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  An Klondike léirithe ag Abú Media



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

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

Cuimsítear fís agus misean TG4 i mana TG4, “súil eile”,
a aithníonn an gá atá le fanacht mar chuid den
phríomhshruth le cláir nideoige trí chláir d’ardchaighdeán
a choimisiúnú/a fháil agus a chraoladh, cláir atá in ann dul
san iomaíocht le leibhéil láidre lucht féachana a
tharraingt agus iad a choinneáil. 

Bíonn tionchar ag luachanna TG4 ar an gcaoi a mbainfear
an straitéis sin amach agus ar an gcaoi a n-oibríonn sí
agus, tríd is tríd, léiríonn siad na prionsabail atá i gcroílár
shaintréithe na heagraíochta. Bítear ag súil go mbeidh na
luachanna sin mar threoirphrionsabail ag gach fostaí de
chuid TG4 ina gcuid oibre.

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

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

ndéanaimid.
l Malairt léargais a sholáthar ar chúrsaí náisiúnta agus

idirnáisiúnta.

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

chur i bhfeidhm.

Cruthaitheacht:
l A bheith cruthaitheach maidir leis an aschur agus

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

Réamhghníomhach:
l 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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Misean, Fís agus Croíluachanna
‘TG4 scored a

surprise triumph
with An Klondike,
a cod western set

among Irish
emigrants during

the 1890s Alaskan
gold rush, which

was so well
realised it leapt

free of pastiche.’  
Liam Fay, 

Sunday Times
3/1/16 

Máire agus Peadar, Ros na Rún, léirithe ag Léiriúcháin RnaR Teo



An Long Chaillte léirithe ag Tile Films



I 2016, chuir TG4 17 gealltanas i láthair i gcás na
gcúig théama seo a leanas:
i An lucht féachana – tionchar agus aimsiú
ii Ábhar – ardchaighdeán agus sainiúlacht
iii An Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a chur

chun cinn agus a fhorbairt 
iv Trédhearcacht agus éifeachtúlacht
v Iontaoibh agus dea-rialachas

(i) An lucht féachana – tionchar
agus aimsiú

1. An tarraingt atá ag TG4 ar an lucht féachana a threisiú,
trínár seirbhísí craolta, Seinnteora, gréasáin agus
soghluaiste. 

2. Leanúint ag díriú ar níos mó lucht féachana óg a
mhealladh go TG4 le hábhar agus seirbhísí Gaeilge
spraíúla agus d’ardchaighdeán. 

3. An leibhéal fotheideal ar TG4 a choinneáil, chun a
chinntiú go bhfuil teacht ag an lucht féachana atá faoi
mhíchumas fisiceach, céadfach nó intleachta ar TG4. 

(ii) Ábhar – ardchaighdeán agus
sainiúlacht 

4. Leanúint de sceideal craolacháin Gaeilge TG4 a
fhorbairt chun siamsaíocht a chur ar fáil agus leibhéil
láidre lucht féachana a mhealladh. 

5. Ábhar Gaeilge uathúil a sholáthar chun comóradh a
dhéanamh ar 1916, atá ar cheann de na himeachtaí
stairiúla is suntasaí in Éirinn, chomh maith le cláir
speisialta chun ceiliúradh a dhéanamh ar 20 bliain de
TG4 agus tuairisciú cuimsitheach ar an Olltoghchán
in 2016. 

6. Seirbhísí Seinnteora, ar líne agus soghluaiste TG4 a
fhorbairt tuilleadh chun freastal ar riachtanais
athraithe an lucht féachana. 

7. Nuálaíocht agus cruthaitheacht a spreagadh tuill-
eadh in ábhar agus seirbhísí TG4. 

8. Leanúint leis an tionscadal chun Cartlann Dhigiteach
TG4 a bhunú, ina mbeidh an corpas is leithne agus is
suntasaí d’ábhar closamhairc digiteach Gaeilge a
cruthaíodh riamh. 
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Gealltanais TG4 don bhliain 2016
“‘Just love TG4  –

well done, you
give us so much

pleasure with your
wonderful

programmes – no
other tv channel

will ever compare!
Just watched that
lovely programme

on the Blasket
Islands, fabulous!’ 

Ríomhphost ó Mhaigh Eo
- 11/01/16

Fís na Fuiseoige léirithe ag Counterpoint Films



(iii) An Ghaeilge agus cultúr 
na hÉireann a chur chun cinn 
agus a fhorbairt

9. Seirbhísí Ardghléine agus Seinnteora TG4 a leathnú
go hardáin eile, faoi réir socruithe tráchtála sásúla. 

10. An chéad chéim a chur i gcrích chun ‘Acmhainn

Foghlama Gaeilge’ a chruthú, chun tacú le forbairt
scileanna teangeolaíochta Gaeilge do pháistí,
d’fhoghlaimeoirí óga agus d’fhoghlaimeoirí fásta. 

11. Leanúint  ag imirt dea-thionchar ar fheasacht agus ar
fhorbairt na Gaeilge agus chultúr na hÉireann, ag dul
i dteagmháil leo siúd ar fad a bhfuil spéis acu sa
teanga agus sa chultúr, in Éirinn agus thar lear. 
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Páidí agus Irial
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12. Ár dtacaíocht do chur i bhfeidhm Straitéis Fiche Bliain
don Ghaeilge (2010-2030) de chuid an Rialtais a
chothabháil.

13. Infheistíocht TG4 in earnáil na léiriúchán neamh-
spleách Gaeilge na hÉireann a choinneáil, ó thuaidh
agus ó dheas, ag cur go láidir le poist agus le tuilleamh
i ngeilleagar na hÉireann. 

(iv) Trédhearcacht  agus
Éifeachtúlacht

14. Leanúint le héifeachtúlacht agus luach ar airgead, ag
baint an úsáid is fearr is féidir as maoiniú poiblí. 

15. Iarracht ioncam tráchtála TG4 a choinneáil d’ainneoin
iomaíocht mhéadaithe agus níos lú maoinithe poiblí.

(v) Iontaoibh agus Dea-Rialachas
16. Córais rialachais agus tuairiscithe dea-chleachtais a

choinneáil. 
17. Ár gceanglas seirbhíse poiblí agus reachtúla a

chomhlíonadh, ag cloí leis na cóid agus rialacháin
craoltóireachta ábhartha ar fad agus ag sárú na
mbunchaighdeán nuair is féidir. 

“Where would we
be without TG4”

Vinnie Brown,
Arts Show, Galway Bay FM 

10/3/16 

“Highly
Entertaining” 

Anton Savage, 
Today FM 

(in an interview with Peter
Coonan and Ruán Magan

(21/4/16) TX 23/4/16
Wrecking the Rising

“TG4 is probably
the single most

popular aspect of
the Irish language

in this country.” 
Tuam Herald, 

25/5/16

Hup!Martin Hayes agus Dennis Cahill, léirithe ag Red Shoe Productions

Eipic léirithe ag Magamedia



Mairéad Ní Mhaonaigh Ceoltóir na Bliana Gradam Ceol TG4 léirithe ag TG4
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Feidhmíocht in aghaidh Spriocanna 
D’éirigh go maith le TG4 sa bhliain 2016. Baineadh amach
14 ghealltanas den 17 ngealltanas a leagadh amach do
2016, bhí péire eile a baineadh amach beagnach ina
n-iomláine agus baineadh cuid mhór de cheann eile
amach. Ina theannta sin sháraigh ceithre cinn de
ghealltanais TG4 maidir leis an lucht féachana agus le
cúrsaí airgeadais, atá intomhaiste go díreach, a sprioc-
fheidhmíocht  agus is toradh dearfach é i bhfianaise na
timpeallachta oibriúcháin atá fós dúshlánach.

i. Lucht Féachana: Tionchar agus Aimsiú 
Lucht  Féachana Craoltóireachta:
l Tá margadh teilifíse thar a bheith iomaíoch in Éirinn,

le níos mó ná 50 cainéal náisiúnta agus idirnáisiúnta
ag tuilleamh ioncam fógraíochta. Tá iomaíocht ann
freisin ó sheirbhísí Ar Éileamh agus ar líne. Le cúpla
bliain anuas, bhí tionchar ag an iomaíocht sin ar lucht
féachana TG4 agus ar sciar TG4 den lucht féachana
náisiúnta teilifíse, chomh maith le craoltóirí
Éireannacha eile nach iad. Ba í 2016 an chéad bhliain
ó 2009 i leith a raibh seasmhacht ann i dtaobh lucht
féachana TG4 agus ar tháinig méadú ar sciar TG4 den

lucht féachana agus tá sé d’aidhm ag TG4 cur leis sin
sna blianta amach romhainn. 
l 92% an meán-aimsiú seachtainiúil lucht féachana

i measc lucht féachana Gaeilge a bhí ag TG4 sa
bhliain 2016, sárú 2.2% ar an sprioc. 

l Coinníodh an meán-aimsiú laethúil lucht féachana
11% i measc lucht féachana teilifíse náisiúnta –
bhreathnaigh thart ar 450,000 duine ar TG4 gach
lá. 

l Léiríonn sonraí Nielson (TAM) gur 35% an meán-
aimsiú seachtainiúil lucht féachana a bhí ag TG4. 

l Mhéadaigh sciar den lucht féachana ó 1.7% sa
bhliain 2015 go 1.8% sa bhliain 2016, méadú
beagnach 6%, sárú thart ar 6% ar an sprioc. 

Is fiú a thrácht go raibh sciar de níos lú ná 1% den
lucht féachana ag naoi gcinn den 20 cainéal is mó tóir
in Éirinn sa bhliain 2016. 
l Mhéadaigh sciar is airde TG4 ar aon lá ar bith 43% –

ó 7% go 10% sa bhliain 2016. 
l Ní áirítear lucht féachana ar ardáin dhigiteacha sna

sonraí seo, ná roinnt amhairc ar athló, sciar sa
Tuaisceart agus i dtithe tábhairne/   gclubanna sa
Phoblacht. 

Buaicphointí Feidhmíochta TG4 
sa bhliain 2016

“Tugann an spás a
chruthaíonn TG4

tacaíocht dóibh
siúd atá ag
déanamh a

ndícheall an
teanga a úsáid

agus a neartú, lá i
ndiaidh lae.

Chomh maith leis
sin, tá TG4

mealltach dóibh
siúd atá ar

bheagán Gaeilge,
atá as cleachtadh
agus dóibh siúd ar

iarr mé orthu ag an
am an tarna seans

a thabhairt don
teanga.” 

Uachtarán na hÉireann,
Micheál D. Ó hUiginn,

31/10/16

“TG4XX Beo was a
celebration of 20

years of TG4 on air
and all it has

achieved keeping
the flame of Irish

culture alight and
allowing it to shine

brighter and
further afield.” 

Galway independent,
2/11/16

Peil na mBanPeil na mBan urraithe ag TG4



l Choinnigh TG4 an seachtú háit i measc na gcainéal is
mó tóir in Éirinn sa bhliain 2016, feidhmíocht láidir i
bhfianaise líon na gcainéal atá ar fáil. 

l Tháinig méadú ar líon na n-uaireanta ar féachadh
orthu ar an Seinnteoir (a léiríonn amharc ar athló) os
cionn 38% go 462k sa bhliain 2016, sárú beagnach
22% ar an sprioc. 

l De réir sonraí Ofcom breathnaíonn 7% de lucht
féachana teilifíse i dTuaisceart Éireann ar TG4 gach
seachtain1. Ba laghdú é sin ar fheidhmíocht 2015
áfach, toisc gur léirigh suirbhé B&A Údarás Craol-
acháin na hÉireann ar Rianú an Lucht Féachana gur
13% an sciar lucht féachana seachtainiúil a bhí ag
TG4 i dTuaisceart Éireann. Creideann TG4 go bhfuil
fadhbanna ann le seasmhacht na sonraí agus tá sé
d’aidhm aici oibriú le Ofcom le tomhas níos iontaofa
d’aimsiú lucht féachana teilifíse TG4 i dTuaisceart
Éireann a bhunú. 

Lucht Féachana ar Ábhar Neamhlíneach:
l Tháinig méadú mór ar ábhar neamhlíneach TG4 sa

bhliain 2016, agus sáraíodh na spriocanna: 
l Mhéadaigh cuairteoirí uathúla ar an suíomh

gréasáin 13% go 1.78m. 
l Mhéadaigh amhairc leathanaigh beagnach 54% go

15m sa bhliain 2016. 
l Tá suíomh gréasáin TG4 fós ar an suíomh Gaeilge is

mó tóir ar domhan2.
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___________________________________________________
1Ofcom’s Communications Market Report: Northern Ireland,
Lúnasa 2016. 
2Rangú domhanda Alexa. Láithreoirí TG4XX

Deoch an Dorais léirithe ag Magamedia



l Mhéadaigh sruthanna Seinnteora thart ar 37% go
2.08m sa bhliain 2016. 

l Lean na híoslódálacha aipeanna ag méadú sa
bhliain 2016; íoslódáladh iad 154,000 uair, méadú
36%. 

l Mar chuid dá straitéis nua atá dírithe ar an lucht
féachana, beidh straitéis nua ag TG4 d’ábhar neamh-
líneach agus na meáin shóisialta chun cur leis an lucht
féachana (go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta). 

ii. Ábhar d’Ardchaighdeán agus Sainiúil
l Threisigh cláir Ghaeilge spraíúla d’ardchaighdeán

sceideal craolacháin TG4. Chuir an deontas €900,000
do chláir speisialta ar chumas TG4 cláir láidre a
choimisiúnú chun 1916 a chomóradh, tograí a chuir
leis  an lucht féachana.  Mar shampla 49% den lucht
féachana Gaeilge an sciar lucht féachana a bhí ag
Laochra.  Bhreathnaigh 250,000 duine ar Éirí Amach
Amú agus 36% den lucht féachana Gaeilge a
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“It’s just the sort of
inventive series RTÉ

should be making
– except RTÉ didn’t
make it. TG4 did.” 

Pat Stacey, 
The Herald, 18/2/16

Bás nó Saoirse léirithe ag Tile Films



bhreathnaigh air. 29% den lucht féachana Gaeilge a
d’fhéach ar Requiem 1916 Marbhna. Is torthaí fónta
iad sin agus léiríonn sé go raibh tionchar dearfach ag
an maoiniú speisialta sin ar líon an lucht féachana

l Mheall clúdach spóirt TG4, CLG agus rugbaí san
áireamh, lucht féachana láidir ó thús deireadh 2016.
Mar shampla,  bhreathnaigh 943,000 duine ar TG4 i
rith Chluichí Ceannais Shraith Náisiúnta Allianz 2016.
D’éirigh go maith le ceolchoirm comórtha Laochra
1916 chomh maith, a beo-chraoladh ó Pháirc an
Chrócaigh díreach i ndiaidh an Chluiche Ceannais,
agus os cionn 300,000 duine ag breathnú air. Bhí sciar
laethúil fhéachana 10% ag  TG4 ar an lá, an sciar
laethúil is airde riamh ó bunaíodh an stáisiún sa
bhliain 1996. Mheall comórtas rugbaí PRO12
Guinness lucht féachana mór, mar aon le Craobh
Rugbaí an Domhain faoi 20.  

l I rith na bliana 2016, léiríodh agus craoladh drámaí
d’ardchaighdeán ar TG4, ar nós EIPIC, Éirí Amach
Amú, Fir Bolg, &rl, agus lean TG4 le craoladh a príomh
shobaldráma Gaeilge, an 21ú sraith de Ros na Rún, le
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Eoghan Mac Néill léirithe ag Doubleband Films

Caitlín Eile léirithe ag TG4 agus ICAN



60% den lucht féachana Gaeilge ag breathnú air gach
seachtain. D’éirigh go maith freisin le cláir cheoil agus
shiamsaíochta ar TG4; bhreathnaigh 670,000 duine
ar Fleadh TV (craoladh beo ar an bhFleadh Cheoil).
71% den chroí-lucht féachana Gaeilge a d’fhéach air.
D’fhéach 74% den lucht féachana Gaeilge ar an gclár
spleodrach ceiliúrtha 20 bliain TG4 (TG4XX Beo).

l D’éirigh go maith le tuairisciú nuachta agus cúrsaí
reatha i measc lucht féachana Gaeilge TG4. 80% ar
an meán a d’fhéach ar Nuacht TG4 gach seachtain i
rith 2016 agus bhreathnaigh 60% ar thuairisciú TG4
ar an Olltoghchán. 

l Ag léiriú cruthaitheachta agus nuálaíochta, bronnadh
84 gradam agus ainmniúchán ar TG4 i rith 2016. Ba
do chláir agus d’ábhar TG4 69 díobh, bronnadh 11 ar
láithreoirí, agus bronnadh ceithre cinn ar mhargaíocht.
I measc na bpríomhghradam agus ainmniúchán bhí
gradaim Acadamh Scannán agus Teilifíse na hÉireann
don Dráma is Fearr agus don Script is Fearr a
bronnadh ar An Klondike ( fuair sé 13 ghradam agus
ainmniúchán i rith na bliana 2016); gradam Circom
Réigiúnach don Chlár Faisnéise is Fearr a bronnadh ar
I mBéal na Stoirme; gradam Ghradaim Chumarsáide
an Oireachtais do Shraith Teilifíse na Bliana a
bronnadh ar 1916: Seachtar Dearmadta; agus
Gradam Spiorad na Féile ag Féile na Meán Ceilteach a
bronnadh ar Cuimhní ón mBlascaod, i measc neart
eile. Bronnadh gradam as an Úsáid is Fearr as
Snapchat in Éirinn ar chuntas Snapchat TG4 ag
Gradaim Sockies 2016.

l I rith na bliana 2016, chraol TG4 5,111 uair an chloig
d’ábhar Gaeilge (58.3% de na huaireanta iomlána
craolacháin) – méadú 1.8% ar 2015. 

iii. An Ghaeilge agus Cultúr na hÉireann 
a Chur Chun Cinn agus a Fhorbairt 

I dteannta seirbhís craolacháin agus ábhar Gaeilge a chur
ar fáil, sholáthair TG4 réimse leathan gníomhaíochtaí eile
sa bhliain 2016 chun an Ghaeilge agus cultúr na hÉireann
a chur chun cinn agus a fhorbairt:
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“From live sports
programming to

watching
Spongebob as

Gaeilge, there has
been a huge

variety of
programming on

the station as it
has looked to send
the message that

Irish is a living
language.” 

Adrian Collins,
Newstalk.com, 31/10/16

“It’s worth noting
that Wrecking the

Rising and Eipic
were broadcast by

TG4, which has
been consistently
flying the flag for

quality Irish
Drama at a time

when RTÉ seems to
have forgotten

where the flag is
even kept.” 

Pat Stacey, 
The Herald, 30/6/16

I mBéal na Stoirme léirithe ag Scannán Lugh

Fleadh TV léirithe ag Paul McKay Productions T/A Gifted Empire
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l Tacú le hEarnáil Léiriúchán Neamhspleách na
Gaeilge a fhorbairt:déantar coimisiúnú ar fhormhór
de chláir Ghaeilge TG4 ó chuideachtaí neamhspleácha
léiriúchán Éireannacha agus chaith TG4 €22.5m i rith
na bliana 2016 leis an earnáil — thart ar 90% dá
bhuiséad do chláir. Mhéadaigh caiteachas ar an
earnáil 5.5% agus mhéadaigh líon na n-uaireanta ón
earnáil 4.6%. Cabhraíonn TG4 freisin le maoiniú a
fháil don earnáil trí chabhrú léi maoiniú a fháil ón
gCiste Craoltóireachta Gaeilge agus ón gciste Fís agus
Fuaim a reáchtálann Údarás Craolacháin na hÉireann.
I rith na bliana 2016, fuair léiriúcháin TG4 €3.3m ó na
cistí sin agus tacaíodh le 24 thionscadal. Thacaigh
TG4 freisin le tallann agus scileanna san earnáil a
fhorbairt trí oiliúint agus meantóireacht. 

l Acmhainn Foghlama Gaeilge:Sholáthair TG4 acmhainn
thábhachtach Ghaeilge i rith na bliana 2016. I
gcomhar le hOllscoil na hÉireann, Gaillimh, forbraíodh
tairseach oideachais, Foghlaim.ie. Tá an suíomh
dírithe ar scoláirí Ardteistiméireachta atá ag ullmhú
don Bhéaltriail Ghaeilge. Cuirtear ar fáil ar an Suíomh
Gréasáin ábhar seachtainiúil ón gcartlann, pleananna
ceachta sainordaithe, léirithe físeáin a cruthaíodh as
an nua ar na dánta dualgais agus próifílí ar na filí. Tá an
suíomh beo ó mhí Dheireadh Fómhair 2016. 

l Cartlann Dhigiteach Gaeilge: Tá TG4 ag bunú
Cartlann Dhigiteach Gaeilge ina ndéanfar digitiú,

innéacsú agus catalógú ar an ábhar i bpríomhchorpas
a cartlainne físeán.  Déantar ann corpas tábhachtach
ábhair a chaomhnú, agus cuirfidh sé ar chumas TG4
ligean d’úsáideoirí seachtracha ar líne cuid den ábhar
a fheiceáil. Go dtí seo, rinneadh digitiú ar 1,500 uair
an chloig d’ábhar Ceoil agus Faisnéise agus 1,100 uair
an chloig d’ábhar Nuachta agus Cúrsaí Reatha,
caomhnaíodh iad agus uaslódáladh iad chuig an
gCartlann. Sa bhliain 2016, d’fhorbair TG4 Aip ionas
go bhféadfaí breathnú ar roinnt den ábhar sa chart-
lann chun críocha oideachais. Seolfar an Aip i lár 2017.

l An Gaeilge agus cultúr na hÉireann a chur chun cinn
agus a fhorbairt le páistí agus daoine óga: Tá
láithreacht láidir gréasáin do pháistí ag TG4 a
chabhraíonn lena chinntiú go bhfuil ábhar Ghaeilge
so-úsáidte agsu spraíúil ar fáil. I 2016 sheol TG4 Aip
Seinnteora Cúla4, a thugann teacht ar suas le 200 clár
Gaeilge am ar bith den lá. Seoladh freisin cainéal
YouTube Cúla4. 

l Tionchar TG4 ar an nGaeilge agus ar chultúr na
hÉireann: Sa bhliain 2016, d’eagraigh Kantar Millward
Brown suirbhé faoi TG4 don nuachtán Gaeilge
www.tuairisc.ie.   Sampla 1,024 duine fásta os cionn
15 bliana d’aois a bhí páirteach sa suirbhé agus dúirt
73% acu gur chreid siad gur cuid thábhachtach í TG4
de shaol na Gaeilge agus gur mheas 69% gur fiú an
t-airgead a chaitear ar infheistíocht i TG4.

Wrecking The Rising léirithe ag Tile Films Dónal Lunny Gradam Saoil Gradam Ceoil TG4 léirithe ag TG4
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iv. Trédhearcacht agus Éifeachtúlacht 
l Tá TG4 tiomanta don sciar is airde is féidir dá maoiniú

poiblí a infheistiú in ábhar Gaeilge.  Sa bhliain 2016, bhí
sprioc 70% ag TG4. I rith na bliana 2016, caitheadh
75% den mhaoiniú poiblí ar ábhar agus cláir Ghaeilge

agus caitheadh an 25% eile ar a gníomhaíochtaí
craolacháin agus gaolmhara.

l Thit costais na foirne 4.2% sa bhliain 2016. Ní raibh i
gceist leis na costais foirne, gan costais na foirne
léiriúcháin san áireamh, ach 10.3% de chaiteachas

Dónal Lunny Gradam Saoil Gradam Ceoil TG4 léirithe ag TG4

Am agus Áit GAA léirithe ag TG4



iomlán oibriúcháin TG4. Bhí níos lú ná 6% den
chaiteachas oibriúcháin i gceist le forchostais. Tá sé sin
an-íseal i dtéarmaí bhainistiú agus riar TG4. 

l Thit costas TG4 in aghaidh na huaire breathnóra 2% sa
bhliain 2016 (gan an lucht féachana a bhaineann le 365
uair an chloig RTÉ san áireamh), ar toradh maith é don
bhliain. Tharla sé sin de bharr laghdú ar chostais agus
an méadú ar an sciar den lucht féachana.

Sochair Gheilleagracha 
l Chuir TG4 €61.6m le tuilleamh náisiúnta don bhliain

2016, go díreach, go hindíreach agus mar rannchuidiú
spreagtha, le tionchar fostaíochta gaolmhar de 7543

post. Léiríonn sé sin leibhéal caiteachais TG4 in Éirinn
agus an leibhéal caiteachais ar sheirbhísí agus ar chláir
a choimisiúnaítear sa tír, seachas ar sheirbhísí agus ar
ábhar a fhaightear ó mhargaí idirnáisiúnta. Léiríonn sé
freisin gurbh fhiú sa bhliain 2016  beagnach €2 do
gheilleagar na hÉireann gach €1 a d’infheistigh TG4 sna
tionscail chruthaitheachta in Éirinn. Tá buntáistí tábh-
achtacha airgeadais, fostaíochta agus cruthaitheachta
ag baint le TG4 mar sin do gheilleagar iomlán na hÉireann.  

Tuarascáil Bhliantúil 2016
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Peil na mBanurraithe ag TG4

Is Eolaí Mé léirithe ag Meangadh Fíbín
3Bunaithe ar anailís ar chaiteachas 2016 in Éirinn (caiteachas oibriúcháin móide caiteachas caipitil leis an airgead ar chláir san áireamh)
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v. Iontaoibh agus Dea-rialachas
Bhí feidhmíocht rialachais TG4 láidir i rith na bliana 2016,
ar aon dul leis na blianta roimhe sin: 
l Choinnigh TG4 córais rialachais agus tuairiscithe dea-

chleachtais. 
l Tugadh faoi thrí iniúchadh inmheánacha ar thimthriall

ó Cheannach go híoc, lena n-áirítear soláthar,
Athbhreithniú ar IT agus Slándáil Faisnéise.

l Tugadh faoi athbhreithniú cuimsitheach ar bhainistíocht
riosca agus cuireadh an tuairisc riosca faoi bhráid an
Bhoird i mí na Nollag 2016.

l Comhlíonadh na ceangaltais tuairiscithe ar fad i rith na
bliana 2016, lena n-áirítear Ráiteas ar Cheangaltais,
athbhreithniú ar Fheidhmíocht TG4 don bhliain 2015
agus Tuarascáil Bhliantúil i leith na bliana 2015.

l Rinne TG4 pleanáil d’fhonn glacadh leis an gcód

cleachtais leasaithe um Rialachas Comhlachtaí Stáit
agus é a chur i bhfeidhm.

l Chloígh TG4 le gach Cód agus Treoirlíne Craolacháin
agus níor eisigh an Rialtóir aon smachtbhannaí ar TG4 i
rith na bliana 2016 maidir le haon Chód ná Treoirlíne.

l Rinne TG4 a dícheall na caighdeán is airde a sheach-
adadh agus a choinneáil maidir le hardchaighdeán
eagarthóireachta agus réimse éagsúil clár d’ard-
chaighdeán a sholáthar i rith 2016. 

“The station has
always possessed

a certain
dynamism.” 

Kirsty Blake Knox
Irish Independent

1/11/16

“‘One of the
channel’s biggest

successes over the
past two decades

has been its sports
coverage.” 

Paul Fennessy, 
The42.ie, 
1/11/16

“Congratulations
on showing the

Irish U20 games
and your amazing

support for Irish
Rugby (Pro 12).” 

Owen Flynn, 
TG4 viewer

16/6/16

Colm Mac an Iomaire TG4XX Ceiliúradh Breithlá TG4



Junior Eurovision Malta léirithe ag Adare Productions



Bunaíodh Bord Theilifís na Gaeilge i mí Aibreáin 2007 faoi
fhoráil an Achta Craolacháin, 2001. Cheap an tAire
Cumarsáide, Mara agus Acmhainní Nádúrtha na
comhaltaí Boird.

An 31 Márta 2012 chuaigh téarma an Chathaoirligh
agus an ochtair comhaltaí Boird in éag. An 17 Aibreán
2012, cheap an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus
Acmhainní Nádúrtha Cathaoirleach agus seisear
comhaltaí Boird agus d’athcheap an tAire comhalta Boird
amháin ón mBord roimhe sin.

Chuaigh téarma bheirt chomhaltaí Boird – Rónán Ó
Coisdealbha agus Concubhar Ó Liatháin – in éag i rith
2015 agus ceapadh triúr nua ar an mBord, Diarmuid Ó
Ruiséal, Bríd Ní Fhachtna agus Frank Reidy.

Tháinig an Bord le chéile ocht n-uaire i rith an 12 mhí
go dtí an 31 Nollaig 2016.

Comhaltaí Boird agus an tArdstiúrthóir ar an 31
Nollaig 2016

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

Rúnaí an Bhoird
Pádhraic Ó Ciardha

Fochoistí an Bhoird
Tá dhá fhochoiste ag an mBord, mar atá:

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

I rith an 12 mhí go dtí an 31 Nollaig 2016, tháinig an Coiste
Iniúchóireachta le chéile ceithre huaire agus thuairiscigh
siad don Bhord i ndiaidh na gcruinnithe sin. Tuairiscíonn
an fheidhm Iniúchta Inmheánaigh go díreach don Choiste
Iniúchóireachta.

An Coiste Luach Saothair
Siún Ní Raghallaigh (An Cathaoirleach)
Andréa Ní Éalaithe
Mairéad Nic Suibhne (dáta scoir 09/05/2016)

Tháinig an Coiste Luach Saothair le chéile uair amháin sa
bhliain go dtí an 31 Nollaig 2016.

Iniúchóir
An tArd Reachtaire Cuntas agus Ciste
Oifig an Ard Reachtaire Cuntas agus Ciste 
3A Sráid an Mhéara 
Duga Spencer, Baile Átha Cliath 1

Baincéirí
AIB
Caisleán an Loingsigh
Sráid na Siopaí
Gaillimh

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

Siún Ní Raghallaigh
(An Cathaoirleach)

Seosamh 
Ó Conghaile

Andréa
Ní Éalaithe

Des
Geraghty

Mairéad
Ní Cheóinín

Micheál
Seoighe

Diarmuid 
Ó Ruiséal

Bríd 
Ní Fhachtna

Michelle
Ní Chróinín

Frank 
Reidy

Alan Esslemont
(An tArdstiúrthóir)
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Réamhrá
Ba bhliain ceiliúrtha agus athraithe í an bhliain 2016 do
TG4. Rinne an stáisiún ceiliúradh ar 20 bliain mar
chraoltóir seirbhíse poiblí náisiúnta Gaeilge na hÉireann
agus tá áit lárnach anois aici i dtimpeallacht craolacháin
agus chruthaitheach na hÉireann. 

Tháinig TG4 faoi cheannaireacht nua agus sa ráithe
dheireanach de 2016 ceapadh Ardstiúrthóir nua chun
leanúint le TG4 a fhorbairt sa ré dhúshlánach seo. 

Ar cheann de na dúshláin atá le sárú ag TG4, tá lucht
féachana a aimsiú agus cur le rannpháirtíocht an lucht
féachana sa bhaile agus thar lear, agus is tosaíocht é sin
dúinn. Tá margadh craolacháin agus ábhar thar a bheith
iomaíoch in Éirinn agus le cúpla bliain anuas cé gur fhan
sciar an chroílucht féachana Gaeilge láidir, tháinig laghdú
ar sciar an lucht féachana teilifíse náisiúnta agus ar an líon
lucht féachana náisiúnta a haimsíodh. Is amhlaidh an cás
ag beagnach gach craoltóir in Éirinn agus go
hidirnáisiúnta. Ach tá áthas orainn a thuairisciú go raibh
seasmhacht ag baint le lucht féachana TG4 i rith na bliana
2016 agus gur mhéadaigh a sciar den lucht féachana. Tá
sé tábhachtach na torthaí sin a choinneáil agus a
fhorbairt tuilleadh sna blianta amach romhainn.

Mhéadaigh an úsáid a bhaintear as ábhar
neamhlíneach TG4 go mór an bhliain chéanna, a
dhearbhaíonn na hathruithe atá ag teacht ar nósanna an
lucht féachana agus úsáid na meán, go háirithe i measc
daoine óga an daonra. Tá sé tábhachtach go leanfadh TG4
ag feidhmiú ag croílár na n-athruithe sin trí ardáin
dhigiteacha a úsáid chun raon agus infhaighteacht a
ábhair a leathnú agus rannpháirtíocht níos déine a
chruthú leis an aois ghrúpa níos óige. 

Príomhchuspóir de chuid TG4 is ea ceiliúradh a
dhéanamh ar an nGaeilge ag gach aoisghrúpa agus í a
normalú. Breathnaíonn beagnach 1.5m duine ar TG4 gach
seachtain, agus leanann sí ar aghaidh mar sin ag
comhlíonadh an chuspóra sin agus ag imirt ról lárnach i
sochaí dhátheangach a fhorbairt in Éirinn. 

Maoiniú Poiblí a Úsáid 
Tá TG4 tiomanta a chinntiú go mbaineann sí an leas is fearr
as maoiniú poiblí agus go bhfanann costas fhorchostais
TG4 chomh híseal agus is féidir. Áirítear leis sin an sciar is
airde is féidir dá maoiniú poiblí a infheistiú in ábhar
Gaeilge. Sa bhliain 2016, táimid an-sásta a thuairisciú gur
caitheadh 75% den mhaoiniú poiblí ar ábhar agus cláir
Ghaeilge agus caitheadh an 25% eile ar a gníomhaíochtaí
craolacháin agus gaolmhara. 

Lean TG4 ag léiriú éifeachtúlachta ó thús deireadh
2016. Ní raibh i gceist leis na costais foirne, gan costais
na foirne léiriúcháin san áireamh, ach 10.3% de

chaiteachas iomlán oibriúcháin TG4, agus bhí níos lú ná
6% i gceist leis na forchostais. Tá sé sin an-íseal i dtéarmaí
bhainistiú agus riar na heagraíochta. Thit costas TG4 in
aghaidh na huaire breathnóra 2% sa bhliain 2016, de
bharr laghdú ar chostais agus an méadú ar an sciar den
lucht féachana.

Bliain an Chomórtha
Ba bhliain chomórtha í an bhliain 2016 d’Éirinn agus muid
ag ceiliúradh céad bliain ó Éirí Amach na Cásca in 1916
agus Forógra na Poblachta. Léiríodh an bhliain
thábhachtach sin i sceideal craolacháin TG4. Táimid
buíoch as an deontas clár speisialta breise, dar luach
€900,000, do chláir Ghaeilge a bhain le 1916. Chuir sé sin
ar chumas TG4 cláir speisialta chomórtha a choimisiúnú,
a chuir siamsaíocht ar fáil dár lucht féachana agus a chuir
oideachas orthu, ach a mhéadaigh rátaí lucht féachana
TG4 freisin. Craoladh ár bpríomhimeacht comórtha,
ceolchoirm Laochra 1916 ó Pháirc an Chrócaigh díreach

Tuairisc an
Chathaoirligh
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i ndiaidh Chluichí Ceannais Shraith Allianz, agus b’ionann
sciar TG4 den lucht féachana ar an lá agus 10%. Ba
thoradh iontach é sin do TG4 agus ba é sin an sciar laethúil
is airde den lucht féachana a bhí ag TG4 riamh ó bunaíodh
an stáisiún sa bhliain 1996.

Léiritheoirí Neamhspleácha
Mar chraoltóir foilsitheora, infheistíonn TG4 in ábhar
Gaeilge arna léiriú ag an earnáil léiriúchán neamhspleách.
Gach bliain, caitear thart ar 90% de bhuiséad clár TG4 ar
an earnáil anseo in Éirinn. Is infheistíocht leanúnach é sin
i dtallann chruthaitheach in Éirinn, a thacaíonn le poist
ardoilte, a spreagann nuálaíocht teicneolaíochta agus a
fhorbraíonn na hearnálacha cruthaitheachta i bpobail atá
i bhfad ó na príomhcheantair uirbeacha. Sna blianta
amach romhainn, i dteannta leanúint leis an infheistíocht
in ábhar  agus i seirbhísí ón earnáil, is é cuspóir TG4 bearta
nua a thabhairt isteach chun níos mó forbartha a chothú,
agus chun tacú le hidirnáisiúnú na hearnála.

An Bhliain Amach Romhainn
Ag breathnú i dtreo 2017, tá TG4 ag súil le bheith ag obair
le hÚdarás Craolacháin na hÉireann ar a athbhreithniú
cúig bliana ar leordhóthanacht an mhaoinithe phoiblí do
chraoltóirí seirbhíse poiblí. Mar bhealach chun tacú leis
an athbhreithniú sin, tá TG4 ag forbairt Ráiteas Straitéise
cúig bliana nua don tréimhse ó 2018 go 2022. 

Agus sin ar bun, caithfimid a bheith ar an eolas faoin
éiginnteacht maidir le todhchaí gheilleagrach na hÉireann.
Cé gur éirigh go maith le geilleagar na hÉireann sa bhliain
2016, tá rioscaí suntasacha le sárú amach anseo, lena
n-áirítear an Breatimeacht, Stáit Aontaithe Mheiriceá, fás
san Aontas Eorpach agus brú méadaithe ar thuarastail in
earnáil phoiblí na hÉireann, etc. Dá dtarlódh cúlú
eacnamaíochta eile in Éirinn, bheadh tionchar trom-
chúiseach aige agus bheadh tionchar aige sin ar airgead
poiblí. 

Cruthaíonn sé sin éiginnteacht mhór do TG4 maidir le
leibhéal maoinithe sa todhchaí, nach bhfuil fabhrach



d’fhorbairt fhadtéarmach na seirbhíse sa todhchaí a
phleanáil. Cé go bhfuil TG4 buíoch as an €250,000 breise
i maoiniú reatha don bhliain 2016, agus go bhfuil an
méadú sin ag dul sa treo ceart le haghaidh a thabhairt ar
an laghdú ar mhaoiniú TG4 idir 2008 agus 2015, ní leor é.
Is léir gan amhras ar bith go gcaithfear maoiniú TG4 a
mhéadú go dtí leibhéil 2008, ar a laghad, chun a chur ar
chumas TG4 freagairt don timpeallacht dhigiteach agus
mheán atá ag athrú, chun a bheith iomaíoch go
héifeachtach go fadtéarmach agus chun bonn daingean
maoinithe a bhunú. Tá ríghá freisin le cinnteacht faoi
mhaoiniú sa todhchaí chun a chur ar chumas TG4 leanúint
ag tacú le hathbheochan na Gaeilge, ag cinntiú go mbíonn
sí fós ina cuid lárnach de chultúr na hÉireann agus
leanúint le hearnáil léiriúcháin neamhspleách spleodrach
a fhorbairt.

Buíochas 
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil leis an Aire Denis
Naughten, TD,  agus le hoifigigh na Roinne. 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin le mo
chomhghleacaithe ar an mBord as a dtacaíocht leanúnach
do TG4. Ba mhaith liom buíochas a ghlacadh chomh
maith le fochoistí Iniúchóireachta agus Luach Saothair an
Bhoird agus le Rúnaithe an Bhoird. 

Gabhaimid buíochas leis an gComhairle Lucht
Féachana as an obair thábhachtach a dhéanann sí  le
cabhrú linn tuiscint a fháil ar dhearcthaí agus ar
riachtanais lucht féachana TG4. 

Táimid buíoch freisin d’Údarás Craolacháin na
hÉireann agus den Chiste Craoltóireachta Gaeilge as a
dtacaíocht leanúnach agus de RTÉ as a fhoráil bhliantúil
reachtúil de 365 uair an chloig d’ábhar Gaeilge. 

Gabhaim buíochas faoi leith leis na léiritheoirí in
earnáil léiriúchán neamhspleách na hÉireann. Ní bheadh
sceideal TG4 chomh héagsúil ná ní bheadh an caighdeán
chomh hard sin murach na cláir a sholáthraíonn siad. 

Ba thasc tábhachtach don Bhord i rith 2016 an t athrú
ó Ardstiúrthóir amháin go hArdstiúrthóir eile a bhainistiú.
Ba mhaith liom fáilte a chur roimh an Ardstiúrthóir nua,
Alan Esslemont. Táim ag súil le bheith ag obair leis agus le
todhchaí TG4 a leagan amach sna blianta seo amach
romhainn. 

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin leis an iar
Ardstiúrthóir, Pól Ó Gallchóir. I ndiaidh 16 bliana ina
cheannasaí ar TG4, d’éirigh sé as a phost i mí Mheán
Fómhair 2016. Gabhann an Bord buíochas leis as a
cheannaireacht thar na mblianta fada agus guímid gach
rath air amach anseo.

Siún Ní Raghallaigh
Cathaoirleach
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Ba bhliain shuntasach agus stairiúil í an bhliain 2016 do
TG4 agus d’Éirinn freisin. Rinneamar ceiliúradh ar 20 bliain
mar chraoltóir seirbhíse poiblí náisiúnta Gaeilge na
hÉireann agus rinne muintir na hÉireann ceiliúradh ar
chéad bliain ó Éirí Amach na Cásca 1916 agus Forógra na
Poblachta.

Mar an tArdstiúrthóir nua-cheaptha ar TG4 ó mhí
Dheireadh Fómhair 2016, tá mé an-tógtha lenar éirigh le
TG4 a bhaint amach go dtí seo agus táim ag súil le cur leis
na héachtaí sin agus iad a threisiú sna blianta amach
romhainn. Ardaíonn sé mo chroí go n aithnítear TG4 mar
shócmhainn chultúrtha ar leith agus go dtugtar aitheantas
do neart a tionchair ar an nGaeilge agus ar chultúr na
hÉireann. I bpobalbhreith náisiúnta a rinneadh i dtreo
dheireadh 2016 dúirt 73% de na freagróirí gur cuid
thábhachtach í TG4 de shaol na Gaeilge.

Tá 200,000 duine, idir óg agus aosta, ina gcónaí i
bPoblacht na hÉireann a labhraíonn Gaeilge go laethúil
nó go seachtainiúil lasmuigh de thimpeallacht na scoile.
Mar a d’athdhearbhaigh Uachtarán na hÉireann, Michael
D. Ó hUiginn,  ina aitheasc ar chomóradh 20 bliain TG4,
baineann an tasc is tábhachtaí atá ag TG4 leis an gcroí-
lucht féachana seo de Ghaeilgeoirí gníomhacha. Ach
labhair sé go soiléir freisin faoin dualgas atá ar TG4 cuidiú
spás a chruthú inar féidir le gach saoránach de chuid na
hÉireann taithí a fháil ar an nGaeilge i gcomhthéacs
mealltach, nuálach agus spéisiúil. 

Ó thángamar ar an aer, sa bhliain 1996, rinne TG4
iarracht sin a dhéanamh. Ar an gcaoi chéanna ar le gach
duine in Éirinn an Ghaeilge, déanann TG4 iarracht gach
lucht féachana teilifíse in Éirinn a mhealladh — ag pointí
áirithe den lá agus den tseachtain. I dteannta an lucht
féachana Gaeilge, bíonn an-mheas ar chláir TG4 ag an
lucht féachana nach bhfuil chomh líofa céanna sa
Ghaeilge agus an lucht féachana nach bhfuil Gaeilge ar
bith ar a dtoil acu. Tagann an líon is mó den lucht féachana
náisiúnta sin chugainn do chláir agus d’ábhar ceoil,
faisnéise agus spóirt. 

Lucht Féachana
Léiríonn na figiúirí a bhaineann leis an lucht féachana
gurb í 2016 an chéad bhliain ó 2009 i leith ar tháinig
méadú ar sciar TG4 den lucht féachana agus táimid an-
sásta leis an toradh sin agus tá sé d’aidhm againn cur leis
sin sna blianta amach romhainn. Le sciar náisiúnta de
beagnach 2%, is fiú a thrácht nach raibh sciar den lucht
féachana de níos mó ná 1% ach ag deich gcinn den 20
cainéal is mó tóir in Éirinn i rith na bliana 2016. Bhí
meánsciar lucht féachana seachtainiúil 92% ag TG4 i gcás
an lucht féachana Gaeilge. Choinníomar an meánsciar
lucht féachana laethúil 11% i measc an lucht féachana
teilifíse náisiúnta, agus os cionn 450,000 duine ag roghnú
breathnú ar TG4 gach lá agus 1,435,000 gach seachtain. 

Bhí an méadú ar ár lucht féachana ar líne/soghluaiste

agus an rannpháirtíocht leis an lucht féachana suntasach
freisin sa bhliain 2016, agus sáraíodh ár gcuid spriocanna
ar fad don bhliain. Tháinig méadú ar chuairteoirí uathúla
chuig suíomh gréasáin TG4 go beagnach 1.8m,
mhéadaigh amhairc leathanaigh go 15m, mhéadaigh
sruthanna Seinnteora go breis agus 2m agus mhéadaigh
íoslódálacha Aipeanna 36%. Tá suíomh gréasáin TG4 fós
ar an suíomh gréasáin Gaeilge is mó tóir ar an domhan.4

Ábhar
Is mar gheall ar ár sceideal craolacháin i rith na bliana
2016 a d’éirigh chomh maith linn ó thaobh lucht
féachana, sceideal a bhí treisithe ag an líon mór clár
Gaeilge spraíúil d’ardchaighdeán. Tá TG4 an-bhuíoch as
an deontas cláir speisialta i rith na bliana a chur ar ár
gcumas cláir láidre chomórtha a bhain le 1916 a
choimisiúnú, agus a chuir go suntasach, dá réir, lenár
sceideal craolacháin agus lenár rátaí méadaithe. Bhí an-
tóir ag an lucht féachana Gaeilge ar chláir ar nós Laochra,
Wrecking the Rising/Éirí Amach Amú, Requiem 1916
Marbhna i measc neart clár eile. 

D’éirigh an mhaith freisin le cúrsaí spóirt, CLG san
áireamh, i measc an lucht féachana ó thús deireadh 2016.
Bhreathnaigh 943,000 duine ar TG4 i rith Chluichí Ceannais
Shraith Allianz mar shampla. Craoladh ceolchoirm
chomórtha Laochra 1916 ó Pháirc an Chrócaigh díreach
i ndiaidh an chluiche. B’ionann sciar TG4 den lucht
féachana an lá sin agus 10% mar gheall air sin, an sciar
den lucht féachana is airde a bhí againn riamh ó bunaíodh
an stáisiún 20 bliain ó shin. 

I dteannta drámaí d’ardchaighdeán, lean TG4 ag craol-
adh an tsobaldráma Gaeilge, Ros na Rún, an 21ú sraith de.
Bhí tóir ag an lucht féachana Gaeilge ar Ros na Rún chomh
maith leis na tuairiscí nuachta agus cúrsaí reatha Gaeilge
le linn 2016. Thuill Nuacht TG4 80% den lucht féachana
gaeilge gach seachtain, mar shampla, chraolamar rogha
láidir clár speisialta ceiliúrtha do chomóradh 20 bliain
TG4, ó sceideal craolacháin an fhómhair go dtí Nollaig
2016. Tharraing an clár ceiliúrtha 20 bliain TG4XX Beo lucht
féachana 74% den lucht féachana Gaeilge Oíche Shamhna.

Straitéis Nua
Is í an bhliain 2017 an bhliain dheireanach de Ráiteas
Straitéise TG4 2013-2017. Mar an tArdstiúrthóir nua-
cheaptha, táim ag súil leis an dúshlán a bhainfidh le
hoibriú leis an mBord, an lucht bainistíochta agus an
fhoireann chun an straitéis nua don tréimhse 2018-2022
a shainiú. Saineofar ann fís agus cuspóirí TG4 chomh
maith le réimse tionscnamh forbartha straitéisí, idir
mheántéarmach agus fhad-téarmach, a sheachadfaimid
tríd an bhfís sin. De bharr fhorbairt na timpeallachta digití
neamhlíní, is am tráthúil é do TG4 páirt a ghlacadh sa
phróiseas tábhachtach seo agus fiosróimid treoracha
agus straitéisí nua don tseirbhís agus glacfaimid leo. 
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Áireofar ina measc sin straitéis nua maidir leis an lucht
féachana a fhéachfaidh le sástacht níos mó a chruthú dár
lucht féachana Gaeilge agus le sciar níos mó den lucht
féachana náisiúnta teilifíse a aimsiú. Áireofar freisin an
lucht féachana i dTuaisceart Éireann a neartú chomh
maith le pobail Éireannacha eile thar sáile. Tá sé d’aidhm
againn straitéis nua a chur ar fáil d’ábhar neamhlíneach
agus na meán sóisialta chun fás an lucht féachana a
spreagadh tuilleadh. Déanfaimid iarracht ár
rannpháirtíocht le lucht féachana níos óige a threisiú trí
ábhar digiteach agus Aipeanna atá físiúil, idirghníomhach,
cruthaitheach agus a spreagann comhrá agus a
chruthaíonn pobail spéise bunaithe ar an ábhar. Tá sé
ríthábhachtach do TG4 go spreagtar nascadh agus aimsiú
lucht féachana láidir agus go gcruthaítear luach trí ábhar,
seirbhísí agus aithint branda.

Is mian le TG4 seirbhís craolacháin agus ábhair a
sheachadadh ar na hardáin ábhartha ar fad a threisíonn
an Ghaeilge i measc gach aoisghrúpa, a léiríonn cultúr agus
éagsúlacht mhuintir na hÉireann agus a bpobal, a théann
in iomaíocht go láidir leis an ábhar eile a bhíonn ar fáil ar
chainéil agus ar sheirbhísí eile in Éirinn i dtéarmaí úire
agus caighdeán léiriúcháin, agus a chuir-eann le lucht
féachana a tharraingt agus rannpháirtíocht TG4 le lucht
féachana Éireannach sa bhaile agus thar lear. 

TG4 agus an Geilleagar Cruthaitheach 
Tá áit thábhachtach ag TG4 sa gheilleagar cruthaitheach
in Éirinn. Feidhmímid mar fhoilsitheoir/chraoltóir agus
coimisiúnaítear formhór ár gclár a dhéantar in Éirinn ó
chuideachtaí léiriúchán neamhspleách ar fud na hÉireann.
Chaith TG4 €22.5m ar an earnáil i rith na bliana 2016 agus
thacaíomar freisin le tallann agus scileanna a fhorbairt trí
oiliúint agus meantóireacht. Mar fhoilsitheoir/chraoltóir,
bíonn TG4 ag brath ar earnáil léiriúchán láidir agus spleod-
rach. Teastaíonn maoiniú agus seasmhacht bhreise chun
an earnáil a fhorbairt agus cruthaitheacht agus tallann na
hÉireann a chothú. Mar chuid dár straitéis nua, déanfaimid
iarracht bearta nua a thabhairt isteach chun cobhsaíocht
agus forbairt na hearnála a chur chun cinn. Beidh sé sin go
maith do TG4, don earnáil agus do gheilleagair náisiúnta
agus réigiúnacha na hÉireann i dtaobh ioncaim agus
soláthar post do dhaoine ardoilte.

Mar chraoltóir seirbhíse poiblí náisiúnta Gaeilge na
hÉireann, beidh díriú ar an nGaeilge agus ar chultúr na
hÉireann a chur chun cinn ina chuid lárnach den mhéid a
dhéanann TG4 i gcónaí. Mar chuid de sin, tá sé d’aidhm ag
TG4 ár dtacaíocht do chur i bhfeidhm Straitéis Fiche Bliain
don Ghaeilge (2010-2030) an Rialtais a athnuachan.
Cuimseoidh sé sin an Ghaeilge a chur chun cinn agus a
normalú agus acmhainní agus ábhar nua chun an
Ghaeilge a fhoghlaim a chur ar fáil. 

Cuirfimid fáilte freisin roimh thionscnamh tábhacht-
ach an Rialtais, Éire Ildánach agus tá sé d’aidhm againn a
bheith go hiomlán rannpháirteach ann.

An Todhchaí
Cé go bhfuil go leor dúshlán le sárú ag TG4 anois agus go
mbeidh fós sa todhchaí, táimid an-uaillmhianach do TG4.
Creidimid gurb ionann a bheith uaillmhianach do TG4
agus a bheith uaillmhianach don Ghaeilge agus do chultúr
na hÉireann. Tá maoiniú TG4 ina chuid thábhachtach den
chaoi ar féidir an uaillmhian sin a bhaint amach. Tá fianaise
shoiléir ann nach féidir le TG4 tuilleadh ciorruithe ar
mhaoiniú a sheasamh. Teastaíonn seasmhacht i dtaobh
an mhaoinithe a chuirtear ar fáil d’ábhar bonnlíne TG4 atá,
faoi láthair, i bhfad níos ísle ná maoiniú S4C (an cainéal
Breatnaise) agus atá i mbaol, faoin gCairt nua atá ag BBC,
titim faoi bhun mhaoiniú BBC ALBA (cainéal Ghaeilge na
hAlban). Cé go bhfuil TG4 buíoch as an maoiniú breise a
fuaireamar sa bhliain 2016, ní cheadaíonn sé dúinn ach
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fanacht sa staid ina bhfuilimid faoi láthair. Teastaíonn
infheistíocht bhreise reatha agus chaipitil chun a cur ar
chumas TG4 freagairt do thimpeallacht dhigiteach
athraitheach, chun ábhar a chur ar fáil thar réimse leathan
ardán agus ár sciar den lucht féachana a mhéadú i measc
lucht féachana náisiúnta na teilifíse. 

Buíochas 
Cé nach bhfuilim i m’Ardstiúrthóir ar TG4 i bhfad, tá go
leor daoine agus eagraíochtaí a gcaithfidh mé buíochas a
ghabháil leo. 

Ar an gcéad dul síos, ba mhaith liom buíochas a
ghabháil leis an Aire Denis Naughten, TD. Is mór againn a
thacaíocht agus a aitheantas don tábhacht a bhaineann
le TG4. Ba mhór an pléisiúr dom bualadh leis an Ard Rúnaí,

Mark Griffin, agus gabhaimid buíochas leisean agus lena
fhoireann ar fad sa Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar
son na hAeráide agus Comhshaoil, as a dtacaíocht agus a
gcomhairle.

Ba mhaith liom buíochas a ghabháil freisin le
comhaltaí Boird TG4 i dteannta an Chathaoirligh Siún Ní
Raghallaigh. Is mór againn a dtiomantas agus a rann-
chuidiú leanúnach do TG4.

Tá nuálaíocht agus cruthaitheacht na hearnála
léiriúchán neamhspleách lárnach don rath a bheidh ar
TG4 agus gabhaim buíochas ó chroí leis na cuideachtaí
agus daoine sin ar fad as an mbealach ar chomhoibrigh
siad le TG4 chun freastal ar ár lucht féachana le fiche
bliain anuas. De bharr na comhpháirtíochta le RTÉ agus
leis an gcaidreamh atá ag neartú idir muid féin agus BBC,
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tá deis ag na trí chraoltóir dúbláil agus scoilteadh inár
seirbhísí Gaeilge a sheachaint agus oibriú le chéile chun
scála, so-aimsitheacht agus caighdeán a bhaint amach. 

Gabhann TG4 buíochas freisin le hÚdarás Craolacháin
na hÉireann, Bord Scannán na hÉireann, Ciste Craoltóir-
eachta Gaeilge Thuaisceart Éireann agus leis na
heagraíochtaí eile sin ar fad lena n oibrímid chun an
Ghaeilge agus cultúr na hÉireann a fhorbairt, a bhfuil an
iomarca díobh ann chun a lua ceann ar cheann. Táimid
buíoch díobh ar fad agus táimid ag súil le hoibriú leo arís
in 2017 agus níos faide anonn. 

Ar deireadh, ba mhaith liom buíochas a ghabháil le mo
chuid comhghleacaithe anseo in TG4. Táim buíoch díobh
go pearsanta as a dtacaíocht agus mé ag tabhairt faoin
dúshlán nua spleodrach seo a bhaineann le TG4 a stiúradh
sa todhchaí. 

Alan Esslemont 
Ardstiúrthóir
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Rialachas Corparáideach
An Cód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí
Stáit a chur i bhfeidhm
Ghlac an Bord go foirmeálta leis an gCód Cleachtais
leasaithe um Rialachas Comhlachtaí Stáit, a d’eisigh an
Roinn Airgeadais i mí na Bealtaine 2010, ag a chruinniú i
mí Iúil 2010.

Cuireadh comhaltaí an Bhoird nua ar an eolas faoi
théarmaí chód 2010 agus thug siad aitheantas dó ag a
gcruinniú i mí na Bealtaine 2012.

Dhearbhaigh an Coiste Iniúchóireachta gur thug sé
faoi athbhreithniú ar rialuithe airgeadais inmheánacha
Theilifís na Gaeilge sa bhliain 2016. Ghlac an Bord leis sin
agus tuairiscíodh é i miontuairiscí chruinniú an Bhoird ar
an 19 Nollaig 2016.

Fuair gach comhalta Boird treoir freisin faoi chóid
iompair eiticiúil agus a bhfreagrachtaí go háirithe maidir
leis an gcód iompair do chomhaltaí agus d’fhoireann
Theilifís na Gaeilge.

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

Cuireadh na comhaltaí Boird ar fad, mar shealbhóirí
stiúrthóireachtaí ainmnithe, agus comhaltaí foirne a
bhfuil poist ainmnithe acu, ar an eolas faoina n oibleagáidí
faoin reachtaíocht eitice agus tugadh treoir chuí dóibh.

Bainistíocht Riosca
Ag aithint an tábhacht a bhaineann le bainistíocht riosca,
thug an Bord faoi athbhreithniú iomlán ar rioscaí na
heagraíochta sa bhliain 2016. Cuireadh tuarascáil ar
mheasúnú riosca faoi bhráid an Bhoird ag a chruinniú i mí
na Nollag 2016. Ghlac an Bord ag an gcruinniú leis na
rioscaí féideartha agus na straitéisí maolaithe riosca, mar
ar tugadh breac chuntas orthu sa tuarascáil.

Aontaíodh freisin gur phróiseas leanúnach é seo. Dá
bhrí sin, nuashonrófar an clár rioscaí i rith 2017 agus
cuirfear faoi bhráid an Bhoird é in am tráth.

Bhunaigh an Bord na coistí seo a leanas chun cabhrú
lena dhualgais a chur i bhfeidhm:
Coiste Iniúchóireachta agus an Coiste Luach Saothair.
Liostaítear comhaltaí na gcoistí sin faoi Bhord Theilifís na
Gaeilge agus Faisnéis Eile.

Áirítear le ról agus freagrachtaí an Choiste
Iniúchóireachta:
l An plean iniúchta inmheánaigh don bhliain amach

romhainn a chomhaontú.
l Athbhreithniú a dhéanamh ar thuairiscí ón iniúchadh

inmheánach ar éifeachtacht na gcóras rialaithe
inmheánaigh agus monatóireacht a dhéanamh ar dhul
chun cinn agus cur i bhfeidhm moltaí.

l Monatóireacht agus athbhreithniú a dhéanamh ar
éifeachtacht fheidhm iniúchta inmheánaigh na cuid-
eachta i gcomhthéacs chóras foriomlán bainistíochta
riosca na cuideachta.

Áirítear le ról agus freagrachtaí an Choiste Luach
Saothair:
l An creat do luach saothair Ardstiúrthóir na cuideachta

agus comhaltaí eile den ardbhainistíocht a chinneadh
agus a aontú.

l Athbhreithniú a dhéanamh ar oiriúnacht agus ar ábhar-
thacht leanúnach an bheartais luach saothair.

l Scéimeanna pá i gcoibhneas le feidhmíocht a fheidhm-
íonn an chuideachta a cheadú agus na híocaíochtaí
bliantúla iomlána a dhéantar faoi scéimeanna dá
leithéid a cheadú.

l Freagracht a ghlacadh as aon sainchomhairleoirí luach
saothair a chuireann comhairle ar an gcuideachta a
roghnú.

Luachanna Saothair na Stiúrthóirí
Chloígh TG4 leis na treoirlínte a bhaineann le táillí a íoc le
Cathaoirligh agus Stiúrthóir Comhlachtaí Stáit, a d’eisigh
an tAire Airgeadais i mí Iúil 1992. (Féach an tábla thíos.)
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Bord TG4 Táillí Caiteachas Líon na  
€’000 €’000 gCruinnithe

Alan Esslemont (An tArdstiúrthóir 
dáta ceapacháin 14/10/2016) – – 2
Pól Ó Gallchóir (An tArdstiúrthóir
dáta scoir 30/09/2016) – – 5
Seosamh Ó Conghaile 12.6 1 6
Siún Ní Raghallaigh (An Cathaoirleach) 21.6 – 8
Andréa Ní Éalaithe 12.6 2 8
Des Geraghty 12.6 4 7
Mairéad Ní Cheóinín 12.6 1 7
Micheál Seoighe 12.6 1 8
Mairéad Nic Suibhne 
(dáta scoir 09/05/2016) – – 0
Michelle Ní Chróinín – 1 5
Diarmuid Ó Ruiséal 12.6 – 7
Bríd Ní Fhachtna 12.6 3 7
Frank Reidy 12.6 – 7
Speansais rúnaíochta agus 
ilchaiteachais – 1
Táillí agus caiteachais na 
gcomhalta Boird 122.4 14

Amhail an 31 Nollaig 2016 bhí 10 chomhalta neamhfheidhmiúcháin agus
comhalta feidhmiúcháin amháin, an tArdstiúrthóir, ar an mBord.



Athbhreithnithe Ioncaim agus Caiteachais
Déanann an tuarascáil seo athbhreithniú ar fheidhmíocht
ioncaim agus chaiteachais TG4 i rith na bliana 2016 i
dtéarmaí a príomhfhoinsí agus úsáid ioncaim, príomh-
spreagthóirí costais an chainéil, agus a fócas foriomlán ar
éifeachtúlacht agus ar luach ar airgead. Déantar
comparáid freisin san athbhreithniú idir feidhmíocht TG4
i rith na bliana 2016 agus an fheidhmíocht sa bhliain 2015
faoi na ceithre cheannteideal seo a leanas:

1. Ioncam
2. Caiteachas Oibriúcháin
3. Rialú Costas agus Éifeachtúlacht sa bhliain 2016
4. Caiteachas ar Ábhar Gaeilge sa bhliain 2016

1. Ioncam
Mar is léir ó Thábla 1 thíos, b’ionann an t ioncam iomlán
(maoiniú reatha státchiste agus ioncam tráchtála) sa
bhliain 2016 agus €37m (2015: €35.6m). I gcomparáid
leis an mbliain roimhe sin, mhéadaigh ioncam iomlán TG4
beagáinín, méadú 4.2%. B’ionann maoiniú reatha stát-
chiste agus €32.54m (2015: €32.24m) den ioncam sin
agus b’ionann é agus 87.8% (2015: 90.7%) d’ioncam
iomlán TG4, leis an ioncam tráchtála ag léiriú 10% sa
bhliain 2016 ag €3.6m (2015: €3.3m). I mbliana bhí
deontas clár speisialta breise ar fáil, dar luach €900,000,
do chláir Ghaeilge a bhain le 1916.

Mhéadaigh an t ioncam tráchtála 9%. Is feidhmíocht
fhónta é sin i margadh an-iomaíoch fógraíochta agus
fógraíocht teilifíse in Éirinn. 

2. Caiteachas Oibriúcháin
I dtéarmaí an chaiteachais oibriúcháin bhliantúil, leag TG4
béim leanúnach ar shamhail oibriúcháin atá chomh
héifeachtúil agus is féidir agus ar bhainistíocht costas
chun luach ar airgead a chinntiú i ngach gníomhaíocht.
Caiteachas oibriúcháin iomlán €37.1m a rinneadh sa
bhliain 2016, méadú 3.71% ar an €35.77m a caitheadh
sa bhliain 2015. Féach Tábla 2 thíos.

3. Rialú Costas agus Éifeachtúlacht
Lean TG4 ag feidhmiú go héifeachtúil, go héifeachtach ó
thaobh costas de agus go stuama sa bhliain 2016.
Baineadh coigilteas amach i réimse leathan ionaid costas
agus baineann tuilleadh leasa as acmhainní inmheánacha
chun ábhar a chur ar fáil ar rátaí i bhfad níos éifeachtaí ó
thaobh costas de.

Ar an iomlán, sholáthair TG4 1,660 uair an chloig
d’ábhar Gaeilge bunaidh sa bhliain 2016, ó sprioc 1,710.

4. Caiteachas ar Ábhar Gaeilge 2016
Mar a léirítear ina gealltanais don bhliain, bhí TG4
tiomanta 70% ar a laghad dá mhaoiniú reatha Státchiste
a chaitheamh ar ábhar Gaeilge a léiriú. Mar a léirítear i
dTábla 3 thíos, 76% den mhaoiniú Státchiste an
caiteachas iarbhír. Caitheadh an 24% eile den mhaoiniú
Státchiste don bhliain 2016 ar tharchur, craoladh agus cur
chun cinn an sceidil agus ar fhorchostais ghinearálta.

Ar an iomlán, bhí laghdú beag ó 4.8 go 4.55 uair an
chloig in aghaidh an lae ar leibhéal aschuir Gaeilge TG4 i
dtaobh ábhar nua Gaeilge. 
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Athbhreithniú Airgeadais 2016

Tábla 1: Ioncam TG4 2016

2016 2015
Tuairisc €’000 % €’000 %

Deontas-i-gcabhair 32,540 87.8% 32,240 90.7%
Tráchtáil ( fógraíocht 
agus urraíocht) 2,133 5.8% 1,893 5.3%
Ioncam tráchtála eile 1,475 4.0% 1,417 4.0%
Deontas clár speisialta 900 2.4% 0 0%
Ioncam iomlán 37,048 100% 35,550 100%

Tábla 2:
Caiteachas Oibriúcháin TG4 2016 i gcomparáid le 2015

Tuairisc €’000 Athrú % idir
2016 2015 2016 & 2015

Costas Díolachán 812 668 21.56%
Costais Foirne 5,386 5,621 -4.18%
Caiteachas ar Chláir 25,364 24,065 5.40%
Caiteachas Eile 5,534 5,414 2.22%
(Forchostais, Tarchur agus 
costais Mhargaíochta san 
áireamh)
Caiteachas Oibriúcháin 
Iomlán 37,096 35,768 3.71%

Tábla 3: Caiteachas ar Ábhar Gaeilge

2016 2015
Tuairisc €,000 % €,000 %

Maoiniú reatha Státchiste agus deontas clár speisialta 33,440 100% 32,240 100%
Cláir Ghaeilge:
Cláir choimisiúnaithe 19,600 59% 18,699 58%
Cláir a fuarthas/a dubáladh/a fotheidealaíodh 3,179 10% 3,712 11.5%
Costais na foirne léiriúcháin (lena n-áirítear tuarastail) 1,631 4.88% 1,768 5.5%
Clár speisialta a bhain le 1916 900 2.69% 0 0%

Costais Iomlána Léirithe Ábhar Gaeilge 25,310 76% 24,179 75%
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Leis an Acht Craolacháin 2009, ceanglaítear ar an mBord
ráitis airgeadais a ullmhú do gach bliain airgeadais, ar
ráitis iad ina dtugtar léargas fíor cothrom ar staid
ghnóthaí Theilifís na Gaeilge agus ar a hioncam agus ar a
caiteachas don bhliain lena mbaineann.

Le linn na ráitis sin a ullmhú, ceanglaítear ar an mBord:
l Beartais oiriúnacha chuntasaíochta a roghnú agus

iad a chur i bhfeidhm go comhréireach ina dhiaidh
sin

l Breithiúnais agus meastacháin atá réasúnach agus
críonna a dhéanamh

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

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

Tá an Bord freagrach as taifid chuí chuntasaíochta a
choimeád ina nochtar go réasúnta cruinn, aon tráth
áirithe, staid airgeadais Theilifís na Gaeilge agus trína

gcumasaítear don Bhord a chinntiú go gcomhlíonann na
ráitis airgeadais forálacha an Achta agus na Prionsabail
Chuntasaíochta a nGlactar leo i gcoitinne Éirinn.

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

Thar ceann Bhord Teilifís na Gaeilge:

Des Geraghty
Comhalta
Bord TG4

18  Bealtaine 2017

Ráitis Airgeadais
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Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2016
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Thar ceann Bhord Stiúrthóirí Theilifís na Gaeilge (TG4),
admhaím ár bhfreagracht as a chinntiú go ndéantar córas
rialaithe inmheánaigh airgeadais a chothabháil agus a
oibriú.

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

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

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

l 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;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

l Nósanna imeachta maidir le hinfheistíocht
chaipitiúil a rialú

l Disciplíní bainistithe tionscadail.

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

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

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

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

Daingním go ndearna an Bord athbhreithniú ar
éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais
sa bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2016.

Arna shíniú thar ceann an Bhoird:

Des Geraghty
Comhalta
Bord TG4

18 Bealtaine 2017
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Ráitis Airgeadais
Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste 
lena Tíolacadh do Thithe an Oireachtais
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2016
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Ráitis Airgeadais
Teilifís na Gaeilge

Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe don bhliain dar chríoch
31 Nollaig 2016

2016 2015
Nótaí €’000 €’000

Díolacháin
Ioncam tráchtála 3 3,608 3,310
Costas díolacháin 3 (812) ( 668)
Glan Díolacháin 2,796 2,642

Caiteachas
Costas foirne 4 5,386 5,621
Speansais agus costais chomhaltaí an Bhoird 5 137 140
Caiteachas clár 6 25,364 24,065
Costais tarchuir 1,607 1,629
Margaíocht agus taighde 7 1,748 1,693
Forchostais 8 2,179 1,923
Dímheas 9 1,278 2,345
Caiteachas Iomlán 37,699 37,416

Glan chaiteachas oibriúcháin don bhliain (34,903) ( 34,774)

Ús faighte agus ioncam chomhchosúil – –

Barrachas/(easnamh) ar dhiúscairt sócmhainní seasta – –
(34,903) ( 34,774)

Maoiniú Stáit 11 34,905 34,745

Barrachas/(easnamh) ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas 2 ( 29)

Cánachas 12 (3) (2)

Barrachas/(easnamh) coinnithe don bhliain (1) ( 31)

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

Thar ceann Bhord Teilifís na Gaeilge:

————————————————————— ————————————————————

Des Geraghty Alan Esslemont
Comhalta Ardstiúrthóir
Bord TG4

18 Bealtaine 2017



Ráitis Airgeadais
Teilifís na Gaeilge

Ráiteas maidir le hIoncam Cuimsitheach don bhliain dar chríoch 
31 Nollaig 2016 
2016 2015

Nótaí €’000 €’000

Easnamh coinnithe don bhliain airgeadais (1) ( 31)

Gnóthachain/(caillteanas) achtúireacht ar shócmhainní na scéime pinsin  18 (82) 60

Gnóthachain/(caillteanas) aitheanta iomlán don bhliain (83) 29

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

Thar ceann Bhord Teilifís na Gaeilge:

————————————————————— ————————————————————

Des Geraghty Alan Esslemont
Comhalta Ardstiúrthóir
Bord TG4

18 Bealtaine 2017
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Ráitis Airgeadais
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Teilifís na Gaeilge
Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais amhail an 

31 Nollaig 2016 
2016 2015

Nótaí €’000 €’000 €’000 €’000

Sócmhainní Seasta
Sócmhainní inláimhsithe 9 7,720 7,117
Sócmhainní airgeadais 21 – –

7,720 7,117

Sócmhainní Reatha
Féichiúnaithe 13 1,594 1,064
Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh 14 272 53

1,866 1,117

Dliteanais Reatha
Creidiúnaithe — méideanna dlite laistigh de bhliain amháin 15 (2,299) ( 1,737)

Glan dliteanais reatha (433) ( 620)

Glan sócmhainní gan sócmhainn pinsin 7,287 6,497

Sócmhainn pinsin 18 – 81

Glan sócmhainní lena n-áiritear sócmhainn pinsin 7,287 6,578

Caipiteal agus Cúlchistí
Deontais chaipitil 10 7,656 6,864
Cúlchiste pinsin 16 – 81
Cúlchiste ioncaim 16 (369) ( 367)

7,287 6,578

Is cuid lárnach de na ráitis airgeadais iad na nótaí 1–26.

Thar ceann Bhord Teilifís na Gaeilge:

————————————————————— ————————————————————

Des Geraghty Alan Esslemont
Comhalta Ardstiúrthóir
Bord TG4

18 Bealtaine 2017



Ráitis Airgeadais
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Teilifís na Gaeilge
Ráiteas maidir le hAthruithe ar Ghnáthscaireanna don bhliain dar chríoch

31 Nollaig 2016
Cúlchiste Cúlchiste Iomlán

Pinsin Ioncaim Gnáthscaireanna
€’000 €’000 €’000

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2015 42 (357) (315)
Brabach/(caillteanas) don bhliain – (31) (31)
Gnóthachan/(caillteanas) achtúireachta  60 – 60
Coigeartú sa chúlchiste pinsin (21) 21 –

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2015 81 (367) (286)

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2016 81 (367) (286)
Brabach/(caillteanas) don bhliain – (1) (1)
Gnóthachan/(caillteanas) achtúireachta  (82) – (82)
Coigeartú sa chúlchiste pinsin 1 (1) –

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2016 – (369) (369)

Is cuid lárnach de na ráitis airgeadais iad na nótaí 1–26.

Thar ceann Bhord Teilifís na Gaeilge:

————————————————————— ————————————————————

Des Geraghty Alan Esslemont
Comhalta Ardstiúrthóir
Bord TG4

18 Bealtaine 2017



Ráitis Airgeadais
Teilifís na Gaeilge

Ráiteas maidir le Sreabhadh Airgid don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2016
2016 2015

Nótaí €’000 €’000

Barrachas/(easnamh) roimh cháin i leith gnáthghníomhaíochtaí  2 ( 29)
Dímheas 1,278 2,345
Amúchadh ar dheontais rialtais (2,146) ( 2,316)
Coigeartú ar shócmhainne pinsin (1) 21
Laghdú/(méadú) i bhféichiúnaithe (530) 559
(Laghdú)/méadú i gcreidiúnaithe 562 (491)
Cánachas (3) (2)
Ús faighte – –
Airgid tirim ó oibriúcháin (838) 87
Ús a íocadh – –
Glan-airgead tirim a gineadh ó ghníomhaíochtaí (838) 87

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta
Maoin, fearas agus trealaimh a ceannaíodh 9 (1,881) ( 1,048)
Fáltais ó shócmhainní seasta a dhíol – –
Deontais caipitil Stáit 10 2,938 965
Glan-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí infheistíochta 1,057 (83)

Sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí airgeadais
Ús bainc faighte – –
Glan-sreabhadh airgid ó ghníomhaíochtaí airgeadais – –

Glanmhéadú/(laghdú) in airgead tirim agus comhluach in airgead tirim 17 219 4

Is cuid lárnach de na ráitis airgeadais iad na nótaí 1–26.

Thar ceann Bhord Teilifís na Gaeilge:

————————————————————— ————————————————————

Des Geraghty Alan Esslemont
Comhalta Ardstiúrthóir
Bord TG4

18 Bealtaine 2017
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí
1. Ráiteas ar Bheartais Chuntasaíochta

Cuireadh na beartais chuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go comhréireach le linn déileáil le hítimí
a mheastar a bheith ábhartha i dtaca leis na ráitis airgeadais.

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

b) Ráiteas Comhlíontachta
Ullmhaíodh ráitis airgeadais Theilifís na Gaeilge don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2016 de réir FRS
102, an caighdeán tuairiscíochta airgeadais atá infheidhme sa RA agus in Éirínn arna eisiúint ag an
gComhairle Tuairiscithe Airgeadais (FRC) agus arna bhfógairt ag Cuntasóirí Cairte na hÉireann. 

c) Breithiúnais shuntasacha chuntasaíochta agus na príomhchúiseanna atá le neamhchinnteacht
meastachán
D’fhonn na ráitis airgeadais a ullmhú ní mór don bhainistíocht breithiúnais, meastacháin agus boinn
tuisceana a dhéanamh a mbíonn tionchar acu ar na suimeanna a thuairiscítear i ndáil le sócmhainní
agus dliteanais amhail dháta an Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais agus ar na suimeanna a
thuairiscítear i ndáil le hioncam agus le caiteachas i gcaitheamh na bliana. Is é nádúr na meastachán,
áfach, go bhféadfadh na torthaí iarbhír a bheith éagsúil ó na meastacháin sin.

Is iad na breithiúnais seo a leanas is mó a raibh tionchar acu ar na suimeanna a aithnítear sna rátis
airgeadais. 
Lagú Maoine, Fearais agus Trealaimh: Déantar athbhreithniú i leith lagú ar shócmhainní atá faoi réir
amúchta cibé uair a thugann imeachtaí nó athrú ar imthosca le fios go mb’fhéidir nach bhfuil an tsuim
ghlanluacha in-aisghabhála. Aithnítear caillteanas i leith lagú mar an difear idir an tsuim ghlanluacha
sa bhreis ar an tsuim inaisghabhála. Is í an tsuim inaisghabhála an luach cóir is airde ag sócmhainn
lúide costas a díola agus a luach úsáide. Chun críocha lagú a mheas déantar acmhainní a ghrúpáil ag na
leibhéil is ísle ina bhfuil sreabhadh airgid inaitheanta ar leith ann dóibh (aonaid giniúna airgid).
Déantar athbhreithniú ar gach sócmhainn neamh-airgeadais ar bhain lagú di ar dháta na tuairiscithe
féachaint an lagú a aisiompú.
Dímheas agus Luachanna Iarmharacha: Tá athbhreithniú déanta ag an mbainistíocht ar shaolré agus
ar luachanna iarmharacha gach aicme sócmhainne seasta agus go háirithe saolré eacnamaíoch fhónta
agus luachanna iarmharacha daingneán agus feistí agus cinneadh go bhfuil saolré sócmhainní agus
luachanna iarmharacha iomchuí. 
Pinsin: Feidhmíonn Teilifís na Gaeilge scéim phinsin shochair shainithe do bheirt dá cuid fostaithe.
Déantar nuashonrú gach bliain ar na boinn tuisceana achtúireacha ar a bhfuil na méideanna a
aithnítear sna ráitis airgeadais bunaithe (lena n-áirítear rátaí lascaine, rataí ardaithe ar leibhéil cúitimh
amach anseo agus rátaí mortlaíochta) bunaithe ar dhálaí eacnamaíocha reatha agus aon athrú
ábhartha i dtaobh téarmaí agus coinníollacha an phinsín agus ar phleananna iar-scoir. 
Neamhchosaint ar Airgeadra Coigríche: Téann Teilifís na Gaeilge i mbun socruithe conartha chun
soláthróirí a íoc in airgeadra nach é airgeadra an euro é. Coinníonn Teilifís na Gaeilge cuntas ar na
hidirbheartaíochtaí seo de ghnáth de réir na rátaí airgeadra infheidhme ar dháta na híocaíochta.
Téitear i mbun réamhchonarthaí mar chosaint ar luaineachtaí airgeadra. Bíonn na cúiseanna a rachfar i
mbun conarthaí dá leithéid bunaithe ar na meastacháin is fearr ar rátaí malairte amach anseo agus ar
chomhairle ghairmiúil a fháil.

d) Aithint Ioncaim
Ioncam Tráchtála: Is ionann ioncam tráchtála agus ioncam ó dhíolacháin ama craolta, ó urraíocht agus
ó ghníomhaíochtaí foghabhálacha. Déantar díolacháin a thaispeántar glan ar CBL a aithint sa Ráiteas
maidir le hIoncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe nuair a chuirtear an tseirbhís ar fáil. 
Déantar coimisiún maidir leis na díolacháin sin a mhuirearú sa Ráiteas maidir le hIoncam agus
Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe de réir mar a thabhaítear é.
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí
e) Caiteachas

Cuimsíonn caiteachas,  caiteachas oibriúcháin agus caiteachas caipitiúil. Cuimsíonn glanchaiteachas
oibriúcháin caiteachas ar chláir agus caiteachais riaracháin, glan ar ioncam tráchtála. Déantar
caiteachas ar chláir a mhuirearú sa Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim
Coinnithe de réir mar a thabhaítear é.

f) Deontais Stáit
I bhfoirm deontais a fhaightear ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil
agus deontais a fhaightear ó ham go chéile do thionscadail sonracha ó Údarás Craolacháin na hÉireann
faoi chlár Fís agus Fuaime an Údaráis a dhéantar maoiniú ar ghlan-chaiteachas oibríochta Theilifís na
Gaeilge. Aithnítear na deontais sa Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim
Coinnithe a bhaineann leis an bhliain ina bhfaightear an deontas nó infhála. 
I bhfoirm deontais a fhaightear ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil
agus deontais a fhaightear ó ham go chéile do thionscadail sonracha ó Údarás Craolacháin na hÉireann
faoi chlár Fís agus Fuaime an Údaráis a dhéantar maoiniú ar chaiteachas caipitil. Déantar amúchadh ar
na deontais sin ar an mbonn céanna le laghdú a dhéanamh ar luach na sócmhainní bainteacha.  

g) Sócmhainní dochta inláimhsithe
Déantar sócmhainní dochta inláimhsithe a thaispeáint de réir costais lúide dímheas agus aon soláthar i
leith lagaithe. Déantar dímheas a sholáthar ar gach sócmhainn dhocht inláimhsithe, cé is moite de
thalamh, de réir rátaí a ríomhtar chun costas bunaidh gach sócmhainne a dhíscríobh ar bhonn líne dírí
thar a saolré ionchasach, lúide luach iarmharach measta, mar a leanas; 

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

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

i) Cánachas
Déantar cáin chorparáide atá iníoctha a sholáthar ar bhrabúis inchánach de réir rátaí reatha.
Tugtar aitheantas do cháin iarchurtha i leith na ndifríochtaí uainithe go léir atá tionscanta, gan a bheith
freaschurtha, ar dháta an Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais i gcás ina bhfuil idirbhearta nó
imeachtaí, atá ina gcúis le hoibleagáid  chun tuilleadh cánach a íoc sa todhchaí nó ina gcúis le ceart chun
níos lú cánach a íoc sa todhchaí, tar éis tarlú ar dháta an Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais.
Is difríochtaí sealadacha iad difríochtaí ama idir barrachas a ríomhtar chun críocha cánach agus
barrachas a luaitear sna ráitis airgeadais, ar barrachais iad a éiríonn toisc go ndéileáiltear le hítimí áirithe
ioncaim agus caiteachais sna ráitis airgeadais i mblianta éagsúla chun críocha cánach.
Déantar cáin iarchurtha a thomhas de réir na rátaí cánach a meastar ina leith go mbeidh siad i bhfeidhm
sna blianta ina meastar go n-aisiompóidh na difríochtaí ama, agus an méid sin bunaithe ar rátaí cánach
agus ar dhlíthe a achtaíodh nó a achtaíodh go substainteach faoi dháta an Ráiteas maidir leis an Staid
Airgeadais.  Ní lascainítear cáin iarchurtha.
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%
Foirgnimh 2.5
Trealamh 20
Fearais agus Feistis 10
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j) Airgeadra coigríche 

Déantar idirbhearta in airgeadraí coigríche a aistriú go Euro de réir na rátaí malairte atá i bhfeidhm ar lá
na n-idirbheart. 
Déantar sócmhainní agus dliteanais airgeadaíochta in airgeadraí coigríche a aistriú go Euro de réir an
ráta malairte atá ann ar dháta an Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais agus déantar aon ghnóchain nó
aon chaillteanais dá bharr sin a chur san áireamh sa Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus
Cúlchistí Ioncaim Coinnithe don bhliain.

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

An Scéim Ranníocaíochta Shainithe
Oibríonn Teilifís na Gaeilge scéim ranníocaíochta shainithe d’fhostaithe áirithe. Déantar íocaíochtaí leis 
an scéim a mhuirearú sa Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe sa 
bhliain lena mbaineann siad.

Scéim Sochair Shainithe
D’oibrigh Teilifís na Gaeilge scéim sochair shainithe i leith beirte dá cuid oifigeach, is iad sin, an
tArdstiúrthóir agus an Leas-Phríomhfheidhmeannach. Bhí maoiniú an scéim trí ranníocaíochtaí ó Theilifís
na Gaeilge agus ó na hoifigigh lena mbaineann, agus déantar na ranníocaíochtaí sin a aistriú chuig ciste ar
leithligh atá á riaradh ag iontaobhaithe.

Is é atá sa mhuirear pinsin sa Ráiteas maidir le hIoncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Ioncaim Coinnithe
ná an costas reatha seirbhíse móide an difríocht idir an fáltas a bhfuiltear ag súil leis ó shócmhainní na
scéime agus costas an úis a ghabhann le dliteanais na scéime.

Déantar gnóthachain agus caillteanais achtúireachta a éiríonn as athruithe ar thoimhdí achtúireachta
agus as barrachais agus easnaimh a bhí ann a shainaithint sa Ráiteas maidir le hIoncam Cuimsitheach don
bhliain inar tharla siad.
Déantar sócmhainní na scéime a thomhas de réir luacha chóir. Déantar dliteanais na scéime pinsin a
thomhas ar bhonn achtúireachta trí úsáid a bhaint as modh na n-aonad réamh-mheasta. Déantar
barrachas nó easnamh i leith dhliteanais na scéime i gcomparáid le sócmhainní na scéime a chur i láthair
sa Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais mar dhliteanas nó mar shócmhainn de réir mar a bheidh.

Léiríonn an cúlchiste pinsin an barrachas maoiniúcháin i leith na scéime sochair shainithe.

Cuireadh deireadh leis an scéim ar 5 Nollaig, 2016.

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

3. Glandíolacháin 2016 2015
Ioncam Tráchtála €’000 €’000
Díolachán am craolta agus urraíocht 2,133 1,893
Muirear amach saoráidí 576 579
Ioncam ilghnéitheach 899 838

3,608 3,310
Costas Díolacháin
Coimisiún ar dhíolachán fógraíochta agus urraíochta  526 379
Costais dhíreacha 286 289

812 668
Glandíolacháin 2,796 2,642
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4. Costais Foirne

Ba 83 duine an meán uimhir fostaithe a bhí fostaithe ag Teilifís na Gaeilge le 2016 2015
linn na bliana (2015:85). Bhí costais fostaithe le linn na bliana comhdhéanta: €’000 €’000

Pá agus tuarastail 4,811 4,612
Costais leasa shóisialaigh 514 513
Costais phinsin 159 553
Taisteal agus cothabháil 115 136
Oiliúint 53 55
Costais foirne eile 41 49

5,693 5,918
Costais foirne caipitlithe (180) ( 180)
Costas foirne leithdháilte go dtí an scéim cartlainne (127) (117)
(san áireamh i gcostais dubála agus costais eile)
Iomlán na gcostas foirne 5,386 5,621

Faoi Chostais Eile Foirne, sonraítear íocaíocht €26,250 (2015 – €26,250)  don fhoireann ag eascairt as
rialú ón gCoimisiúin um Chaidreamh Oibreachais.
Cuireadh deireadh leis an scéim sochar sainithe i 2016. Dá thoradh sin, bhí barrachas €360,815 ar an
gciste pinsin. Tá sin san  áireamh sa gcostas pinsin thuas.
Faoi Chiorclán 13/2014 arna eisiúint ag an Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, éilítear an líon
fostaithe ar tháinig a sochar iomlán fostaíochta (gan costais pinsin fostóra san áireamh) don tréimhse
tuairiscithe faoi gach banda de €10,000 ó €60,000 ar aghaidh a nochtadh, chomh maith le figúir
foriomlán de na ranníocaíochtaí iomlána pinsin fostóra.
De bhrí go bhfuil an t-eolas atá á lorg íogair ó thaobh na tráchtála, tá soiléiriú iarrtha ón Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe maidir leis an riachtanas ar TG4 é a fhoilsiú sna cuntais. Fad
atáimid ag fanacht leis an soiléiriú, shocraigh Bord TG4, le cead na Roinne Cumarsáide, Gníomhaithe ar
son na hAeráide agus Comhshaoil, gan cloí leis an riachtanas.
Tugtar faisnéis faoi bhandaí tuarastail sa Ráiteas bliantúil a sheolann Cathaoirleach Bhord TG4 chuig an
Aire Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide agus Comhshaoil.

Luach Saothair an Ardstiúrthóra – Pól Ó Gallchóir 2016 2015
€’000 €’000

Bunthuarastal 145 175
Ranníocaíochtaí pinsin an fhostóra 53 64
Sochair eile 3 4

201 243

Luach Saothair an Ardstiúrthóra – Alan Esslemont 2016 2015
€’000 €’000

Bunthuarastal 22 –
Ranníocaíochtaí pinsin an fhostóra 3 –
Sochair eile – –

25 –

Chríochnaigh fostaíocht Pól Ó Gallchóir le Teilifís na Gaeilge ar an 30/9/2016. 
Thosaigh fostaíocht Alan Esslemont le Teilifís na Gaeilge ar 14/10/2016. Tuarastal bliantúil €140,000
atá ag an Ardstiúrthóir.  Tá an tArdstiúrthóir ina bhall de scéim ranníocaíocht shanithe TG4 agus tugann
TG4  15.29% de thuarastal an Ardstiúrthóra don scéim ar a shon.



Tuarascáil Bhliantúil 201642

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Nótaí
5. Costais an Bhoird 2016 2015

€’000 €’000

Táillí (Nóta 19) 123 114
Taisteal agus cothabháil 14 26

137 140

Cúitítear costais cothabhála agus taistil le baill an bhoird. €4,000 an cháin 
atá iníoctha ag Teilifís na Gaeilge maidir le costais dá leithéid (2015: €8,000).

6. Costais Clár 2016 2015
€’000 €’000

Cláir a coimisiúnaíodh 20,501 18,699
Cláir a ceannaíodh 2,571 2,681
Costais dubála agus costais eile 2,292 2,685

25,364 24,065

7. Margaíocht agus Taighde 2016 2015
€’000 €’000

Fógraíocht agus margaíocht 1,608 1,564
Tomhais agus taighde ar an lucht féachana 136 125
Speansais comhairle an lucht féachana 4 4

1,748 1,693

8. Forchostais 2016 2015
€’000 €’000

Speansais áitrimh agus trealaimh 807 653 
Speansais ghairmiúla agus airgeadais 272 235 
Tobhach tionscail íoctha 564 551 
Speansais ghinearálta agus oifige 536 484 

2,179 1 ,923 

9. Sócmhainní Seasta Inláimhsithe Talamh agus Fearais 
Foirgnimh Trealamh agus feistis Iomlán

€’000 €’000 €’000 €’000
Costas
Ar 1 Eanáir 2016 7,720 23,646 670 32, 036
Breisithe 847 1,027 7 1,881
Diúscairt (3) (2,030) – (2,033)
Ar 31 Nollaig 2016 8,564 22,643 677 31,884

Dímheas Carntha
Ar 1 Eanáir 2016 3,183 21,118 618 24,919
Muirear don bhliain 207 1,057 14 1,278 
Diúscairt (3) (2,030) -   (2,033)

Ar 31 Nollaig 2016 3,387 20,145 632 24,164
Glanluach Leabhair
Ar 31 Nollaig 2016 5,177 2,498 45 7,720

Ar 31 Nollaig 2015 4,537 2,528 52 7,117



Nótaí leis na Ráitis Airgeadais

Tuarascáil Bhliantúil 2016 43

Nótaí
10. Deontais Chaipitil 2016 2015

€’000 €’000
Deontais Chaipitil faighte agus infhaighte
Iarmhéid tosaigh 20,611 19,646 
Deontais faighte le linn na bliana (Nóta 11) 2,938 965 
Iarmhéid deiridh 23,549 20,611 
Amúchadh
Iarmhéid tosaigh 13,747 11,431
Amúchta le linn na bliana 2,146 2 ,316
Iarmhéid deiridh 15,893 13,747 
Glanluach leabhair – deontais chaipitil 7,656 6 ,864 
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. 

11. Maoiniú Stáit
Is ionann deontais ón Roinn Cumarsáide, Gníomhaithe ar son na hAeráide
agus Comhshaoil agus maoinú Rialtais a fhaightear I leith caiteachas reatha 
a thabhaíonn Teilifís na Gaeilge.
Maoiniú Stáit curtha chun sochair an Chuntais Ioncaim & Caiteachais sa bhliain 2016 2015

€’000 €’000

Deontais faighte sa bhliain 32,759 32,429
Deontais caipitil amúchta (Nóta 10) 2,146 2,316

34,905 34,745

Ba €35.697m an leithroinnt ar fad do 2016, comhdhéanta as: 2016 2015
€’000 €’000

Deontais a fuarthas  ón RCGAC i ndáil le caiteachas reatha 
(Vóta 29 – Fo-Cheannteideal B5) 32,540 32,240
Deontais a fuarthas ó Chiste Físe & Fuaime an BAI i ndáil le caiteachas reatha 219 189
Deontais a ndearnadh iarratas orthu chun críocha caipitil ón RCGAC 
(Vóta 29 – Fo-Cheannteideal B5) 2,820 920
Deontais a ndearnadh iarratas orthu chun críocha caipitil ó Chiste Físe 
& Fuaime an BAI 118 45
Iomlán faighte 35,697 33,394

12. Cáin ar Bhrabús ó Gnáthghníomhaíochtaí 2016 2015
€’000 €’000

(a) Anailís ar mhuirear cánach sa bhliain
Muirear cháin chorparáide don bhliain 3 2 
Muirear ar bhlianta siar –   –

3 2

(b) Fachtóirí le tionchar ar mhuirear cánach na bliana
Tá an ráta éifeachtach cánach don bhlian níos airde ná ráta caighdeánach 2016 2015
cháin chorparáideach na hÉireann de 12.5%. Tá na difríochtaí mínithe thíos: €’000 €’000

Brabús/(Caillteanas) ar ghnáthghníomhaíochtaí roimh chánachas 2 (29)

Brabús/(Caillteanas) ar ghnáthghníomhaíochtaí arna iolrú faoi ráta 
caighdeánach cháin chorparáide na hÉireann de 12.5% (2015:12.5%). – (4)

Éifeachtaí:
Ioncaim incháinithe ag ráta cánach níos airde 8 8 
Barrachas na ndeontas caipitil a amúchtar agus liúntas chaipitiúla thar dímheas (1) (2)
Caiteachas neamhasbhainte (4) –

3 2
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13. Féichiúnaithe 2016 2015

€’000 €’000
Féichiúnaithe trádála 1,249 752
CBL inaisíoctha 122 100
Cáin corparáideach inaisíochta – –
Réamhíocaíochtaí agus ioncam fabhraithe 223 212

1,594 1,064

Meastar go bhfuil gach iarmhéid inaisghábhála laistigh de bhliain amháin.

14. Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh 2016 2015
€’000 €’000

Airgead tirim ar láimh 5 1 
Banc 267 52 

272 53 

15. Creidiúnaithe – dlite laistigh de bhliain amháin 2016 2015
€’000 €’000

Creidiúnaithe trádála 718 221 
Fabhruithe agus ioncam iarchurtha 1,509 1,441 
Creidiúnaí ranníocaíochtaí pinsin 70 73 
Cáin corparáideach iníochta 2 2 

2,299 1,737 

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

Iarmhéid tosaigh amhail an 1 Eanáir 2016 81 (367) (286)
Easnamh coinnithe don bhliain – (1) (1)
Gnóthachain/(caillteanas) achtúireachta (82) – (82)
Coigeartú cúlchiste pinsin 1 (1) –
Iarmhéid deiridh amhail an 31 Nollaig 2016 – (369) (369)

17. Anailís ar Athruithe i nGlanchistí Iarmhéid Sreabhadh Iarmhéid 
tosaigh Airgid deiridh

€’000 €’000 €’000

Airgead tirim sa bhanc agus ar láimh 1 4 5
Taiscí ghearrthéarmacha 52 215 267

53 219 272
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18. Pinsean

a) Tuairisc ar na scéimeanna
Feidhmíonn Teilifís na Gaeilge scéim shochair shainithe agus scéim 
ranníocaíochtaí sainithe dá cuid fostaithe. Maoinítear na scéimeanna agus 
coinnítear sócmhainní ar leithligh ó shócmhainní Theilifís na Gaeilge. 2016 2015

€’000 €’000
Tabhaíodh na costais phinsin seo a leanas le linn na bliana:
Scéim ranníocaíochtaí shainithe 429 426 
Costas na scéime shocair shainithe (Nóta 18 (g)) (270) 127 

159 553 

Déantar ranníocaíochta chuig an scéim shochair shainithe ag rátaí a mholann 
achtúirí cáilithe neamhspleácha.
An luacháil achtúireach iomlán is déanaí a hullmhaíodh amhail an 30 Meán 
Fómhair 2016.
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.

b) Bonn Túisceanna Airgeadais
Is iad seo a leanas na príomhbhoinn tuisceana achtúireacha amhail an 
30 Meán Fómhair 2016: 2016 2015

% %

Ráta lascaine 1.30% 2.10%
Méadú ar innéascú praghsanna tomhaltais 2.25% 2.25%
Méadú ar thuillimh inphinsin 3.75% 3.75%
Méadú ar íocaíocht phinsin 3.75% 3.75%

c) Bonn Tuisceana Déimeagrafacha
Cuirtear san áireamh sa mbonn mortlaíochta atá in úsáid anseo na feabhais 
in ionchais saoil le himeacht ama, ionas go mbraithfidh an t-ionchas saoil ag 
an scor ar an mbliain ag ar bhain comhalta amach an aois scoir (aois 60 bliain). 
Léiríonn an tábla thíos an t-ionchas saoil do chomhaltaí a shroichfeadh aois 
60 bliain i 2016 agus 2015. 

2016 2015
Ionchas saoil – fireann 86.8 86.7 
Ionchas saoil – baineann 88.5 88.4

d) Athrú ar dhualgais sochair 2016 2015
€’000 €’000

Luach reatha dualgas na scéime ag tús na bliana 1,230 1,130
Costas seirbhíse reatha 115 145
Costas úis 20 23
(Gnóthachan)/caillteanas achtúireachta 219 (68) 
Dliteanas cealaithe ar shocrú (1,584) –
Luach reatha dualgas na scéime ag deireadh na bliana – 1,230
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Pinsean 
(ar lean)

e) Athrú ar shócmhainní scéime 2016 2015
€’000 €’000

Luach cóir ar shócmhainní scéime ag tús na bliana 1,311 1,172
Aischur ionchais ar shócmhainní scéime 21 22
Gnóthachan/(caillteanas) achtúireachta 137 (8)
Ranníocaíochtaí fostóra 92 106
Ranníocaíochtaí comhaltaí 16 19
Sócmhainní roinnte ar bhaill ar shocrú (1,190) –
Costais a bhain le socrú (26) –
Aisíoc don fostóir (361) –
Luach cóir ar shócmhainní scéime ag deireadh na bliana – 1,311

f) Méideanna aitheanta sa Ráiteas maidir leis an Staid Airgeadais 2016 2015
€’000 €’000

Luach reatha dualgais maoinithe – ( 1,230)
Luach cóir ar shócmhainní scéime – 1,311
Glan-sócmhainn – 81

g) Costais phinsin 2016 2015
€’000 €’000

Costas seirbhíse reatha 115 145
Costas úis 20 23
Aischur ionchais ar shócmhainní scéime (21) (22)
Ranníocaíochtaí comhaltaí (16) (19)
Caillteanas/ (Gnóthachan) glan ar shocrú agus ciorrúcháin (368) –
Iomlán (270) 127

h) Ba é an ghlan-ghnóthachain achtúirigh a aithníodh sa Ráiteas maidir le 
hIoncam Cuimsitheach don bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2016 agus 
€82,000 (2015:€60,000 – gnóthachan).

i) Ranníocaíochtaí
Cuireadh deireadh leis an scéim sochar sainithe i 2016.
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19. Na Stiúrthóirí agus an Rúnaí agus a Leasanna

Tugtar thíos na Stiúrthóirí agus Rúnaí a d’fhóin i rith na bliana: 2016 2015
€’000 €’000

Stiúrthóir/Rúnaí

Alan Esslemont (Ardstiúrthóir – ceaptha 14/10/2016) – –
Pól Ó Gallchóir (Ardstiúrthóir – dáta scoir 30/9/2016) – –
Seosamh Ó Conghaile 12.6 12.6
Rónán Ó Coisdealbha (Dáta scoir 18/1/2015) – 0.6 
Concubhar Ó Liatháin (Dáta scoir 28/9/2015) – 9.4
Siún Ní Raghallaigh (Cathaoirleach) 21.6 21.6
Andréa Ní Éalaithe 12.6 12.6
Des Geraghty 12.6 12.6
Mairéad Ní Cheóinín 12.6 12.6
Micheál Seoighe 12.6 12.6
Mairéad Nic Suibhne (Dáta scoir 9/5/2016) – –
Michelle Ní Chróinín – –
Diarmuid Ó Ruiséal 12.6 10.5
Bríd Ní Fhachtna 12.6 5.7
Frank Reidy 12.6 3.3 
Pádhraic Ó Ciardha (Rúnaí an Bhoird) – –
Mary Uí Chadhain (Rúnaí) – –

122.4 114.1

Costais €14,000 a bhain le baill an Bhoird  i 2016, (2015:€26,000) le haghaidh: taisteal intíre €10,000 
(2015:€17,000), cothabháil €3,000 (2015:€6,000) agus costaisí eile (rúnaíocht, siamsaíocht agus traenáil
san áireamh) €1,000 (2015: €3,000). Faoi réir na bhforálacha san Acht Craolacháin 2009, ghlac an Bord le 
nós imeachta maidir le nochtadh leasanna áirithe ag comhaltaí agus comhlíonadh an nós imeachta seo i 
rith na bliana.

20. Áitreabh
Feidhmíonn Teilifís na Gaeilge as áitreabh atá lonnaithe i mBaile na hAbhann, Co na Gaillimhe. 
Tá uinéaracht ag Teilifís na Gaeilge ar rúileas an áitribh i mBaile na hAbhann agus tá an oifig i mBaile Átha
Cliath ar chíos faoi cheadúnas ar feadh téarma trí bliana a thosaigh ar an 24 Samhain 2013 ag muirear 
bliantúil cíosa de €23.5k. Táthar ag leanacht leis na comhráite féachaint le síneadh bliana a chur leis an 
gceadúnas don oifig i mBaile Átha Cliath.

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

22. Tiomantais Chlár/Chearta Ceannacháin
Tá tiomantais chlár/chearta ceannacháin ag Teilifís na Gaeilge mar seo leanas: 2016 2015

€’000 €’000

Conraithe ach ní raibh soláthar déanta i leith ag deireadh na bliana 27,407 18,541
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Nótaí
23. Tiomantais 2016 2015

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

Conraithe ach ní raibh soláthar déanta i leith amhail deireadh na bliana. 72 148

24. Idirbheartaíocht RTÉ
Fuair Teilifís na Gaeilge 365 uair (2015:365) de chláir Gaeilge saor in aisce ó RTÉ 
sa bhliain dar chríoch 31 Nollaig 2016.

25. Neamhchosaint Airgeadra Coigríche
Is as íocaíochtaí ar chláracha ceannaithe go príomha a eascrann neamhchosaint airgeadra. 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 2016 ná $0 (2015:$800,000). Ní raibh aon chonradh airgeadra
coigríche amuigh ag deireadh na bliana (2015: $0).

26. Ceadú na Ráiteas Airgeadais
Cheadaigh an Bord stiúrtha na Ráitis Airgeadais ar an 18 Bealtaine 2017.


