208) (154)

Glan-sócmhainní gan sócmhainn pinsin 11,411 9,232

Sócmhainn pinsin 19 109 71

Glan sócmhainní lena n-áiritear sócmhainn pinsin 11,520 9,303

Caipiteal agus Cúlchistí
Deontais Chaipitil 10 11,535 9,298
Cúlchistí Pinsin 16 109 71
Cúlchistí Ioncaim 16 (124) (66)

11,520 9,303

Is cuid lárnach de na ráitis airgeadais iad na nótaí 1-26

Thar ceann Bhord Teilifís na Gaeilge

Peadar Ó Cuinn Pól Ó Gallchóir
———————————————————————— ———————————————————————

Cathaoirleach Ardstiúrthóir

Ráitis Airgeadais
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Ráitis Airgeadais
Teilifís na Gaeilge

Ráiteas faoin Sreabhadh Airgid don bhliain dar críoch 31 Nollaig 2011

2011 2010
Nótaí €’000 €’000

Gníomhaíochtaí oibríochta – glan (eis-sreabhadh)/insreabhadh airgid –
glan ó dheontas stáit 17 74 (22)

Aischur ar infheistíocht agus ar sheirbhísiú airgeadais
Ús faighte 2 46
Glan-insreabhadh airgid ó aischuir ar infheistíochtaí agus ar sheirbhisiú 
airgeadais 2 46

Cánachas
Muirear cánach don bhliain 12 (5) (62)
Glan eis-sreabhadh airgid ó chánachas (5) (62)

Caiteachas caipitil
Íocaíocht chun sóchmhainní seasta inláimhsithe a fháil 9 (3,542) (1,811)
Fáltais ó dhíolachán sócmhainní dochta – 22
Deontais chaipitil stáit 10 3,510 1,800
Glan eis-sreabadh airgid ó chaiteachas caipitil (32) 11

Glan (eis-sreabhadh)/insreabhadh airgid 18 39 (27)

Is cuid lárnach de na ráitis airgeadais iad na nótaí 1-26

Thar ceann Bhord Teilifís na Gaeilge

Peadar Ó Cuinn Pól Ó Gallchóir
———————————————————————— ———————————————————————

Cathaoirleach Ardstiúrthóir
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Nótaí
1. Príomhghníomhaíocht

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

2. Glandíolacháin 2011 2010
€’000 €’000

Ioncam Tráchtála
Díolachán am craolta 1,801 2,009 
Muirear amach saoráidí 562 551 
Ioncam Ilghnéitheach 747 923 

3,110 3,483 

Costas Díolacháin
Coimisiún ar dhíolachán fógraíochta agus urraíochta 261 303 
Costais dhíreacha 292 285 

553 588 

Glandíolacháin 2,557 2,895 

Tugtar na figiúirí sa nóta chun na costais agus táillí iomlána áiseanna 
a thaispeáint

3. Costais Foirne
Ba 83 duine an meán uimhir fostaithe lánaimseartha a bhí fostaithe ag 
Teilifís na Gaeilge le linn na bliana (2010:81).  
Bhí costais fostaithe le linn na bliana comhdhéanta:

2011 2010
€’000 €’000

Pá agus tuarastail 4,423 4,389
Costais leasa shóisialaigh 476 450
Costais phinsin 496 483
Taisteal agus cothabháil 109 93
Oiliúint 34 26
Costais foirne eile 46 28

5,584 5,469

Costais foirne caipitlithe (418) (553)

Iomlán na gcostas foirne 5,166 4,916

Luach Saothair an Ardstiúrthóra
Bunthuarastal 162 162 
Ranníoca pinsin an Fhostóra 59 59 
Sochair eile 3 3 

224 224 

Suimeanna eile a fuarthas
Táillí an Bhoird 13 13 

Tá ceadú agus síniú chonradh an Ardstiúrthóra idir lámha faoi láthair ag an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus 
Acmhainní Nádúrtha

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí
4. Costais an Bhoird 2011 2010

€’000 €’000

Táillí (nóta 20) 160 151 
Taisteal agus Cothbháil 25 16 

185 167 

5. Costais chlár 2011 2010
€’000 €’000

Cláir a coimisiúnaíodh 17,541 17,034 
Cláir a ceannaíodh 2,959 3,297 
Costais dubála agus costais eile 2,499 2,399 

22,999 22,730 

6. Margaíocht agus Taighde 2011 2010
€’000 €’000

Fógraíocht agus Margaíocht 1,428 1,561 
Tomhais agus taighde ar an lucht féachana 119 108 
Speansais Comhairle an Lucht Féachana 7 10 

1,554 1,679 

7. Forchostais 2011 2010
€’000 €’000

Speansais áitrimh agus trealaimh 564 447 
Speansais ghairmiúla agus airgeadais 839 797 
Speansais Ghinearálta agus oifige 582 577 

1,985 1,821 

8. Ús faighte 2011 2010
€’000 €’000

Ús ar na cuntais bainc (comhlán) 2 58 
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Nótaí
9. Sócmhainní Seasta inláimhsithe Talamh agus *Sócmhainní Fearais

Foirgnimh **Treallamh atá á dTógáil agus Feistis Iomlán

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000
Costas
Amhail an 1 Eanáir 2011 7,538 13,337 2,508 614 23,997 
Aistriú – 2,508 (2,508) – –
Diúscairt – (11) – (3) (14)
Breisithe 2 866 2,667 7 3,542

Amhail an 31 Nollaig 2011 7,540 16,700 2,667 618 27,525

Dímheas Carntha
Amhail an 1 Eanáir 2011 2,247 11,832 – 532 14,611
Diúscairt – (4) – (3) (7)
Muirear don bhliain 169 1,112 – 21 1,302

Amhail an 31 Nollaig 2011 2,416 12,940 – 550 15,906

Glanluach Leabhair 2011
Amhail an 31 Nollaig 2011 5,124 3,760 2,667 68 11,619

Amhail an 31 Nollaig 2010 5,291 1,505 2,508 82 9,386

*Caiteachas ar fhorbairt (den chuid is mó saincheapadh agus crua-earraí agus roinne costais foirne) a bhaineann
leis an dTogra Ardghléine Idirthréimhse. San áireamh i mbreiseanna na bliana tá meastúchain ar chostais foirne 
a bhaineann go sonrach le obair atá críochnaithe ar an togra ardghléine. Sé bunús an mheastucháin ná 
tuarastal bhliantiúil na bhfostaithe agus uaireannta a chloig oibrithe ar an dtogra.

**Aistríodh €2.5m ó Sócmhainní atá á dTógáil go dtí Treallamh i leith an togra Córas Bainistithe Sócmhainní 
Digiteacha (DAMS) a bhí coimisiúnaithe i 2012. Chomh maith leis sin caitheadh €604k breise ar an dtogra 
céanna atá curtha san áireamh faoi Treallamh thuas.

10. Deontais Chaipitil 2011 2010
€’000 €’000

Deontais Chaipitil faighte agus infhaighte
Iarmhéid tosaigh 12,848 11,048 
Deontais faighte le linn na bliana (Nóta 11) 3,510 1,800 
Deontais a deonadh an bhliain roimhe agus a feidhmíodh sa bhliain seo –   –   

Iarmhéid deiridh 16,358 12,848 

Amúchadh
Iarmhéid tosaigh 3,550 2,846 
Amúchta le linn na bliana 1,273 704 

Iarmhéid deiridh 4,823 3,550 

Glanluach leabhair – deontais chaipitil 11,535 9,298 

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

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí
11. Maoiniú Stáit

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

Maoiniú Stáit curtha chun sochair an Chuntais Ioncaim agus Caiteachais 
sa bhliain 2011 2010

€’000 €’000

Deontais faighte sa bhliain 32,750 32,250 
Deontais caipitil amúchta (Nóta 10) 1,273 704 

34,023 32,954 

Ba €36.26m an leithroinnt ar fad do 2011, comhdhéanta as:

Deontais faighte do chaiteachas reatha 32,750 32,250 
Deontais a fheidhmítear do chríocha caipitil 3,510 1,800 

Iomlán faighte 36,260 34,050 

12. Cáin ar Bhrabús ó Gnáthghníomhaíochtaí 2011 2010
€’000 €’000

(a) Anailís ar mhuirear cánach sa bhliain
Muirear cháin chorparáide don bhliain 5 33 
Muirear ar bhlianta siar –   29 

5 62 

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

2011 2010
€’000 €’000

Brabús/(Caillteanas) ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas (20) 31

Brabús (Caillteanas) ar ghnáthghníomhaíochtaí arna iolrú faoin 
ráta caighdeánach cháin chorparáide na hÉireann de 12.5% 
(2010:12.5%). (3) 4

Éifeachtaí:
Ioncaim incháinithe ag ráta cánach níos airde 9 15 

Barrachas na ndeontas caipitil a amúchtar agus liúntas chaipitiúla 
thar dímheas (1) 16 
Caiteachas neamhasbhainte (–) (2)

5 33
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Nótaí
13. Féichiúnaithe 2011 2010

€’000 €’000

Féichiúnaithe trádála 804 1,027 
CBL inaisíoctha 537 300 
Cáin Corparáideach inaisíochta 14 12 
Réamhíocaíochtaí agus ioncam fabhraithe 198 183 

1,553 1,522 

Meastar go bhfuil gach iarmhéid inaisghábhála laistigh de bhliain amháin 

14. Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh 2011 2010
€’000 €’000

Airgead tirim ar láimh 1 1 
Cuntais bhainc 80 41 

81 42 

15. Creidiúnaithe – dlite laistigh de bhliain amháin 2011 2010
€’000 €’000

Creidiúnaithe trádála 945 713 
Fabhruithe 832 938 
Creidiúnaí ranníoca pinsin 65 66 
Cáin chorparáide pinsin –   –

Fruilcheannach agus comhaontuithe léasa –   1 

1,842 1,718 

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

Iarmhéid tosaigh amhail an 1 Eanáir 2011 71 (66) 5
Easnamh coinnithe don bhliain – (25) (25)
Caillteanas/Barrachas achtúireachta 5 – 5
Coigeartú cúlchiste pinsin 33 (33) 0
Iarmhéid deiridh amhail an 31 Nollaig 2011 109 (124) (15)

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí
17. Réiteach Barrachais don bhliain chuig glan-insreabhadh airgid ó 2011 2010

ghníomhaíochtaí oibriúcháin €’000 €’000

Barrachas/(Easnamh) ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh cánach (20) 31

Gníomhaíochtaí neamhoibriúcháin
Ús faighte (glan) (2) (46)
Barrachas ó dhíolachán sócmhainní dochta 7 6

Míreanna nach airgead iad
Dí-mheas 1,302 860
Deontais chaipitil a amúchadh (1,273) (704)
Coigeartú sócmhainne pinsin (33) (35)
(Ardú)/laghdú i bhféichiúnaithe (31) (153)
(Laghdú)/ardú i gcreidiúnaithe 124 19

Glan (eis-sreabhadh)/insreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 74 (22)

18. Anailís ar Athruithe i nGlanchistí Iarmhéid Sreabhadh Iarmhéid 
Tosaigh Airgid Deiridh
€’000 €’000 €’000

Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh 1 – 1
Taiscí ghearrthéarmacha 41 39 80

42 39 81

19. Pinsean

a) Tuairisc ar an scéim

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

2011 2010
€’000 €’000

Tabhaíodh na costais phinsean seo a leanas le linn na bliana:
Scéim ranníoca shainithe 429 417 
Costas na scéime shochair shainithe (Nóta 19 (g)) 67 66 

496 483 

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

An luacháil achtúireach iomlán is déanaí a hullmhaíodh amhail an 31 Nollaig 2011. Rinneadh na 
ríomha dliteanas agus costais trí úsáid a bhaint as sonraí ballraíochta a chuir riarthóirí na scéime 
ar fáil ag an dáta éifeachtach. Tá measúnú déanta ar na dliteanais agus na costais trí úsáid aonaid
theilgthe.
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Nótaí
19. Pinsean (ar lean)

b) Bonn Tuisceana Airgeadais

Is iad seo a leanas na príomhbhoinn tuisceana achúireacha amhail an
31 Nollaig 2011 a úsáidtear chun críocha FRS 17:

2011 2010
% %

Ráta lascaine 4.80% 5.20%
Méadú ar innéascú praghsanna tomhaltais 2.50% 2.50%
Méadú ar thuillimh inphinsin 4.00% 4.00%
Méadú ar íocaíocht phinsin 4.00% 4.00%
Bannaí 4.10% 4.30%
Eile 0.75% 0.75%

c) Bonn Tuisceana Déimeagrafacha

Básmhaireacht

Ardaíodh 62% de tháblaí d’fhir agus 70% de tháblaí PNFL00 do mhná, 
0.39% in aghaidh na bliana iolraithe idir 2008 agus an bhliain a dtiteann 
an gnáthphinsean.

d) Athrú ar dhulgais sochair 2011 2010
€’000 €’000

Luach reatha dualgas na scéime ag tús na bliana 295 180
Costas seirbhíse reatha 85 87
Costas úis 18 13
Gnóthachán achtúireacht (9) 15

Luach reatha dualgas na scéime ag deireadh na bliana 389 295

e) Athrú ar shócmhainní scéime 2011 2010
€’000 €’000

Luach cóir ar shócmhainní scéime ag tús na bliana 365 259
Aischur ionchais ar shócmhainní scéime 18 14
Caillteanas achtúireach (4) (28)
Ranníocaíochtaí fostóra 101 101
Ranníocaíochtaí comhaltaí 18 19

Luach cóir ar shócmhainní scéime ag deireadh na bliana 498 365

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí
19. Pinsean (ar lean)

f) Méideanna aitheanta sa chlár comhardaithe 2011 2010
€’000 €’000

Luach reatha dualgais maoinithe (388) (294)
Luach cóir ar shócmhainní scéime 497 365

Glan-sócmhainn 109 71

g) Costais phinsin 2011 2010
€’000 €’000

Costas seirbhíse reatha 85 86
Costas úis 18 13
Aischur ionchais ar shócmainní scéime (18) (14)
Ranníocaíochtaí comhaltaí (18) (19)

Iomlán 67 66

h) Ba é an ghlan-chaillteanas achtúirigh a aithníodh sa Ráiteas ar 
Ghnóthachain agus Caillteanais Aitheanta Iomlán don bhliain dar críoch 
31 Nollaig 2011 agus €5,000 (2010:€43,000)

i) Sócmhainní scéime Aischur Aischur
Ionchais Ionchais

Ba iad seo a leanas na liathroinntí sócmhainní ag deireadh na bliana
Bannaí 4.15% 4.3%
Eile 0.75% 0.75%

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

j) Stair dhualgais shochair shainithe, sócmhainní agus gnóthachain agus 2011 2010
caillteanais €’000 €’000

Difríocht idir aischur ionchais fíor ar sócmhainne na scéime

Méid 3 29
Céatadán do shócmhainní na scéime 0.60% 7.9%

Gnóthachain/caillteanas aitheannta ar dliteanais na scéime

Méid 34 6
Céatadán ar dhliteanais na scéime 8.9% 2.0%

k) Ranníocaíochtaí

Tá súil ag an mBord €101,000 a ranníoc lena scéim i 2012

Tá athrá déanta i nóta 19(a) agus 19(g) ar fhigiúirí áirithe comparáideacha
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Nótaí
20. Na Stiúrthóirí agus an Rúnaí agus a Leasanna

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

Dáta a Ceapadh le linn 2011 2010
Stiúrthóir/Rúnaí na Bliana (más ann) €’000 €’000

Peadar Ó Cuinn (Cathaoirleach) n/a 21.6 21.7 
Pól Ó Gallchóir (Ardstiúrthóir) n/a 12.6 12.6 
Pádraic Mac Donncha n/a 12.6 12.6 
Regina Uí Chollatáin n/a 12.6 12.6 
Bríd Ní Neachtain n/a 12.6 12.6 
Seosamh Ó Conghaile n/a 12.6 12.6 
Fergal Ó Sé n/a 12.6 12.6 
Méabh Mhic Gairbheith n/a 12.6 12.6 
Eilís Ní Chonnaola n/a 12.6 12.6 
Méadhbh Nic an Airchinnigh n/a 12.6 12.6 
Rónán Ó Coisdealbha n/a 12.6 12.1 
Concubhar Ó Liatháin n/a 12.6 3.3 
Mary Uí Chadhain (Rúnaí) n/a –  –  

160.2 150.5 

Faoi réir na bhforálacha san Acht Craolacháin 2009, ghlac an Bord le nós imeachta maidir le 
nochtadh leasanna áirithe ag comhaltaí agus comhlíonadh an nós imeachta seo i rith na bliana.
Costais €25k a bhain le baill an Bhoird i 2011, (2010:€16k) le haghaidh: 
Taisteal intíre €19k (2010:€13k), Cothbháil €4k (2010:€2k) agus siamsaíocht €2k (2010: €1k)

21. Áitreamh

Feidhmíonn Teilifís na Gaeilge as áitreamh atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co na Gaillimhe 
agus ó oifig i mBaile Áth Cliath.
Tá úinéaracht ag Teilifís na Gaeilge ar rúileas an áitreamh i mBaile na hAbhann agus tá an oifig 
i mBaile Áth Cliath ar chíos a bhfuil téarma léasa do 4 bliana agus 9 mí aige atá ag teacht chun 
críche i 2012. Íoctar táillí cíos de €19.9k in aghaidh na bliana.

22. Tiomantais Chlár/Chearta Ceannacháin

Tá tiomantais chlár/chearta ceannacháin ag Teilifís na Gaeilge mar seo 
leanas: 2011 2010

€’000 €’000

Conraithe ach ní raibh soláthar déanta i leith amhail deireadh na bliana. 26,146 11,428 

23. Tiomantais

Tá tiomantais chaipitil ag Teililís na Gaeilge mar seo a leanas: 2011 2010
€’000 €’000

Conraithe ach ní raibh soláthar déanta ina leith amhail deireadh na bliana. 555 780 

24. Idirbheartaíocht RTÉ

Fuair Teilifís na Gaeilge 365 uair (2010:365) de chláir Gaeilge saor in aisce ó RTÉ sa bhliain dar 
críoch 31 Nollaig 2011

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí
25. Neamhchosaint Airgeadra Coigríche

Is as íocaíochtaí ar chláracha ceannaithe go príomha a eascrann neamhchosaint airgeadra
coigríche. Fálaíonn Teilifís na Gaeilge a neamhchosaint airgeadra coigríche trí réamh-chonarthaí 
don US Dollar a aontú nuair is cuí, dar leis. Luach iomlán a bhí orthu seo i 2011 ná $1,250,000 
(2010:$2,997,000). Ní raibh aon chonradh airgeadra coigríche amuigh ag deireadh na bliana, 
(2010: $500,000).

26. Ceadú na Ráiteas Airgeadais

Cheadaigh an Bord stiúrtha na Ráitis Airgeadais ar an 26 Márta 2012


