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Inniu,
amárach,
le chéile
Is é RTÉ eagraíocht náisiúnta meán cumarsáide 
seirbhíse poiblí na hÉireann – ar an teilifís, ar an 
raidió, ar líne agus ar ghléasra soghluaiste.  

An 61ú Tuarascáil Bhliantúil agus Ráitis Airgeadais an Ghrúpa maidir leis 
an mbliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021 arna gcur faoi bhráid an Aire 
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán de réir alt 109 
agus alt 110 den Acht Craolacháin 2009.

Is féidir leagan Béarla den Tuarascáil a íoslódáil ó www.rte.ie/annualreport
www.rte.ie/about/ie/policies-and-reports/annual-reports/
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Aisling
A bheith ina chrann seasta 
do chultúr na hÉireann trí 
spéis an lucht féachana 
agus éisteachta a mhealladh 
agus a shásamh le hábhar 
atá iontaofa, spéisiúil agus 
dúshlánach; trí iléagsúlacht 
ildánach dhomhain na tíre a 
cheiliúradh; agus trí chumas 
mhuintir na hÉireann a chothú.
 

Misean
Cur le saol na hÉireann 
le hábhar atá ina lón 
machnaimh, foghlama agus 
siamsaíochta.
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Luachanna
Beidh dearcadh 
oscailte, ilbhreathnach 
ag RTÉ, an eagraíocht 
agus na daoine san 
eagraíocht sin, agus 
beidh tréithe na 
cruthaitheachta, 
an mheasa, na 
hinmharthanachta 
agus na freagrachta, na 
comhoibríochta agus 
na trédhearcachta 
ag rith leo, tréithe a 
léireoidh chomh maith 
na hiompraíochtaí 
seo leanas:

An Dearcadh Ilbhreathnach
Tuiscint dhomhain a léiriú ar an lucht éisteachta 
agus féachana agus ar a gcuid riachtanas.
Am agus dua a chaitheamh le súil a choinneáil ar 
na hathruithe a thagann ar thírdhreach na meán.

Cruthaitheacht
A bheith acmhainneach agus nuálach i mbun 
lón ábhair a chruthú. A bheith cróga, sásta dul i 
bhfiontar agus sásta ciall a cheannach nuair nach 
n-éiríonn le beart.

Meas
Déileáil le daoine – baill foirne agus páirtnéirí 
san áireamh – le teann measa, fiú nuair nach é 
sin is furasta. Muinín a chothú trína bheith cóir, 
cothrom, macánta maidir le cinntí a dhéantar.

Inmharthanacht agus Freagracht
Bainistíocht fhreagrach a dhéanamh ar an ngnó. 
A bheith freagrach dá chéile taobh istigh de RTÉ 
agus don lucht éisteachta agus féachana agus do 
na páirtithe leasmhara.

An Comhar
Oibriú le chéile agus beocht a chur in eagraíocht 
‘Aon RTÉ Amháin’.
Oibriú i gcomhar le páirtnéirí chun riachtanais 
lucht féachana agus éisteachta RTÉ a shásamh.

Trédhearcacht
Cinntí a dhéanamh ar bhealach 
trédhearcach oscailte.
Na cúiseanna le bearta a lua go neamhbhalbh.
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1:
Neartaigh RTÉ.ie an seasamh atá aige mar an láithreán gréasáin 
nuachta agus siamsaíochta is fearr in Éirinn agus 39 milliún 
cuairt tugtha ar an láithreán gach mí agus 98 milliún radharc ar 
leathanaigh gach mí.

44:
Bhí 44 as 50 de na cláracha teilifíse is mó féachana in Éirinn 
ar RTÉ.

130:
Bhí baint ag an bhfeachtas ‘RTÉ Ag Tacú leis na hEalaíona’ le 130 
imeacht ealaíon ar bhonn áitiúil, náisiúnta agus pobail. 

798,000:
Ba é RTÉ Six One News ar an 5 Eanáir an clár nuachta teilifíse is 
mó a raibh lucht féachana aige le linn na bliana ar aon chainéal.

944,600:
Ba é Craobh Shinsir Peile na hÉireann CLG idir Tír Eoghain agus 
Maigh Eo ar RTÉ2 an dara clár ba mhó lucht féachana in Éirinn. 
944,600 duine a d’fhéach air.  

RTÉ: Figiúirí 
na Bliana
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1,708,000:
Ba é The Late Late Toy Show an clár teilifíse is mó a raibh lucht 
féachana aige arís i mbliana. D’fhéach breis is 1.7 milliún duine ar 
an gclár agus bailíodh €6.6 milliún ar son cúiseanna maithe.

1,961,000:
Bhí nach mór 2 mhilliún ag éisteacht le raidió RTÉ gach seachtain, 
48% den lucht éisteachta fásta (15+).

2,470,000:
Bhí 2.47 milliún sruth ag sraith dhrámaíochta RTÉ, Kin, ar an RTÉ 
Player, agus ba é an chéad eipeasóid an clár ba mhó a sruthaíodh 
as an ábhar ar fad ar an RTÉ Player - bhí 515,600 sruth aige.

67,000,000:
Bhí bliain iontach eile ag an RTÉ Player i ndiaidh rath na bliana 
2020 agus breis is 67 milliún sruth aige, agus ghnóthaigh UEFA 
Euro 2020 2.5 milliún sruth. 

149,000,000:
Chuir aip RTÉ News lena fharasbarr mar an aip nuachta is fearr in 
Éirinn agus tugadh 25 milliún cuairt ar an aip agus féachadh ar an 
aip 149 milliún uair in aghaidh na míosa.
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Bhí cúis mhaith 
buíochais ann i 
bhfianaise an €6.6 
milliún a bhailigh 
an RTÉ Toy Show 
Appeal ar mhaithe le 
carthanachtaí leanaí, 
agus Barnardos, 
Children’s Health 
Foundation agus 
Leabhair Pháistí 
Éireann Ireland i 
measc na dtairbhithe.
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Thug RTÉ breis is dhá 
oiread tacaíochta do 
na healaíona in 2021 i 
gcomparáid le 2020. 
De réir mar a d’athraigh 
cúrsaí don earnáil 
ealaíon, cultúir agus 
imeachtaí le linn na 
paindéime, thug RTÉ am 
craolta agus tacaíocht 
feachtasaíochta do 130 
imeacht ealaíon agus 
cultúir ar fud an oileáin 
sa bhliain 2021, ardú 
ar an 56 imeacht lena 
raibh baint ag RTÉ sa 
bhliain 2020.
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D’fhill Home School 
Hub agus After 
School Hub RTÉ ar 
RTÉ2 agus ar an RTÉ 
Player, ag cur trí uair 
an chloig d’ábhar 
teilifíse ar fáil gach 
lá agus ag tabhairt 
lámh chúnta do 
thuismitheoirí, fad a 
craoladh leagan ISL 
ar RTÉjr.
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D’éirigh le RTÉ an 
caighdeán bainistíochta 
fuinnimh ISO 50001 a 
bhaint amach, caighdeán 
a dtugtar aitheantas 
dó go hidirnáisiúnta. 
Baineadh sin amach trí 
éifeachtúlacht fuinnimh 
a mhéadú agus trí 
spriocanna na hearnála 
poiblí a shárú, an chéad 
chraoltóir in Éirinn agus sa 
Ríocht Aontaithe leis sin a 
bhaint amach.
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I Márta, agus gan aon 
seónna beo ar siúl 
de bharr na srianta, 
rinneadh an RTÉ Choice 
Music Prize a athshamhlú 
mar chomhchraoladh i 
rith an lae ar 2fm agus ar 
an RTÉ Player arna chur 
i láthair ag Tracy Clifford 
ó 2fm. Bronnadh Amhrán 
na Bliana ar Niall Horan 
i ndiaidh don phobal 
vótáil dó agus d’fhógair 
Adam Clayton ó U2 gurb 
í Denise Chaila a thug léi 
Albam na Bliana.

14



15



I mí na Samhna, agus 
an chéad uair a leithéid 
ag tarlú sa tionscal, 
chláraigh RTÉ agus 11 
craoltóir agus sruthóir 
eile do Ghealltanas Ábhar 
a bhaineann le cúrsaí 
Aeráide, ag gealladh 
ábhar s’againne a úsáid 
chun cuidiú leis an lucht 
féachana agus éisteachta 
tuiscint a fháil ar atá i 
gceist leis an athrú aeráide 
dóibhsean, chomh maith 
le spreagadh agus eolas 
a thabhairt dóibh le 
roghanna inbhuanaithe 
a dhéanamh.
16
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Ráiteas an 
Chathaoirligh 

Is í seo an bhliain dheiridh agam i mo 
Chathaoirleach ar Bhord RTÉ i ndiaidh ocht 
mbliana sa ról.

Threisigh an tréimhse a chaith mé i mo 
Chathaoirleach an dearcadh atá agam i leith 
luach na craoltóireachta seirbhíse poiblí, agus 
thar aon ní eile, an gá atá ann troid ar son 
thodhchaí na craoltóireachta sin.

Tá cúpla pointe sonrach ar mhaith liom 
a dhéanamh.

Ar dtús báire, tá RTÉ Tábhachtach. 
Tá Craoltóireacht Seirbhíse Poiblí 
Tábhachtach
Ba ríthábhachtach a bhí ról criticiúil na 
meán poiblí mar fhoinse faisnéise iontaofa 
agus a bhfuil muinín aisti le linn shuaitheadh 
na paindéime le dhá bhliain anuas. Sa 
chomhthéacs sin, táim bródúil gur lean RTÉ 
leis an ról ceannaireachta atá aige i dtaobh 
nuacht agus cúrsaí reatha d’ardchaighdeán a 
chur ar fáil le linn na tréimhse sin.

Más fíor gur sainghnéithe den bhliain 2020 
a bhí sa chomhbhá agus muintearas de réir 
mar a tháinig an tír le chéile chun freagra a 
thabhairt ar an bpaindéim dhomhanda, ba léir 
gur fhág COVID-19 an aontacht sin faoi néal 
dubh a d’fhág ábhar míshásaimh agus imní ar 
fud na tíre anuraidh.

Mar sin féin, bhí an-dúil ag an bpobal nuacht 
agus faisnéis riachtanach a fháil, i gcur 
agus cúiteamh agus i ndíospóireacht, i 

Ag Freastal 
ar an bPobal 
le linn Bliain 
Dhúshlánach Eile

gcúrsaí siamsaíochta agus, go deimhin féin, i 
gcomhluadar, a d’fhág gur fhan RTÉ ina ghné 
sheasta i saol go leor daoine agus muid ag lorg 
freagraí, soiléireachta agus athdhearbhaithe. 
Lean RTÉ de bheith ina fhoinse aontachta 
i bpobail thraidisiúnta na tíre agus i bpobail 
nuacheaptha na tíre.

Cé go raibh go leor neamhchinnteachta ag baint 
le tús na bliana, faoi dheireadh na bliana bhí 44 
as 50 de na cláracha teilifíse is mó féachana 
in Éirinn ar RTÉ, a neartaíonn an fhírinne go 
n-iompaíonn líon mór den lucht féachana i dtreo 
a n-eagraíocht meán poiblí náisiúnta le linn 
tréimhsí neamhchinnteachta mar gheall ar ábhar 
ar leith spóirt beo, nuacht agus cúrsaí reatha 
iontaofa, drámaíocht áitiúil léirithe in Éirinn, 
cláracha fíorasacha agus faisnéise fíorspéisiúla 
chomh maith le hábhar siamsaíochta.

Lean raidió RTÉ freisin ag coinneáil aird an 
lucht éisteachta ar an aer agus ar líne i rith 
an lae agus i gcaitheamh na seachtaine agus 
beagnach 2 milliún éisteoir raidió aige, rinneadh 
níos mó ábhar éisteachta le stáisiúin raidió RTÉ 
ar líne a shruthú ná riamh, mar aon le níos mó 
sruthú ar an RTÉ Player, bhí níos mó cuairteoirí 
chuig aip RTÉ News agus baineadh níos mó 
úsáide as an aip sin.

Táim bródúil as an méid sin atá déanta ag RTÉ 
agus as ról ríthábhachtach Fheidhmeannas 
RTÉ agus fhoireann RTÉ i mbliain a bhí deacair, 
bliain a pleanáladh go mion chun sláinte agus 
sábháilteacht gach duine a chinntiú agus chun 
seirbhísí ríthábhachtacha a chur ar fáil don 
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phobal. Is mór an t-éacht é gur éirigh le RTÉ sin 
a bhaint amach agus barrachas measartha a 
dhéanamh le linn na bliana i dtréimhse chomh 
neamhchinnte agus dúshlánach léi.

Tá Samhail na Táille Ceadúnais 
Teilifíse Briste   
Tá sé níos soiléire ná riamh, leis an achrann ar 
fad sa saol le dhá bhliain anuas, an tábhacht a 
bhaineann leis na meáin seirbhíse poiblí. 

D’ainneoin sin, áfach, tá na meáin seirbhíse 
poiblí in Éirinn faoi bhagairt fós. Agus mé á 
scríobh seo, is cúis díomá agus imní araon dom 
é nach bhfuil todhchaí inbhuanaithe faighte 
fós againn i gcomhair meáin ardchaighdeáin 
agus iléagsúil in Éirinn agus go bhfuilimid fós 
ag fanacht ar an Rialtas Tuarascáil Choimisiún 
um Thodhchaí na Meán a fhoilsiú.

Tá comhaontú ann, áfach, go bhfuil samhail na 
táille ceadúnais teilifíse a bhí riamh againn in 
Éirinn briste go bunúsach. Níl aon difear idir Éire 
agus tíortha Eorpacha eile ina leith sin. Tá na 
meáin seirbhíse poiblí agus earnáil na léiriúchán 
neamhspleách ag cailleadh tuairim is €65m 
in aghaidh na bliana - breis is €500m le deich 
mbliana anuas - mar thoradh ar an tsamhail 
reatha. I gcás RTÉ, is ag 15% atá leibhéal na 
seachanta i láthair na huaire, agus níl teilifíseán i 
15% de thithe, a fhágann sileadh iomlán 30%.

Is féidir tuilleadh a dhéanamh ar mhaithe 
le Léiriúcháin Neamhspleácha
Ní hé RTÉ amháin a bhfuil tionchar ag 
samhail na táille ceadúnais teilifíse air, tá 

tionchar freisin aige ar earnáil na  léiriúchán 
neamhspleách. Tá tábhacht le RTÉ ar mhaithe 
le forás na hearnála a spreagadh chomh maith 
le nuálaíocht agus iléagsúlacht a spreagadh, 
ach tá laghdú faoina leath tagtha ar chumas 
RTÉ infheistíocht a dhéanamh san earnáil ó 
2008. I dteannta an tionchair dhíobhálaigh atá 
ag an bpaindéim dhomhanda ar an earnáil, ní 
raibh an dara rogha ag RTÉ, de bharr srianta 
airgeadais, ach gearradh siar ar chláracha 
a choimisiúnaítear go neamhspleách. An 
spreagadh is fiúntaí a bheadh ann don earnáil 
ná samhail leasaithe táille ceadúnais.

Tá ocht mbliana caite agam i mo 
Chathaoirleach ar RTÉ agus tá an chuid 
is mó de mo shaol caite agam in earnáil 
na craoltóireachta agus in earnáil na 
cruthaitheachta, agus creidim níos láidre 
anois ná riamh i dtábhacht na craoltóireachta 
seirbhíse poiblí. Creidim, agus RTÉ ag feidhmiú 
i mbarr a mhaitheasa, go bhféadfaidh sé 
folláine chultúrtha na tíre a dhaingniú le chéile. 
Is féidir le RTÉ feidhmiú mar phriosma trína 
gcruthaítear ár bhféiniúlacht féin, agus is minic 
gurb é RTÉ guth na hÉireann don diaspóra ar 
fud na cruinne.

Tá an tAm ag Éirí Gearreireaballach - 
Tá Uair na Cinniúna Tagtha
Ag an am céanna, áfach, tá fíor-imní orm faoi 
thodhchaí RTÉ agus go bhfuil an t-am ag éirí 
gearreireaballach, agus nach dtuigfidh muid i 
gceart atá againn nó go mbeidh sé imithe. Ní 
mhaithfidh glúnta amach anseo dúinn é má 
scaoileann muid na sócmhainní seo le sruth.

Ba cheart gur díospóireacht oscailte agus 
chuimsitheach a bheadh sa díospóireacht atá 
le teacht ar thodhchaí na meán. Ach ba cheart 
go mbeadh teorainn léi. I ndeireadh na dála, 
ní mór cinntí a dhéanamh, faoi ar a laghad 
samhail mhaoinithe iontaofa agus éifeachtach, 
samhail trína dtugtar aitheantas do chách a 
bhfuil leas acu sna próisis chasta a bhaineann 
le hionadaíocht a dhéanamh d’fhéiniúlacht 
chultúir, eacnamaíochta agus shóisialta tíre.   

Le cúpla bliain anuas, agus go háirithe 
sna cúpla mí seo caite, tá greim faighte ag 
‘neamhfhírinne’, mar a d’fhéadfaí a thabhairt 
uirthi, sna meáin. Ní hamháin gurb ionann 
an neamhfhírinne agus malairt na fírinne, 
is ionann í agus dallamullóg a chur ar 
dhaoine, bolscaireacht agus bréagaisnéis 
atá fréamhaithe i ngluaiseachtaí polaitiúla 
agus idé-eolaíocha chun an bonn a bhaint 
den spás sibhialta agus daonlathach. Tá na 
meáin seirbhíse poiblí ar cheann de na hardáin 
dhéanacha, mura bhfuil sé ar an gceann 
deiridh ar fad, atá ábalta aghaidh a thabhairt 
ar an neamhfhírinne seo, agus déantar sin 
trí bheith seasta ag déanamh a dhícheall 
fírinne an náisiúin shóisialta, chultúrtha agus 
eacnamaíochta a ndéanann sé ionadaíocht air 
a insint. Ní féidir sin a dhéanamh gan tacaíocht 
agus cosaint airgeadais agus reachtaíochta 
araon. Le scéal fada a dhéanamh gearr, ní 
féidir glacadh lena mhalairt.

Moya Doherty
Cathaoirleach 
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Athbhreithniú 
an Phríomh-
Stiúrthóra

De réir mar a dhéanaimid machnaimh ar an dá 
bhliain seo atá caite, ní raibh mé riamh chomh 
cinnte agus atá mé anois den ghá atá le 
craoltóireacht seirbhíse poiblí agus an ról atá 
aici spás comhroinnte a chruthú do phlé agus 
do dhíospóireacht thábhachtach, d’ócáidí 
ceiliúrtha agus chun scéalta náisiúnta a insint. 

I gcaitheamh na bliana 2021, chruthaigh 
RTÉ saothar lenar bhain fíorluach poiblí, 
ábhar nuachta, tuairisciú imscrúdaithe, 
eispéiris ealaíon agus cultúir, rannpháirtíocht 
spóirt, bunábhar drámaíochta, cláracha 
siamsaíochta agus ábhar do leanaí. I rith na 
bliana rinne ár gcuid seirbhísí raidió anailís 
ar shaincheisteanna an lae a bhí go mór i 
mbéal an phobail, fad a chuir siad ardghiúmar 
orainn freisin. Cuireadh aghaidheanna agus 
guthanna nua le sceidil RTÉ agus leanamar de 
thacaíocht a thabhairt d’ealaíontóirí agus do 
thaibheoirí, iadsan atá aitheanta agus iadsan 
atá ag teacht chun cinn araon. D’ainneoin an 
teacht atá ag daoine ar na seirbhísí meán 
atá ar fáil ar fud na cruinne, bhí 44 as 50 de 
na cláracha teilifíse is mó féachana in Éirinn 
ar RTÉ sa bhliain 2021. Tugann nach mór 2 
milliún duine cluas do sheirbhís raidió de chuid 
RTÉ gach seachtain, agus ó tharla 98 milliún 
radharc ar leathanaigh bainte amach gach mí 
tá caighdeáin cheannaireachta bainte amach 
ag seirbhísí ar líne RTÉ maidir le hábhar 
agus rannpháirtíocht an lucht féachana agus 
éisteachta. Baineann 92% den daonra leas 
as ceann nó níos mó de sheirbhísí RTÉ gach 
seachtain, a fhágann go bhfuil sé ar cheann 

“Is iontach an rud 
é go bhféachann 
an oiread 
sin daoine ar 
chláracha RTÉ 
gach seachtain”

de na seirbhísí is mó a mbraitheann daoine air 
sa tír. D’ainneoin na ndúshlán lucht féachana 
agus éisteachta níos óige a mhealladh tá 
ardú tagtha le dhá bhliain anuas ar an sciar 
den lucht féachana agus éisteachta i measc 
na ndaoine idir 25-44 a úsáideann seirbhísí 
RTÉ. Cé go raibh teorann le deiseanna lucht 
féachana beo a bheith i láthair de dheasca 
COVID-19, bhí ríméad orainn ardán a 
thabhairt do cheoltóirí cumasacha nua agus 
cruthaithe na hÉireann ar fud réimse leathan 
clár lena n-áirítear an tsraith nua móréilimh 
Heart of Saturday Night a craoladh i rith an 
tsamhraidh. Rinneamar beochana nua a 
fhorbairt, i mBéarla agus i nGaeilge, don lucht 
féachana níos óige, agus leanamar de thacú 
le teaghlaigh fad a bhí na scoileanna dúnta le 
Home School Hub.

Bhí an-mhórtas orainn drámaíocht nua de 
bhunú na hÉireann, Smother, Kin agus Hidden 
Assets, a chraoladh i gcomhpháirtíocht le Fís 
Éireann, Léiritheoirí Scáileáin na hÉireann 
agus le craoltóirí idirnáisiúnta eile. Ní hamháin 
gur bhain na sraitheanna sin líon mór lucht 
féachana amach ar RTÉ One, bhí an-tóir 
freisin orthu ar an RTÉ Player agus 2.47 milliún 
sruth déanta ar Kin.  

I mí Feabhra agus Márta 2021, i ndiaidh an 
fheachtais náisiúnta, “Tabhair do Thuairim” 
sna meáin, thug nach mór 10,000 duine 
den phobal a dtuairimí i dtaobh RTÉ agus 
a bhfuil siad ag súil leis uaidh. Cuideoidh 
na léargais sin RTÉ a threorú sna blianta 
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amach romhainn.  Is éard a bhí soiléir 
ná an ardtosaíocht a thug an pobal do 
neamhspleáchas agus freagracht RTÉ. Deir 
97% de na daoine a thug freagra go bhfuil sé 
tábhachtach go gcuirfeadh RTÉ nuacht agus 
cúrsaí reatha náisiúnta agus idirnáisiúnta ar 
ardchaighdeán ar fáil atá cruinn, cothrom, 
neamhchlaonta agus oibiachtúil.  Ní mór do 
RTÉ cinntí eagarthóireachta neamhspleácha 
a dhéanamh agus deir 96% díobh go 
bhfuil sé tábhachtach go dtabharfadh 
RTÉ iadsan a bhfuil poist údaráis acu chun 
cuntais. Féachann níos mó daoine anois 
ar fheasacháin nuachta chuimsitheacha 
agus mhiona RTÉ ná mar a d’fhéach dhá 
bhliain ó shin.  Trí thuairisciú imscrúdaithe 
RTÉ (amhail RTÉ Investigates: Stuck in 
the Rough, inar féachadh ar na dúshláin as 
cuimse a mbíonn ar dhaonra gan dídean na 
tíre aghaidh a thabhairt orthu), leanann RTÉ 
de léargas a thabhairt ar shaincheisteanna 
tábhachtacha sochaíocha. 

Ba bhliain í 2021 freisin a fhanfaidh inár 
gcuimhne de bharr éachtaí spóirt na hÉireann 
agus tháinig ról RTÉ an tír a thabhairt le chéile 
d’ócáidí náisiúnta chun cinn le clúdach RTÉ de 
na Cluichí Oilimpeacha. D’fhéach 2.6 milliún 
duine ar chlúdach RTÉ2 de rannpháirtithe 
na hÉireann ar fad agus d’fhéach 1.5 milliún 
duine ar chlúdach RTÉ de na Cluichí 
Parailimpeacha. Tharraing an 45 cluiche i 
gcomórtas UEFA Euro 2020 345,000 lucht 
féachana ar an meán. Tharraing Cluichí 
Ceannais Iomána, Peile agus Camógaíochta 

an CLG meánlucht féachana níos airde fós ná 
an bhliain roimhe, agus meánlucht féachana 
945,000 a bhí ag an gCluiche Ceannais 
Sinsear Peile idir Maigh Eo agus Tír Eoghain. Ní 
fhéadfaí an leibhéal sin rannpháirtíochta agus 
ceiliúrtha náisiúnta a bhaint amach gan na 
himeachtaí sin a bheith curtha ar fáil ar bhonn 
saorchraolta. Cé go bhfuil idirbheartaíochtaí 
i leith cearta ag éirí níos iomaíche, tá RTÉ 
tiomanta fós do a chinntiú go mbeidh gach uile 
dhuine ábalta teacht a bheith acu ar an sult is 
féidir a bhaint as spórt náisiúnta. 

Aitheanta go domhanda, d’éirigh le RTÉ an 
caighdeán bainistíochta fuinnimh ISO 50001 
a bhaint amach, an chéad chraoltóir in Éirinn 
agus sa Ríocht Aontaithe leis sin a dhéanamh, 
agus fágann sin gur eagraíocht níos 
inbhuanaithe anois RTÉ. Bhí RTÉ i measc 12 
craoltóir idirnáisiúnta a shínigh an Gealltanas 
Ábhar a bhaineann le cúrsaí Aeráide. Tá 
geallúint tugtha ag na sínitheoirí, a bhfuil BBC, 
Channel 4, ITV agus Sky ina measc, ábhar a 
fhorbairt chun cuidiú leis an lucht féachana 
agus éisteachta tuiscint a fháil ar atá i gceist 
leis an ngéarchéim aeráide dóibhsean, chomh 
maith le spreagadh agus eolas a thabhairt 
dóibh le roghanna inbhuanaithe a dhéanamh.

Leagadh béim sa bhliain 2021 ar an ról 
tábhachtach atá ag RTÉ cuidiú le pobal na 
hÉireann nascadh le daoine a bhfuil cúnamh 
ag teastáil uathu, trí réimse tionscnamh 
inspioráideach le hairgead a bhailiú. Bhí na 
freagraí a fuarthas ar achainíocha ar The 

Late Late Show, the 2fm Breakfast Show, 
Liveline agus The Ray D’Arcy Show i measc 
achainíocha eile, ar cheann de na gnéithe 
ba spreagúla i mbliain a bhí iontach deacair 
ag go leor daoine. Bhain The Late Late Toy 
Show buaiclíon nua lucht féachana amach 
arís ag tarraingt 1.7 milliún lucht féachana agus 
ag bailiú breis is €6.6 milliún don RTÉ Toy 
Show Appeal.  

Tá seirbhísí RTÉ ábhartha, iontaofa agus 
thar a bheith spéisiúil fós. Baineann go leor 
daoine sult astu agus leanann RTÉ de ról 
tábhachtach a imirt chun saol mhuintir na 
hÉireann a neartú.

Caitheadh an chuid is mó den deich mbliana 
seo caite faoi scáth na ndúshlán a bhaineann 
le héagobhsaíocht airgeadais. Tá súil agam 
gurb ionann 2022 agus cor cinniúnach in 
infheistíocht náisiúnta sna meáin seirbhíse 
poiblí. Ní raibh sé chomh tábhachtach riamh 
agus atá sé anois, agus tá RTÉ fíorthiomanta 
freastal ar ár lucht féachana leis an ábhar 
Éireannach is fearr dá bhfuil ann.

Dee Forbes
Príomh-Stiúrthóir
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Athbhreithniú 
Airgeadais

Torthaí agus Brabús Oibriúcháin 
Le linn na bliana 2021 lean paindéim COVID-19 ag 
imirt tionchair ar sheasamh airgeadais RTÉ. De 
réir mar a maolaíodh srianta sláinte i rith na bliana, 
chuir éileamh ó ghnólachtaí borradh faoin margadh 
fógraíochta agus iad ag iarraidh ar chustaiméirí 
airgead a chaitheamh. De thoradh air sin tháinig 
méadú mór ar ioncam ó fhógraíocht a lean ar 
aghaidh i gcaitheamh an dara leath den bhliain 2021 
agus a d’fhág gur chríochnaigh an t-ioncam tráchtála 
10% níos airde ná mar a chríochnaigh sa bhliain 
2020. É sin ráite, díoladh níos lú ceadúnais teilifíse 
sa bhliain 2021 agus tháinig laghdú de bheagán ar 
ioncam ón gceadúnas teilifíse i gcomparáid le 2020. 
Tosaíodh arís le hábhar a léiriú, agus lean Euro 2020 
agus na Cluichí Oilimpeacha ar aghaidh i samhradh 
na bliana 2021, ach cuireadh go leor cláracha 
eile ar ceal nó cuireadh srian orthu. B’ionann an 
ghlanéifeacht a bhí aige sin agus costais oibríochta 
RTÉ a laghdú agus d’fhág go ndearna RTÉ barrachas 
measartha sa bhliain 2021.

B’ionann EBITDA RTÉ (Tuilleamh roimh Ús, Cánacha, 
Dímheas agus Amúchadh) sular tugadh costais 
maidir le himeachtaí speisialta san áireamh agus 
€28.9 milliún (2020: €25.9 milliún). B’ionann an costas 

a bhain le himeachtaí speisialta i rith na bliana 2021, 
lena n-áirítear Euro 2020, na Cluichí Oilimpeacha, 
cluichí cáilithe do Chorn an Domhain, agus €15.8 
milliún a bhí níos airde ná leibhéal caiteachais na 
bliana 2020, rud a d’fhág Glanbharrachas roimh 
Cháin na bliana cothrom le €2.8 milliún (2020: €9.8 
milliún). B’ionann an Glanbharrachas i ndiaidh Cánach 
don bhliain agus €2.4 milliún (2020: €7.9 milliún). 

Tháinig méadú €13.8 milliún ar ioncam tráchtála 
mar gur tháinig ardú géar ar éileamh ó lucht 
fógraíochta i ndiaidh na dianghlasála sa chéad 
cúpla mí, go háirithe sa dara leath den bhliain. 
Níor éirigh leis an ioncam ón táille ceadúnais na 
leibhéil roimh COVID-19 a bhaint amach arís, 
agus díoladh beagnach 10,000 níos lú ceadúnais 
teilifíse i gcomparáid le 2020. Bhí ioncam ó tháille 
ceadúnais RTÉ €0.5 milliún níos ísle bliain i ndiaidh 
bliana. Bhí na costais oibriúcháin €331.3 milliún, lena 
n-áirítear costais maidir le himeachtaí speisialta, 
€23.6 milliún níos airde ná leibhéil na bliana 2020 
mar gur tháinig méadú ar léiriúcháin i ndiaidh srian 
mór ar ghníomhaíochtaí sa bhliain 2020 agus mar 
gheall ar na costais bhreise a bhain le Euro 2020, na 
Cluichí Olimpeacha agus cluichí cáilithe do Chorn an 
Domhain a chlúdach. 

Achoimre ar na Buaicphointí Airgeadais 
 2021 2020 Athrú

 € m € m € m

Ioncam Tráchtála 148.3 134.5 13.8

Ioncam ón gCeadúnas Teilifíse 196.1 196.6 (0.5)

Ioncam Iomlán 344.4 331.1 13.3

Costais Oibriúcháin (gan Imeachtaí Speisialta a áireamh)* (315.5) (305.2) (10.3)

EBITDA** (roimh Imeachtaí Speisialta) 28.9 25.9 3.0

Costais maidir le hImeachtaí Speisialta (15.8) (2.5) (13.3)

EBITDA 13.1 23.4  (10.3)

Dímheas & Amúchadh (11.6) (13.5) 1.9

Gnóthachan ó Dhiúscairt Sócmhainní 0.1 -  0.1

Glanioncam/(glanchostas) Airgeadais 1.2 (0.1)  1.3

Barrachas roimh Cháin 2.8 9.8  (7.0)

Cáin (0.4) (1.9) 1.5

Glanbharrachas/(Glaneasnamh) don Bhliain 2.4 7.9 (5.5)

* Costais Oibriúcháin roimh Dhímheas & Amúchadh agus gan costais incriminteacha maidir le hImeachtaí Speisialta a áireamh.

** EBITDA: Tuilleamh roimh Ús, Cánacha, Dímheas agus Amúchadh.

Ioncam Tráchtála 
Is ionann ioncam tráchtála €148.3 milliún na bliana 
2021 agus méadú 10.3% ar fhigiúr €134.5m na bliana 
2020. Ba é an phríomhchúis leis an méadú foriomlán 
ná feidhmíocht na trádála teilifíse a sháraigh 
tionchar díobhálach COVID-19 sa bhliain 2020, agus 
a bhain tairbhe, go háirithe sa dara leath den bhliain, 
as an méadú suntasach a tháinig ar chaiteachas 
na gcliant.
 

 

2021 v 2020
Athrú

€m
Athrú

%

Ioncam Tráchtála 2020 134.5  

Trádáil - Teilifís 11.7 15.3%

Trádáil - Raidió  1.3 5.6%

Trádáil - Digiteach 1.6 23.2%

Ioncaim Eile Neamhthrádála (0.8) -2.5%

Gluaiseacht Bliain ar Bhliain 13.8 10.3%

Ioncam Tráchtála 2021 148.3  
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Tháinig méadú 14.9% ar mhíreanna fógraíochta 
ar an teilifís, an ranníocóir is mó maidir le hioncam 
tráchtála, i gcomórtas le 2020. Ba bhliain luaineach 
eile a bhí sa bhliain 2021, ós rud é go raibh tús mall ag 
an mbliain mar gheall ar shrianta dianghlasála, ach 
tháinig cúrsaí chucu féin go maith i rith na bliana. Bhí 
éileamh ó lucht fógraíochta i dtaobh Euro 2020 agus 
na gCluichí Oilimpeacha mar bhonn taca faoi sin 
chomh maith leis an ardú géar a tháinig ar áirithintí 
fógraíochta sna ceithre mhí deiridh den bhliain, 
patrún a bhí mar a chéile le patrún na bliana roimhe 
sin. Ba é an méadú i gcaiteachas i gcatagóirí amhail 
Ól, Siamsaíocht, Bia agus Miondíol an chúis a bhí 
leis an bhfeidhmíocht bhliain i ndiaidh bliana, ba iad 
na catagóirí sin ar an iomlán na catagóirí céanna ar 
imir srianta na paindéime an tionchar ba díobhálaí 
orthu in 2020.

Mhéadaigh ioncam iomlán trádála teilifíse, lena 
n-áirítear Urraíocht agus Suíomh Táirgí 15.3% ar an 
iomlán. Ós rud é nár cuireadh isteach an oiread sin ar 
sceideal na gcláracha teilifíse in 2021 i gcomparáid 
leis an mbliain 2020, bhí deiseanna ann tús a chur 
arís le patrún ioncaim urraíochta níos rialta ná mar 
a bhí sa bhliain roimhe sin. B’fhíor sin go háirithe 
maidir le cláracha Drámaíochta a raibh méadú 
mór in coimisún i gceist leo, bunaithe ar roinnt 
coimisiún nua.

Bhí an-bhliain go ginearálta ag trádáil raidió, lena 
n-áirítear mír, urraíocht agus promóisin, bhí méadú 
5.6% bliain ar bhliain i gceist. Ba mar thoradh ar na 
gnéithe ar fad a bhaineann le trádáil Raidió a bhí 
an méadú sin agus mír Raidió ardaithe faoi 3.7%, 
ioncam ó urraíocht Raidió 12% níos airde agus 
promóisin raidió, a bhí 13% níos airde, d’ainneoin 
an chiorraithe leanúnaigh ar chraoltóireacht 
sheachtrach agus imeachtaí.

Tháinig forás 3.7% ar fhógraíocht míre raidió, 
chuidigh gur lean an Rialtas de raidió a úsáid 
chun teachtaireachtaí riachtanacha sláinte a 
sheachadadh leis sin. Cé gur laghdaigh caiteachas 
ar fad an Rialtais in 2021 go dtí 18.6% (2020: 21%), 
cuid shuntasach den ghnó a bhí ann mar sin féin. 

Tháinig méadú 23.2% ar ioncaim ó thrádáil 
dhigiteach i gcomórtas le 2020. Is ionann ioncam 
VOD agus an ranníocóir is mó chuig ioncaim ó 
thrádáil dhigiteach agus bhí sé méadaithe 17% 
bliain ar bhliain. Tháinig méadú 3.3% bliain ar 
bhliain ar ioncaim maidir le taispeántas ar bhonn 
digiteach ar fud rte.ie agus tháinig méadú 30% ar 
urraíocht dhigiteach.

Thit ioncam ó PIC (Comórtais Idirghníomhacha 
Chláracha) 20% bliain ar bhliain mar gheall nár 
fhill leibhéal rannpháirtíochta an lucht féachana i 
gcomórtais teilifíse ar na leibhéil a bhí ann roimh 
an bpaindéim agus freisin mar gheall ar chinntí 
eagarthóireachta a rinneadh gan comórtais a 
reáchtáil don lucht féachana ar chláracha áirithe den  
Late Late Show i rith na bliana. Ina áit sin bailíodh 
airgead do charthanachtaí aonair le linn na gclár sin.

Bhí an-bhliain eile ag an RTÉ Guide i dtéarmaí 
díolacháin agus é níos lú ná 1% níos ísle bliain ar 
bhliain i margadh a mheastar a bheith síos 8%-
10% bliain ar bhliain. B’ionann díolachán iomlán na 
gcóipeanna agus 1.840 milliún agus áirítear laghdú 
2% ar an méid a díoladh den mhóreagrán Nollag, 
ar díoladh 265,000 cóip de. Bhí fáilte mhór roimh 
ioncam ó fhógraíocht a bheith tagtha chuige féin 
arís, a raibh drochthionchar air sa bhliain 2020, 
agus b’ionann sin agus méadú 29% ar an mbliain 
roimhe sin.

Ioncam ón gCeadúnas Teilifíse 
Ós craoltóir seirbhíse poiblí démhaoinithe RTÉ ar a 
leagtar réimse leathan cúraimí faoin reachtaíocht, 
tá buntábhacht leis an leibhéal maoinithe poiblí a 
fhaightear chun ról na heagraíochta a chomhlíonadh. 
An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt agus Meán (DTCAGSM) atá 
freagrach as an airgead ceadúnais teilifíse a bhailiú, 
ó An Post (an t-aon ghníomhaire amháin maidir le 
ceadúnais teilifíse a dhíol) agus ón Roinn Coimirce 
Sóisialaí (DSP) i ndáil le ceadúnais teilifíse ‘saor in 
aisce’. Tugann an DTCAGSM ansin deontas do RTÉ 
as an airgead maidir le táillí ceadúnais a bhailítear. 

As an €221.9 milliún a bailíodh maidir le ceadúnas 
teilifíse sa bhliain 2021, fuair RTÉ €196.1 milliún (88%) 
de. Baineadh úsáid as an gcuid eile den airgead 
ón táille ceadúnais, €25.8 milliún, chun na costais 
bailiúcháin agus muirir ghaolmhara An Post a íoc 
agus chun airgead a chur ar fáil don scéim atá ag 
Údarás Craolacháin na hÉireann (BAI), Fuaim & 
Fís. Bhí an t-ioncam ón táille ceadúnais a fuair RTÉ 
sa bhliain 2021 €0.5 milliún níos ísle ná mar a bhí 
sa bhliain 2020, ó tharla nár éirigh le díolacháin na 
gceadúnas teilifíse na leibhéil chéanna a bhaint 
amach agus a bhí ann roimh an bpaindéim de bharr 
an chiorraithe leanúnaigh a bhí ar ghníomhaíochtaí 
na gcigirí teilifíse mar gheall ar shrianta COVID-19. 

De réir an ríomh is deireanaí atá déanta ag 
DTCAGSM ar na figiúirí, tá an leibhéal seachanta don 
bhliain 2020 cothrom le 15.2% de na teaghlaigh agus 
de na háitribh ghnó a mbeadh an táille le gearradh 
orthu. Tá an ráta seachanta in Éirinn i bhfad níos 
airde ná mar atá sa Ríocht Aontaithe agus i dtíortha 
eile san Eoraip (féach leathanach 25) agus tá an 
costas bailiúcháin níos mó ná dhá oiread an chostais 
atá ag Craoltóirí Seirbhíse Poiblí eile san Eoraip. Tá 
An Post, DTCAGSM agus RTÉ ag obair i gcónaí le dul 
i ngleic leis an ráta seachanta.
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Athbhreithniú 
Airgeadais
(ar lean)

Ábhar buartha freisin an t-ardú ar líon na dteaghlach 
nach bhfuil teilifíseán den ghnáthchineál acu. Tá 
ardú seasta ag teacht le blianta beaga anuas ar an 
bhfigiúr sin de réir an Nielsen Establishment Survey 
agus é cothrom le 15.1% faoin tráth seo (Eanáir 
2022), ardú 2.2% le bliain anuas. De réir mar atá 
athrú níos casta atá ag teacht ar na modhanna ina 
dtapaítear ábhar meán cumarsáide is lú a thiocfaidh 
táille an cheadúnas teilifíse leis an gcaoi a dtapaíonn 
daoine ábhar seirbhíse poiblí. Tá sin ar an gcúis is 
mó leis an athrú ar an gcóras atá á thabhairt isteach 
i dtíortha eile, ionas gur táille maidir leis na meáin 
chumarsáide nó modh eile atá iontu anois seachas 
táille a bhaineann le gaireas de chineál faoi leith. 

D'ainneoin mholadh Údarás Craolacháin na 
hÉireann (BAI) go ndéanfaí méadú láithreach €30 
milliún ar mhaoiniú poiblí, moladh a rinneadh in 
2018 mar chuid d'athbhreithniú an BAI ar straitéis 
RTÉ 2018-2022, níl ach méadú c.€9 milliún tagtha 
ar mhaoiniú poiblí RTÉ ó shin. Tá an gá le méadú ar 
mhaoiniú poiblí chomh géar anois agus a bhí riamh, 
d'ainneoin faoiseamh sealadach a bheith ar chúrsaí 
airgeadais RTÉ a bhí mar thoradh ar an gciorrú a 
bhí ar ábhar agus ar chúrsaí léiriúcháin in 2020 
agus in 2021. Bhunaigh an Rialtas an Coimisiún um 
Thodhchaí na Meán chun aghaidh a thabhairt ar 
an tsaincheist seo agus táthar ag súil le moladh an 
choimisiúin in 2022.
 
Leagtar amach faoin gceannteideal ‘Mar a chaitear 
gach Táille Ceadúnais Teilifíse’ (féach leathanaigh 
28-29) an úsáid a bhaintear as an táille ón 
gceadúnas le hinfheistíocht á dhéanamh i seirbhísí 
agus i mbeartaíocht RTÉ ar 84% d’iomlán na dtáillí 
ceadúnais. Déantar an 16% atá fanta a infheistiú i 
mBearta neamh-RTÉ, lena n-áirítear an ciste atá 
ag Údarás Craolacháin na hÉireann, Fuaim & Fís, an 
asbhaint agus an cúnamh a bhaineann le TG4 agus 
na táillí bailiúcháin a íoctar le An Post.

Costais Oibriúcháin 
B’ionann na costais iomlána oibriúcháin agus 
€331.3 milliún, méadú €23.6 milliún ar leibhéil 
na bliana 2020, ó tharla tús a bheith curtha arís 
le hábhar a léiriú i rith na bliana. Áirítear air sin 
costas €15.8 milliún d’imeachtaí speisialta in 2021 
a bhain le Craobhchomórtas na hEorpa, na Cluichí 
Oilimpeacha agus cluichí cáilithe do Chorn an 
Domhain a chlúdach. 

Tháinig ardú ar na costais oibriúcháin, gan imeachtaí 
speisialta san áireamh, faoi €10.3 milliún, mar 
thoradh ar thús a bheith curtha arís le roinnt ábhar a 
léiriú, léiriúcháin intí agus léiriúcháin choimisiúnaithe 
araon. D'fhan costais fostaithe gan athrú ar leibhéil 
na bliana 2020. Thit costais na gcláracha faighte 
€3.1 milliún i gcomórtas le 2020 de dheasca 
COVID-19 a bheith ag cur isteach ar léiriú sa bhliain 
2020 a d’imir tionchar ar sholáthar scannán agus 
sraitheanna nua sa bhliain 2021.

I Meitheamh 2021, tháinig deireadh le hiniúchadh na 
gCoimisinéirí Ioncaim maidir le rangú conraitheoirí. 
Mar gheall ar an iniúchadh, d’íoc RTÉ socraíocht 
€1.2 milliún leis na Coimisinéirí Ioncaim. Tá an 
Roinn Coimirce Sóisialaí i mbun iniúchadh leantach 
a dhéanamh i láthair na huaire ar stádas ÁSPC 
na gconraitheoirí.

2021 v 2020
Athrú

€ m

Costais Oibriúcháin 2020 307.7

Ardú ar Chostais Oibriúcháin  10.3

Méadú ar Chostais maidir le 
hImeachtaí Speisialta 13.3

Ardú bliain ar bhliain (Imeachtaí 
Speisialta san áireamh) 23.6

Costais Oibriúcháin 2021 331.3

 
Líon na bhFostaithe
B'ionann líon na bhfostaithe ar an 31 Nollaig 2021 
agus 1,871 (2020: 1,866) agus bhí 232 (2020: 240) 
acu sin ina bhfostaithe ar bhonn páirtaimseartha 
/ ócáideach. B'ionann coibhéis líon na bhfostaithe 
lánaimseartha amhail an 31 Nollaig 2021 agus 
1,755 (2020: 1,758). 

Go gairid i ndiaidh dheireadh na bliana, ar an 24 
Eanáir 2022, d’aistrigh an Cheolfhoireann Shiansach 
Náisiúnta as RTÉ chuig an gCeoláras Náisiúnta. 
Rinne sé sin an Choibhéis Lánaimseartha a laghdú 
tuilleadh faoi 70.
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LÍON NA bhFOSTAITHE

COSTAIS OIBRIÚCHÁIN RTÉ €M 2008 – 2021 

-25%

Lucht Féachana agus Éisteachta, 
Cainéil agus Margaíocht   134

Ábhar 
587

Nuacht & 
Cúrsaí Reatha   302

Cúrsaí 
Feidhmiúcháin agus 
Seirbhísí Léiriúcháin   554

Tráchtáil  82

2rn  56

Seirbhísí Lárnacha, 
Teicneolaíocht, Acmhainní Daonna 
& Cúrsaí Airgeadais  156

2021

TÁILLÍ CEADÚNAIS – RÁTAÍ SEACHANTA 

Éire 

An Ríocht 
Aontaithe 

An Ghearmáin 

An Ostair 

An Danmhairg 

An Iodáil 

15.2%

7%

2%

5%

11.4%

7.7%

Foinse: Tuarascáil de chuid an EBU maidir le Táillí Ceadúnais 2021 - 
Rátaí Seachanta 2020 san áireamh

2017

335

2016

343

2018

340

2015

320

2014

312

2013

307

2012

335

2011

353

2010

356

2009

363

2008

439

2020

308

2021

331

2019

338
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Glanioncam Airgeadais
Bhí glanioncam airgeadais €1.2 milliún i gceist sa 
bhliain 2021 (€0.1 milliún i gcaiteachas glan sa bhliain 
2020), mar seo a leanas: 
 
B'ionann an t-ioncam airgeadais iomlán sa bhliain 
2021 agus €2.6 milliún, i gcomórtas le €1.6 milliún 
sa bhliain 2020. Tugtar san áireamh glanioncam 
úis €1.4 milliún maidir le scéim pinsin shochair 
shainithe IAS 19 (2020: €1.4 milliún); agus ioncam 
infheistíochta €0.5 ó chomhfhiontar (2020: €0.2 
milliún); agus gnóthachan ar luach cothrom €0.7 
milliún (2020: caillteanas €0.7 milliún) i ndáil le 
conarthaí maidir le díorthach airgeadra eachtraigh.

Is ionann an costas airgeadais i leith na bliana 
2021 agus €1.4 milliún, i gcomórtas le costas €1.7 
milliún sa bhliain 2020. Tugtar san áireamh leis an 
gcostas €1.4 milliún an t-ús atá le híoc ar iasachtaí, 
ar éarlaisí, ar chostais athmhaoinithe agus ar ús ar 
chostais athstruchtúraithe. 

Cánachas
Tharla muirear cánach €0.4 milliún sa bhliain 2021 
(€1.9 milliún sa bhliain 2020). Tagann an muirear 
cánach chun cinn sa bhliain mar gheall ar an 
mbarrachas a ghintear. Áirítear i muirear cánach 
an Ráitis Ioncaim creidmheas iarchurtha cánach 
€0.5 milliún a eascraíonn ó iomrall tráthanna maidir 
le liúntais chaipitil a éileamh agus dímheas a chur 
de mhuirear. 

Sreabhadh Airgeadais agus Iasachtaí
B'ionann iarmhéid iomlán an airgid thirim, 
infheistíocht i sóchmhainní leachtacha san 
áireamh, amhail an 31 Nollaig 2021 agus €101.4 
milliún (2020: €87.2  milliún), méadú €14.2 milliún 
a tharla, den chuid is mó, mar gheall ar thorthaí 
oibríochta feabhsaithe don bhliain. Is féidir achoimre 
i ndáil leis an ngluaiseacht ó thaobh iarmhéideanna 
airgid thirim i rith na bliana 2021 a leagan amach mar 
seo a leanas: 

Ráiteas Achoimre faoi Shreabhadh Airgid
2021 2020

 €m €m

EBITDA  13 23

Sreabhadh airgid maidir le 
cúrsaí Oibriúcháin: 
– (Méadú)/ísliú maidir le 
Caipiteal Oibriúcháin 18 (2)

Sreabhadh airgid athstruchtúraithe: 
– Íocaíochtaí (2) (1) 

Cáin ioncaim íoctha (3) -

Beartaíocht Infheistíochta: 

- Caiteachas Caipitil  (11)  (6)

Sreabhadh airgid maidir le 
cúrsaí airgeadais:

– Iasachtaí a tarraingíodh anuas  - 5

Ús Íoctha  (1)  (1)

Ardú glan maidir le hAirgead 
Tirim agus Infheistíocht i 
Sócmhainní Leachtacha  14 18

 
Mhaolaigh paindéim Covid-19 cuid den bhrú a bhí 
ar RTÉ i dtaobh cúrsaí airgeadais sa bhliain 2020 
agus 2021. Meastar gur scéal sealadach a bheidh 
ansin, áfach. Lean bainistíocht ar airgead de bheith 
ina phríomhthosaíocht airgeadais i gcaitheamh na 
bliana 2021 agus leanfar de sin amach anseo. 

Bhí iasachtaí bainc iomlána €65 milliún ag RTÉ, 
amhail an 31 Nollaig 2021 (2020: €65 milliún) mar 
seo a leanas:
• Tá Saoráid Club €60 milliún ag 2rn, fochuideachta 

tarchuradóireachta RTÉ, le Barclays agus le 
Banc na hÉireann. Baineann €40 milliún den 
tsaoráid sin le cistiú tionscadail don bhonneagar 
tarchuradóireachta agus dáileacháin a 
theastaíonn don líonra maidir le Teilifís Dhigiteach 
Trastíre (DTT), agus bhí a iomlán sin tarraingthe 
anuas amhail an 31 Nollaig 2021. Tá saoráid 
iasachta téarma breise dar luach €20 milliún 
i bhfeidhm, €15 milliún de sin a bhí tarraingthe 
anuas amhail an 31 Nollaig 2021. 

• Tá saoráid €20 milliún ag RTÉ le Banc na 
hÉireann, lena n-áirítear saoráid €10 milliún de 
chreidmheas imrothlach agus iasacht téarma €10 
milliún. Amhail an 31 Nollaig 2021 bhí an iasacht 
téarma €10 milliún tarraingthe anuas. 

Athbhreithniú 
Airgeadais
(ar lean)
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Bainistíocht maidir le Riosca Airgeadais 
Is é Bord RTÉ a leagann síos polasaithe cistíochta 
an Ghrúpa, a chlúdaíonn iasachtaí, bainistíocht 
ar airgead tirim, riosca maidir le creidmheas 
contrapháirtithe, riosca leachtachta, riosca maidir le 
rátaí úis agus riosca maidir le malartú eachtrach. Tá 
neamhchosaint RTÉ faoi gach ceann de na rioscaí 
sin leagtha amach i nóta 21 leis na ráitis airgeadais.

Deontas Caipitil 
Fuarthas deontas caipitil cheana ón DTCAGSM 
maidir le socrú do ghlanadh bhanna minicíochta 
Speictream 700 MHz de réir shainordú an AE. 
Déantar deontais caipitil a lua mar ioncam 
iarchurtha agus déantar iad a thabhairt san 
áireamh leis an Ráiteas Ioncaim ar bhonn atá ag 
teacht leis an bpolasaí dímheasa maidir leis na 
sócmhainní bunaidh. 

Caiteachas Caipitil 
B'ionann caiteachas iomlán RTÉ ar thionscadail 
caipitil i rith na bliana 2021 agus €16.9 milliún 
(2020: €7.5 milliún). Baineann an chuid is mó den 
chaiteachas le tionscadail teicneolaíochta agus 
le clár athsholáthair sócmhainne DTT. Tugadh 
roinnt tionscadal a cuireadh siar sa bhliain 2020 de 
dheasca shrianta COVID-19 chun cinn. 

Tá tús curtha freisin leis an gcaiteachas ar 
thionscadail caipitil áirithe a bhfuil tábhacht 
straitéiseach leo agus é aontaithe ag Bord 
RTÉ go ndéanfar iad a mhaoiniú ón bhfáltas 
mar gheall ar dhíol na talún. Áirítear orthu sin 
obair fhorfheabhsúcháin ar Stiúideo 5, obair 
fhorfheabhsúcháin ar an gcóras bainistithe maidir 
le cainéil agus cearta, ardán nua stórála, obair 
fhorfheabhsúcháin ar stiúideonna raidió, córas nua 
ERP, comhdhlúthú ar chórais iarléiriúcháin agus 
digitiú ar na hábhair cartlainne.

Tuairiscíocht Idirdhealaithe agus 
Leithroinnt Costais 
Déantar anailís idirdhealaithe RTÉ a ullmhú i 
gcomhréir le caighdeán IFRS 8 Réimsí Dealaithe 
Oibriúcháin a leagtar amach i nóta 2(d). Is iad na 
ranna éagsúla na príomhréimsí dealaithe ag RTÉ 
agus rinneadh iad a leagan amach ar an 1 Eanáir 
2018 i ndiaidh atheagar eagraíochta. Rinneadh 
modhanna oibre maidir le leithroinnt costais a chur 
i bhfeidhm go seasta leanúnach i rith na bliana 
2021 faoi mar a leagtar amach i Nóta 2 maidir le 
Tuairisciú Idirdhealaithe. 

Cúrsaí Rialála 
Tagann RTÉ faoin BAI maidir leis na dualgais mar 
chomhlacht craolacháin seirbhíse poiblí. Oibríonn 
RTÉ (faoi mar a éilítear faoin Acht Craolacháin 
2009) leis an Údarás Craolacháin i ndáil leis an 
athbhreithniú bliantúil agus leis an athbhreithniú cúig 
bliana ar an gcistíocht phoiblí a dhéanann an 
BAI faoi alt 124 an Achta. I ndeireadh na bliana 
2019, d’fhoilsigh RTÉ a Straitéis Athbhreithnithe 
2020-2024, plean a leagadh amach chun 
inbhuanaitheacht airgeadais RTÉ a bhaint amach. Tá 
RTÉ rannpháirteach go hiomlán leis an BAI maidir 
leis na hathbhreithnithe bliantúla ina dhiaidh sin 
agus tá rannpháirteach go hiomlán freisin leis an 
gCoimisiún um Thodhchaí na Meán maidir lena ról 
leasú a mholadh ar an samhail mhaoinithe a bheidh i 
bhfeidhm amach anseo do na meáin seirbhíse poiblí. 

D'ainmnigh an Coimisiún um Rialáil Cumarsáide 
(ComReg), roimhe seo, RTÉ agus 2rn ina 
gcomhlachtaí a bhfuil cumhacht shuntasach sa 
mhargadh (SMP) acu sna margaí a bhaineann le 
seirbhísí tarchuradóireachta agus dáileacháin a 
chur ar fáil do chraoltóirí Raidió agus don oibritheoir 
ilphléacs DTT chomh maith le hiarsholáthar 
seirbhísí ilphléacs DTT do chraoltóirí teilifíse agus 
raidió. Is é an toradh a tháinig de bharr na breithe 
sin go leagtar dualgais áirithe ar RTÉ (Margadh 
B) agus ar 2rn (Margadh A). Cuirtear seirbhísí 
tarchurtha ar fáil do chraoltóirí ar a gcostas móide 
toradh ar infheistíocht ceadaithe ag ComReg ar 
na glansóchmhainní a úsáidtear. Déantar cuntais 
dheighilte lena mbaineann cuntais rialáilte maidir le 
Margadh A agus Margadh B faoi seach chomh maith 
le buncháipéisíocht cuntasaíochta a fhoilsiú de réir 
na gcoinníollacha faoin rialáil.

Cúrsaí Pinsin 
Tá trí cinn de scéimeanna pinsin ar bun ag RTÉ do 
na fostaithe: scéim pinsin le sochair shainithe (DB), 
scéim pinsin le ranníocaíochtaí sainithe (DC) agus 
scéim hibrideach (scéim a mbaineann gnéithe DB 
agus gnéithe DC araon léi).
 
Scéim Aoisliúntais RTÉ
Is scéim pinsin mhaoinithe, ranníoca, le sochair 
shainithe, arna cur ar bun faoin reachtaíocht agus 
faoi urraíocht ag RTÉ, atá i Scéim Aoisliúntais 
RTÉ. Níor ligeadh aon fhostaithe nua isteach faoin 
scéim ón mbliain 1989 i leith. Amhail an 31 Nollaig 
2021, bhí 69 fostaí ag RTÉ (2020: 98) a bhí ina 
gcomhaltaí den scéim.
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Amhail an 31 Nollaig 2021, ba ionann luach 
shócmhainní na Scéime ar an margadh agus €1,194 
milliún (2020: €1,096 milliún). Ba ionann dliteanais na 
Scéime, arna ríomh de réir IAS 19 maidir le Sochair 
Fostaithe, agus €1,047 mhilliún (2020: €949 milliún). 
Mar a éilítear faoi IAS 19, luaitear an farasbarr 
nó an t-easnamh idir sócmhainní agus dliteanais 
na Scéime mar shócmhainn ar ráiteas RTÉ faoin 
seasamh airgeadais. Dá réir sin, luaitear sócmhainn 
pinsin €147 milliún i leith na Scéime amhail an 31 
Nollaig 2021 (2020: €147 milliún). 

Tá barrachas ag baint leis an scéim faoi thástáil MFS 
agus na riachtanais leachtachta á sásamh faoi na 
cúlchistí riosca agus, dá réir sin, ní bheidh call aon 
chistíocht a bheartú i leith na scéime.

Scéim Ranníocaíochtaí Sainithe RTÉ
Is socrú ranníocaíochtaí sainithe maoinithe í an 
Scéim Ranníocaíochtaí Sainithe atá oscailte do 
chomhaltaí nua ó 1989. Amhail an 31 Nollaig 2021, 
bhí 1,280 fostaí ag RTÉ (2020: 1,252) a bhí ina 
gcomhaltaí den scéim.
 
Scéim Pinsin “50/50” Riosca i bPáirt RTÉ
Scéim mhaoinithe, ranníocach, hibrideach atá 
i Scéim Pinsin “50/50” Riosca i bPáirt RTÉ lena 
mbaineann gnéithe DB agus gnéithe DC agus atá 
faoi urraíocht RTÉ. Cuireadh tús leis an scéim seo ar 
an 1 Meán Fómhair 2010 mar shocrú pinsin roghnach 
d'fhostaithe atá ina theideal. Amhail an 31 Nollaig 
2021, bhí 401 fostaí de chuid RTÉ ina gcomhaltaí 
de Scéim Pinsin “50/50” Riosca i bPáirt RTÉ 
(2020: 385).
 
Amhail an 31 Nollaig 2021, bhí luach €32.8 milliún ar 
an margadh le sócmhainní roinn DB na Scéime. Ba 
ionann na dliteanais faoi IAS 19 i ndáil leis an roinn 
DB agus €31.8 milliún, rud a fhágann barrachas €1.0 
milliún (barrachas na bliana 2020: €4.0 milliún). 
Luaitear sin mar shócmhainn sa ráiteas maidir le 
seasamh airgeadais RTÉ.
 
Tá barrachas ag baint le roinn DB na Scéime faoi 
thástáil MFS agus na riachtanais leachtachta á 
sásamh faoi na cúlchistí riosca agus; dá réir sin, ní 
bheidh call aon chistíocht a bheartú i leith na scéime.

Breathnú Romhainn 
• B’ionann croílár na Straitéise Athbhreithnithe 

2020-2024 agus méadú i maoiniú poiblí do RTÉ, 
mar a mhol an BAI roimhe sin. Go dtí seo, seachas 
an cúiteamh €9 milliún a rinneadh ar chiorruithe 
a rinneadh roimhe seo ar mhaoiniú ar an táille 
ceadúnais, níor tháinig aon mhaoiniú poiblí breise. 
Iarradh ar an gCoimisiún um Thodhchaí na Meán 
moltaí a dhéanamh maidir le maoiniú amach 
anseo RTÉ. Cé gur cuireadh a thuarascáil faoi 
bhráid an Rialtais in 2021, táimid fós ag fanacht 
go bhfoilseofar í.

• Cé go bhfuil go leor de na tionscnaimh sábhála 
costas sa Straitéis Athbhreithnithe 2020-2024 
curtha ar fáil, ní fhéadfaí cuid de na tionscnaimh 
a bhaineann le costais phárolla a chur i 
bhfeidhm mar gheall gur diúltaíodh iad le linn 
idirghabhálacha caidrimh thionsclaíoch.

• Is ionann boilsciú agus baol mór don bhliain 
amach romhainn. Tá boilsciú ag c. 7% sa 
gheilleagar i láthair na huaire. Is dóigh go mbeidh 
ar RTÉ aghaidh a thabhairt ar bhrúnna fuinnimh 
agus boilscithe eile de réir mar a théann an 
bhliain ar aghaidh.

An Leas a Bhaintear as an Táille 
Ceadúnais a íoctar
Tugtar tuairisc i nóta 2 leis na ráitis airgeadais 
ar an leas a bhaintear as an airgead ón táille 
ceadúnais a fhaigheann RTÉ chun seirbhísí 
poiblí RTÉ a mhaoiniú. 

Leagtar amach i nóta 2(c) an bunús ar a gcuirtear 
an táille ceadúnais i leith chainéil agus sheirbhísí faoi 
leith. Cuirtear maoiniú poiblí i leith sheirbhísí faoi 
leith ar bhealach atá i gcomhréir le costas glan na 
seirbhíse poiblí. Ríomhtar costas glan na seirbhíse 
poiblí tríd an gcionroinnt ó bheartaíocht tráchtála a 
dhealú ón ollchostas a bhaineann leis an tseirbhís 
phoiblí a thabhairt i gcrích. 

Athbhreithniú 
Airgeadais
(ar lean)
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Teilifís
(RTÉ One, RTÉ2) 55.0%

Raidió (RTÉ Radio 1, 
2fm, RnaG, lyric) 19.3%

Ceol�oirne 6.5%

Ar Líne  8.0%

Eile* 1.8%
Cúnamh do TG4  3.9%

Cainéil agus seirbhísí eile  5.5%

LEITHROINNT AR AN IONCAM ÓN gCÉADÚNAS TEILIFÍSE A FUAIR RTÉ IN 2021

* Áirítear in Eile muirir airgeadais agus rialaithe, 
 a bhaineann le DTT agus cainéil eile

2021

Léirítear sa tábla seo a leanas an úsáid a bhaintear as aon táille ceadúnais teilifíse amháin, arna thabhairt san 
áireamh nach le RTÉ amháin a íoctar an t-airgead a chruinnítear ó tháillí ceadúnais teilifíse:
 
Úsáid Gach Táille Ceadúnais Teilifíse a Bailíodh

2021
€

2020
€

RTÉ One 45.08 48.72
RTÉ2 32.07 26.45
Teilifís RTÉ 77.15 75.17

RTÉ Radio 1 13.06 14.04
RTÉ 2fm 2.49 2.71
RTÉ Raidió na Gaeltachta (RnaG) 8.13 8.14
RTÉ lyric fm 3.36 3.62
Raidió RTÉ 27.04 28.51

Ceolfhoirne RTÉ 9.15 7.98
Seirbhísí ar líne 11.16 10.74
Cainéil agus Seirbhísí Eile 7.74 8.30
Muirir Rialachais agus Cistíochta 2.22 2.75
Cúrsaí DTT 0.34 0.64
Gníomhaíochtaí RTÉ 134.80 134.09

84% 84%
Cúnamh RTÉ do TG4 5.39 5.31
Tobhach BAI 1.24 1.30
Ciste Fuaim agus Fís BAI 10.65 10.59
Costais Bailiúcháin An Post agus Táillí Gaolmhara 7.92 8.71
Beartaíocht Neamh-RTÉ 25.20 25.91

16% 16%
Costas an Cheadúnais Teilifíse 160.00 160.00

 
Tugtar achoimre leis an bpíchairt thíos ar an dáileadh a rinneadh ar an ioncam ó tháillí an cheadúnais teilifíse 
a fuair RTÉ i rith na bliana 2021 i ndáil le gné na seirbhíse poiblí de ghníomhaíocht RTÉ.

Mar a chaitear gach Táille Ceadúnais Teilifíse
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An Costas in aghaidh na hUaire Craolacháin
Mar chuid den Ráiteas Bliantúil faoi na Gealltanais Feidhmiúcháin, foilsíonn RTÉ an meánchostas in aghaidh 
na huaire a bhain leis na cláracha a craoladh ar na cainéil éagsúla. Leagtar amach sa tábla thíos an t-eolas sin 
i ndáil leis an mbliain 2021 chomh maith le figiúirí inchomórtais leo i leith na bliana 2020.

2021 RTÉ One RTÉ2 RTÉ Radio 1 RTÉ 2fm RTÉ lyric fm RTÉ RnaG

€’m €’m €’m €’m €’m €’m

Costais

Cláracha a dhéantar in Éirinn 98.9 52.1 27.3 5.2 3.6 9.8

Cláracha a Ceannaíodh – in Éirinn 3.3 0.3 - - - -

 – Thar Lear 11.3 6.6 - - - -

Oibriúcháin Ghinearálta Craolacháin & 
Tarchuradóireachta 14.0 8.9 5.9 4.0 0.6 0.5

Táillí Tarchuradóireachta & Cumhachta 2.0 2.0 2.4 1.0 1.1 1.0

129.5 69.9 35.6 10.2 5.3 11.3

Uaireanta Uaireanta Uaireanta Uaireanta Uaireanta Uaireanta Uaireanta

Uaireanta Tarchuradóireachta in aghaidh na 
Bliana (comhchraoladh san áireamh) 8,760 8,760 8,806 8,760 8,760 8,760

Meánchostas Foriomlán
in aghaidh na hUaire Craolta – 2021 € € € € € €

Na hUaireanta Tarchuradóireachta ar fad 14,800 8,000 4,000 1,200 600 1,300

 

2020 RTÉ One RTÉ2 RTÉ Radio 1 RTÉ 2fm RTÉ lyric fm RTÉ RnaG

€’m €’m €’m €’m €’m €’m

Costais

Cláracha a dhéantar in Éirinn 98.7 31.4 27.9 5.0 3.9 9.9

Cláracha a Ceannaíodh – in Éirinn 2.9 0.6 - - - -

 – Thar Lear 13.2 9.3 - - - -

Oibriúcháin Ghinearálta Craolacháin & 
Tarchuradóireachta 12.1 8.3 5.4 4.2 0.6 0.5

Táillí Tarchuradóireachta & Cumhachta 2.2 2.1 1.9 1.1 1.1 1.1

129.1 51.7 35.2 10.3 5.5 11.5

Uaireanta Uaireanta Uaireanta Uaireanta Uaireanta Uaireanta Uaireanta

Uaireanta Tarchuradóireachta in aghaidh na 
Bliana (comhchraoladh san áireamh) 8,784 8,784 8,845 8,784 8,784 8,784

Meánchostas Foriomlán
in aghaidh na hUaire Craolta – 2020 € € € € € €

Na hUaireanta Tarchuradóireachta ar fad 14,700 5,900 4,000 1,200 600 1,300

 
Gluaiseacht i rith na bliana

% d'Athrú ar an gCostas in aghaidh na hUaire1

Na hUaireanta Tarchuradóireachta ar fad 0.6% 35.7% 1.3% (0.4)% (4.5)% (0.7)%

1.  Déantar an costas in aghaidh na huaire a shlánú go dtí an céad Euro is gaire. Déantar an céatadán d'athrú a ríomh de réir chostas na 

huaire sula n-oibrítear an slánúchán.

Tarlaíonn athrú ar an meánchostas in aghaidh na huaire craolacháin mar gheall ar thosca éagsúla a dtagann 
ardú agus ísliú maidir le costais cláir dá mbarr, mar shampla athrú ar chineálacha agus ar mheascán na gclár, 
an leibhéal cómhaoiniúcháin, an líon uaireanta an chloig d'ábhar atá á chraoladh den chéad uair agus líon na 
n-uaireanta athchraolta.

Athbhreithniú 
Airgeadais
(ar lean)
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Seo RTÉ
Teilifís

 

Raidió

 

Nuacht & Cúrsaí Reatha

Spórt

Digiteach

Ceolfhoirne, Ceathairéad agus Cóir
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Ar Ais de bharr Éileamh an Phobail
Tugadh Home School Hub agus After School 
Hub RTÉ ar ais i mí Eanáir chuig RTÉ2 agus 
an RTÉ Player, ag cur trí uair an chloig d’ábhar 
teilifíse ar fáil gach aon lá, ábhar ina raibh 
meascán d’ábhar nua agus seónna a craoladh 
cheana, arbh ionann sin agus lámh chúnta do 
thuismitheoirí. Bhí an lucht féachana óg ábalta 
féachaint ar John, Clíona, Seamus agus a 
gcairde go léir ar RTÉ2 idir 10am agus meán 
lae, iad ag cur foghlaim curaclaimbhunaithe 
spraíúil agus idirghníomhach ar fáil, a raibh an-
tóir air nuair a craoladh den chéad uair riamh 
é i Márta 2020. Ag 3.20pm gach lá rinneadh 
athchraoladh ar na gníomhaíochtaí laethúla 
ar After School Hub gníomhaíochtaí amhail, 
turgnaimh eolaíochta, ranganna damhsa agus 
ceoil, ealaíne agus ceardaíochta chomh maith 
le leabhair agus cultúr. Coinníodh na bileoga 
eolais, podchraoltaí agus ábhar ó thríú páirtithe 
ar www.rte.ie/learn/ agus d’fhéadfaí féachaint 
siar orthu ar an RTÉ Player. Craoladh leagan 
Theanga Chomharthaíochta na hÉireann (ISL) 
den chlár ar RTÉjr le linn na seachtaine ag 1pm 
agus craoladh clár ISL, After School Hub Best 
Bits, gach Satharn agus Domhnach ar RTÉjr. Tá 
na leaganacha ISL de Home School Hub ar fáil 
freisin ar an RTÉ Player.

Eagrán speisialta The Late Late Show ar 
Lá Fhéile Pádraig 
Thagadh na céadta míle daoine go hÉirinn 
riamh le Lá Fhéile Pádraig a cheiliúradh, agus 
bhíodh mórshiúlóidí agus imeachtaí ceiliúrtha 
ar siúl ar fud an domhain freisin. Ó tharla gur 
cuireadh imeachtaí poiblí ar ceal anuraidh, ba é 
The Late Late Show croílár an cheiliúrtha ar Lá 
Fhéile Pádraig, ag tabhairt mhuintir na hÉireann 
gach uile áit le chéile do thráthnóna speisialta 
siamsaíochta. Níor leanadh den traidisiún 
nuair a craoladh The Late Late Show oíche 
Dé Céadaoin den chéad uair ó craoladh an 
clár den chéad uair riamh beagnach 60 bliain 
ó shin agus cuireadh tugtha do mhuintir na 
hÉireann ó ar fud na cruinne a bheith páirteach 
sa lucht féachana fíorúil ar an oíche úd. Mar a 
bhí le rá ag láithreoir an chláir, Ryan Tubridy, ‘Ó 
thosaigh an phaindéim, d’fhéachamar le hÉirinn 
a cheiliúradh ar bhealach nach ndearnamar 
riamh cheana ar The Late Late Show agus 
na gnéithe is fearr dínn a chur os comhair an 
phobail, agus leanfaimid de sin a dhéanamh ar 
Lá Fhéile Pádraig, ar bhealach faoi leith. Táimid 
ag iarraidh oraibhse, muintir na hÉireann thar 
sáile, a bheith mar chuid den tráthnóna seo inár 
lucht féachana fíorúil, a bheith i dteanna bhur 
muintire agus bhur gcairde anseo sa bhaile.’

Bhí an seó ar fáil do lucht féachana ar fud an 
domhain ar an RTÉ Player. 

Ríomhairí Glúine Saor in Aisce do Scoláirí
I mí Feabhra sheol RTÉ feachtas Tech2Students 
chun ríomhairí glúine a thabhairt do scoláirí 
ar fud na tíre, na scoláirí is mó a raibh siad ag 
teastáil uathu. Féachadh le Tech2Students, 
tionscnamh ó Camara Education Ireland agus 
Trinity Access (Coláiste na Tríonóide, Baile Átha 
Cliath), an bhearna dhigiteach atá ann a shárú 
chun nach bhfágfaí duine ar bith ar cúl agus 
foghlaim ag leanúint ar aghaidh ar líne in 2021.

Bhí Tech2Students i mbun ríomhairí glúine 
agus gairis Chromebook a chur in úsáid 
arís do scoláirí na hArdteistiméireachta ó 
ghrúpaí faoi mhíbhuntáiste, lena n-áirítear 
scoláirí i scoileanna DEIS, sa chóras soláthair 
dhírigh, foghlaimeoirí aosacha i ngrúpaí 
leochaileacha chomh maith le grúpaí óige 
amhail Foróige agus An Cosán. Chuidigh RTÉ 
chun méadú thar na bearta a dhéanamh ar 
an tionscnamh agus tháinig An Post ar bord 
mar chomhpháirtí seachadta i dteannta ESB, 
Ionad Rochtana OÉ, Gaillimh agus Rethink 
Ireland, ag leathnú an tionscadail agus ag cur le 
tionchar an tionscadail. 

Siamsaíochta do Pháistí
Chun tacú le leanaí agus a dteaghlaigh le linn an 
bhriseadh lár téarma agus Fhéile na Samhna 
léirigh RTÉ seónna agus sraitheanna iontacha, 
cinn úrnua agus cinn seanbhunaithe araon, lán 
d'ealaín, eachtraíocht faoin spéir, beochaintí 
nua, gearrscannáin, scannáin agus cláracha 
speisialta thaibhsiúla Samhna chun siamsaíocht 
a chur ar fáil don lucht féachana agus éisteachta 
níos óige. Ba é an t-ealaíontóir greannán 
Éireannach Will Sliney agus cliar de charachtair 
mór le rá, Aisling Bea, Laura Whitmore agus 
Dermot Whelan ina measc, a bhí ar thús 
cadhnaíochta nuair a chuir siad seó iontach nua 
ealaíne éagsúil faoinár mbráid ar RTÉ2 agus ar 
an RTÉ Player. Meascán de sheó líníochta agus 
beochana eachtraíochta a bhí in Storytellers 
de chuid Will Sliney inár múineadh do dhaoine 
óga a bhfuil bua na healaíne acu an uirlis troda 
is cumhachtaí dá bhfuil ann a úsáid - an peann 
luaidhe. Bhí Clare Dunne i ngearrscannán freisin, 
X Marks the Spot ar RTÉ2 agus an RTÉ Player.

RTÉ: Obair na 
Bliana 2021

Ábhar agus cláracha chun 
tacú leis an lucht féachana 
agus éisteachta

Ag 
freagairt do 
Ghéarchéim 
Náisiúnta 

Bhí RTÉ i dteannta scoláirí na 
hArdteistiméireachta agus an Teastais 
Shóisearaigh an t-am ar fad 
D’fhonn cuidiú le scoláirí na 
hArdteistiméireachta agus an Teastais 
Shóisearaigh, agus a dtuismitheoirí, le linn 
tréimhse dheacair de bharr na paindéime 
domhanda, thug RTÉ isteach sraith cláracha 
agus tionscnamh ar fud sheirbhísí RTÉ. 

Áiríodh orthu sin: Shakespeare on Sunday 
ar RTÉ2 gach Domhnach i mí Eanáir agus 
Feabhra; ag cur réimse modúil teagaisc 
agus bileoga oibre ar líne ar fáil do shiollabas 
na Sraithe Sóisearaí, ábhar a cruthaíodh 
agus a léiríodh i gcomhpháirt le múinteoirí 
Sraithe Sóisearaí; clár dátheangach, StaidAir 
le Bláthnaid Treacy ar 2fm chun tacú le 
scoláirí agus iad ag fáil faoi réir don scrúdú 
cainte; LC 21 le Carl Mullan arna chraoladh 
ó Luan go Déardaoin ag an 7pm ar 2fm ar 
feadh trí seachtaine a chruthaigh pobal do 
scoláirí agus a dhírigh ar phleanáil staidéir, 
chomh maith le comhairle ar mar is ceart 
aire a thabhairt dóibh féin le linn na míonna 
fíorthábhachtacha réamhscrúdaithe. 

Chuir RTÉ Raidió na Gaeltachta am i leataobh 
ar an gclár Tús Áite  gach seachtain nuair a 
labhair Fachtna Ó Drisceoil le haíonna faoi 
na dúshláin a bhí siad ag dul i ngleic leo agus 
mar a bhí siad ag déileáil leis an scolaíocht 
bhaile. Reáchtáladh sraith cláracha faisnéise 
eolaíochta, staire agus dúlra ar an RTÉ 
Player do scoláirí na Sraithe Sóisearaí agus 
na Sraithe Sinsearaí.
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Sábháilteacht ar líne a Bheochan do 
Leanaí Réamhscoile
Sraith bheochana spraíúil mhagúil ar RTÉjr 
agus ar RTÉ Player, arna léiriú ag Kavaleer, 
stiúideo beochana lonnaithe i mBaile Átha 
Cliath a bhfuil gradaim buaite aige, ba ea 
Alva’s World a raibh sé mar aidhm aici leanaí 
réamhscoile a ullmhú le go mbeadh siad 
ábalta fadhbanna a bhaineann leis an saol 
ar líne a thuiscint agus aghaidh a thabhairt 
orthu. Arna léiriú do RTÉjr agus Sky roimh 
an Lá le haghaidh Idirlíon níos Sábháilte 
rinneadh sábháilteacht ar líne a scrúdú in 
Alva’s World  trí shúile Alva, ár mbanlaoch 
beag, a teaghlaigh agus an róbait atá mar 
pheata aici, Mo, agus iad ag dul in éadan 
phlotaí triúr cábóg cealgach - Troill Gizmo. Bhí 
sé mar aidhm ag an gclár na scileanna cuí a 
thabhairt don ghlúin leanaí seo a bheidh ag plé 
leis an saol casta ar líne i gceann cúpla bliain. 
Is ionann an domhan Gizmo agus macalla de 
thimpeallacht an idirlín agus tírdhreach na 

meán sóisialta, leis na hábhair iontais agus na 
rioscaí ar fad a bhaineann leo. Mealladh leanaí 
le scéalta spraíúla agus le carachtair spéisiúla, 
ach cuireadh oideachas orthu go cáiréiseach 
- agus tugadh uirlisí réitigh fadhbanna dóibh - i 
leith fadhbanna a bheidh rompu amach anseo, 
gan aon agó.

Ag Tabhairt Aghaidh ar Mhífhaisnéis
I mí Bealtaine, sheol Nuacht RTÉ srait 
podchraolta nua ceithre chuid The Truth 
Matters: A Guide to Misinformation, arna 
chur i láthair agus arna léiriú ag na hiriseoirí 
Éireannacha, Della Kilroy agus Shane Creevy. 
Rinneadh iniúchadh sa tsraith ar mar a 
scaiptear mífhaisnéis i ré na meán cumarsáide 
agus tugadh comhairle maidir le bealaí chun 
tú féin a chosaint ina coinne. I mbliain inar 
tháinig méadú fíorsciobtha ar scaipeadh 
mífhaisnéise, scrúdaíodh sa tsraith nua seo na 
difríochtaí idir mífhaisnéis agus bréagaisnéis 
agus fiosraíodh mar a scaipeann teoiricí 

comhcheilge chomh sciobtha ar líne agus an 
chúis a dtarlaíonn sin. Bhí an podchraoladh 
dírithe ar na scileanna a thabhairt don éisteoir 
mífhaisnéis a aithint agus a gcuid a dhéanamh 
le stop a chur leis an scaipeadh mífhaisnéise 
ar líne. Trí labhairt le hiriseoirí, údair, gníomhairí 
cearta sibhialta agus saineolaithe ar chúrsaí 
digiteacha, d’fhoghlaim Della agus Shane faoin 
mbealach le labhairt le cairde a chreideann 
i dteoiricí comhcheilge agus, trí chomhbhá, 
mar a bheadh na héisteoirí ábalta labhairt 
leosan a bhfuil a fhios acu atá ar bhóthar na 
dteoiricí comhcheilge.
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Ilchineálacht 
Bhreise, Uile-
ghabhálacht 
Bhreise 

Ag Tacú le Creative Futures
Bhí Creative Futures RTÉ ar siúl sa Choláiste 
Ollscoile, Baile Átha Cliath i mí na Samhna 
agus tháinig 20 duine uaillmhianach le chéile 
ar mhaith leo gairm a bhaint amach sna meáin 
chumarsáide, daoine ó phobail a mbíonn 
gannionadíocht orthu de ghnáth i meáin na 
hÉireann. Bhí dhá aidhm leis an deireadh 
seachtaine; scileanna agus eolas riachtanach 
a thabhairt i gcomhair gairm a bhaint amach 
in earnáil na meán cumarsáide, agus plé agus 
anailís á dhéanamh ar thírdhreach reatha 
na léirithe meán in Éirinn.  Le linn an deiridh 
seachtaine bhí (i) seisiúin scileanna ina raibh 
béim ar léiriúcháin ar chostas íseal, e.g. 
podchraoltóireacht, grianghrafadóireacht agus 
iriseoireacht mhóibíleach, (ii) líonrú idir piaraí, (iii) 
spás sábháilte le hábhair imní agus ceisteanna 
a roinnt agus (iii) ceardlanna ar fhormáidí cláir 
agus ar chláracha a phitseáil. Is ionann Creative 
Futures RTÉ agus comhpháirtíocht idir RTÉ agus 
an Creative Futures Academy.

Ilchineálacht san Ábhar
Tugtar ceannairí sinsearacha ar fud na 
heagraíochta le chéile leis an nGrúpa um 
Ilchineálacht san Ábhar, le hobair a dhéanamh 
le Príomh-Stiúrthóir RTÉ agus lenár gceannaire 
Ilchineálachta agus Uileghabhálachta díchill 
ar fad RTÉ a athbhreithniú, a phlé agus a chur 
chun cinn mar a bhaineann sé le hilchineálacht 
agus uileghabhálacht inár n-ábhar.  Bíonn 
ionadaí AD (Acmhainní Daonna) i dteannta 
an ghrúpa freisin. 

Is comhpháirtí seachtrach RTÉ ar an 
Tionscadal Comhionannais 50:50 - tionscnamh 
atá fréamhaithe i sonraí, sa chruthaitheacht, 
sa phraiticiúlacht agus sa phaisean le hathrú a 
dhéanamh ar ionadaíocht sna meáin. Tá glactha 
ag roinnt foirne raidió, teilifíse agus ar líne leis 
an gcóras deonach, féinmhonatóireachta seo 
chun féachaint ar ilchineálacht inscne inár 
gcuid ábhair.

Dearcthaí a Athrú trí 20x20
Dhírigh an feachtas 20 x 20 ar níos mó clúdach 
a dhéanamh ar spórt na mban, níos mó 
ionadaíocht a dhéanamh ar mhná agus níos mó 
mná a bheith páirteach i spórt, chomh maith 
le níos mó freastal ar imeachtaí spórt na mban 
agus níos mó rannpháirtíochta le himeachtaí 
spóirt na mban. Is éard a bhí i gceist leis sin 
do RTÉ ná súil a chaitheamh ar ár roghanna 
eagarthóireachta, ar ár margaíocht, ar ár 
dtaighde agus ar an iléagsúlacht inár bhfoirne 
féin. Léiríonn taighde a rinneadh chun tionchar 
RTÉ a mheas go ndúirt 66% de na daoine a 
ghlac páirt sa suirbhé go raibh tionchar ag 
RTÉ orthu féachaint ar níos mó spórt na mban 
beo; d’fhéach 60% díobh ar níos mó spórt na 
mban beo; d’fhreastail 23% díobh ar níos mó 
cluichí spórt na mban. Cuireadh obair Spórt 
RTÉ ar an bhfeachtas 20x20 ar ghearrliosta do 
Ghradam na mBan um Iléagsúlacht sa Teilifís 
Spóirt SVG Europe.

Lá Idirnáisiúnta na mBan a Cheiliúradh
Rinne RTÉ Lá Idirnáisiúnta na mBan a 
cheiliúradh le réimse leathan d’ábhar téamach 
ar fud na nuachta, cúrsaí reatha, spóirt, ceoil 
agus siamsaíochta, na n-ealaíon agus ábhar 
Gaeilge ar fud sheirbhísí teilifíse, raidió agus 
ar líne RTÉ chun gaiscí ban a cheiliúradh 
agus chun feasacht a ardú i gcoinne na 
claontachta. Chomh maith leis sin, in éineacht 
le sraith imeachtaí foirne, reáchtáil RTÉ 
feachtas saincheaptha i rith an lae ar fud 
Twitter, Facebook, Instagram agus LinkedIn 
chun an téama #ChooseToChallenge a 
cheiliúradh. Bhí an t-amhránaí Tolü Makay, 
an t-innealtóir/eolaí/scríbhneoir, an Dr Niamh 
Shaw, an tOllamh Luke O’Neill, an Príomh-
Stiúrthóir, Dee Forbes, an rásaí rothar gluaiste, 
Grace Poutch, agus Anna Marie McHugh 
ón gCumann Treabhdóireachta Náisiúnta 
páirteach sa bhfeachtas. 

Ag Ceiliúradh le Bród
Lean RTÉ de cheiliúradh a dhéanamh arís ar 
Bród, mar aon lena gcomhpháirtíocht oifigiúil 
le Bród LGBTQ+ Bhaile Átha Cliath, le clár 
cuimsitheach d'ábhar ar fud RTÉ.ie, RTÉ 2fm, 
agus an RTÉ Player. Áiríodh air sin: Seachtain 
iomlán de cheol, agallaimh agus siamsaíocht 
ar fud RTÉ 2fm, lena n-áirítear comhshaothar 
beo le Mother, Baile Átha Cliath; Sraith físeán 
le Adam Hogan ó RTÉ 2fm agus é ag labhairt 
le ceannairí ó ghrúpaí pobail LGBTQI+ ar fud 
na tíre ag tabhairt ardáin don obair a dhéanann 
siad agus ag cur na ndúshlán a mbíonn orthu 
aghaidh a thabhairt orthu i láthair; Chuir 
Shane Daniel Byrne, an fuirseoir ar líne agus 
an múinteoir aisteoireachta, a shé cheacht 
féin maidir le Stair na hAiteachta i láthair ar an 
RTÉ Player, RTÉ.ie/Lifestyle agus cainéil meán 
sóisialta RTÉ; Comhfhiontar fíorspeisialta ar fad 
don Pharáid Fhíorúil Bród le réimse ealaíontóirí 
óga LGBTQ+. Déantar uasdátú rialta ar  
www.rte.ie/Pride, an áit a gcuirtear gach 
rud a bhaineann le Bród RTÉ. 

Ní Neart go Cur le Chéile 
Thacaigh RTÉ le Seachtain Mhórtais na 
dTaistealaithe - an tionscnamh bliantúil coicíse 
chun an méid atá déanta ag an Lucht Siúil le cur 
leis an saol in Éirinn agus a gcuid gaiscí féin a 
cheiliúradh agus a chur chun cinn - le feachtas 
meán sóisialta chun feasacht a ardú.

Black and Irish 
Thacaigh RTÉ arís le Mí Stair na nDaoine 
Dubha le sraith sé chuid, Black History 
Lessons a rinne Stair na nDaoine Dubha 
a fhiosrú trí scéalta pearsana mór le rá, 
trí phríomhimeachtaí staire agus scéalta 
fíorspéisiúla ón bpobal dubh. Bhí an 
podchraoladh Black and Irish ar ais don dara 
sraith de dheich eipeasóid. Rinneadh cultúr 
agus féiniúlacht a fhiosrú trí chomhráite le 
daoine aonair fíorspreagúla amhail, Leon 
Diop, Femi Bankole, Amanda Ade agus 
Boni Odoemene, chomh maith le scéalta na 
streachailte agus scéalta an ratha ó phobal 
dubh na hÉireann – iad ar fad inste ina bhfocail 
féin agus trína dtaithí féin. 

RTÉ: Obair na 
Bliana 2021

Tá RTÉ tugtha do 
cheannródaíocht a spreagadh 
maidir le cúrsaí ilchineálachta 
agus uileghabhálachta.

Inscne Líon Nollaig 2021

Bean 893 (48%)

Fear 978 (52%)

Iomlán 1,871 (100%)
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Breis 
Rochtana, 
Breis 
Foghlama 

For-rochtain RTÉ 
Cuireadh tús le Clár For-rochtana RTÉ do 
scoláirí na hIdirbhliana agus scoláirí na Sraithe 
Sinsearaí i nDeireadh Fómhair agus mar chuid 
den chlár sin thug foireann de chuid RTÉ 
cuairt ar scoileanna, Scoil Chuimsitheach na 
Tríonóide, Baile Munna, Pobalscoil Naomh 
Cillín i mBré, Coláiste Loreto i gCromghlinn, 
Coláiste Pobail Lorcáin, CBS Shráid 
Brunswick agus Meánscoil na Trócaire, 
Inse Chór ina measc. Chaith siad maidin 
amháin i ngach scoil: Ag tabhairt ceardlann 
ar scannánaíocht agus eagarthóireacht ar 
Ghuthán Cliste; Ag tabhairt comhairle ar 
ábhar a phostáil ar líne go sábháilte agus go 
freagrúil; Ag insint do na scoláirí faoi stair RTÉ 
agus faoi na seirbhísí a chuireann sé ar fáil.

Chomh maith leis sin i nDeireadh Fómhair, 
thug RTÉ, i gcomhpháirtíocht le Seirbhísí 
Rochtana DCU, Caint Ghairmthreorach Ar 
Líne don tSraith Shinsearach (An Idirbhliain, 
an Cúigiú Bliain agus an Séú Bliain) a bhí 
áisiúil go háirithe dóibhsean ar mhaith leo 
staidéar a dhéanamh ar na meáin agus ar 
mhaith leo gairm a bhaint amach sna meáin i 
ndiaidh dóibh an scoil a fhágáil. Bhí leideanna 
praiticiúla freisin acu ar mar is féidir an 
tacaíocht is fearr a fháil ó sheirbhísí rochtana 
sa tríú leibhéal. Tacaíonn na tionscnaimh seo 
le scoileanna nach dtéann an oiread sin dá 
gcuid scoláirí ar aghaidh chuig oideachas 
tríú leibhéal agus a mbíonn gannionadaíocht 
orthu sna meáin.

Seachtain Eolaíochta
Ó ionchlannáin inchinne go todhchaí 
vacsaíní, bhí RTÉ beo ar fud gach ardán 
arís do Sheachtain na hEolaíochta 2021 le 
neart ábhar tarraingteach den scoth lenar 
bhain téama na heolaíochta do gach duine, 
beag beann ar aois. I ndiaidh bliana ina raibh 
nuacht eolaíochta agus sláinte dhomhanda 
mar bhun agus barr leis an saol, bhí rud éigin 
ann do chách ar chlár RTÉ do Sheachtain na 
hEolaíochta, lena n-áirítear Future Island beo 
arís ar RTÉ One le Liz Bonnin agus an tOllamh 
Luke O’Neill, a bhí ag déanamh plé ar chuid 
de na ceisteanna is mó maidir le todhchaí na 
hÉireann. I gcomhpháirtíocht le Fondúireacht 
Eolaíochta Éireann, bhí feachtas fógraíochta 
ar an teilifís, ar an raidió, ar líne agus ar 
na meáin shóisialta ag tacú le seachtain 
d’ábhar speisialta.

Rochtain le Chéile
Lean paindéim Covid-19 de dhúshláin a 
chruthú do phobal bodhair na hÉireann a 
bhraith ar RTÉ teachtaireachtaí, seirbhísí agus 
cláracha tábhachtacha a chur ar fáil dóibh. Sa 
bhliain 2021, chuir an fhoireann Rochtain ar 
Sheirbhísí seirbhísí Teanga Chomharthaíochta 
na hÉireann (ISL) ar fáil ar fud réimse cainéal 
agus ardán RTÉ News, RTÉ One, RTÉ2, RTÉ 
Player agus cuntais meán sóisialta RTÉ ina 
measc. Craoladh mórfhógraí sláinte poiblí 
ar fad a thug an Taoiseach beo le ISL ar RTÉ 
News agus ar an RTÉ Player.

ISL den Chéad Uair ar The Late Late 
Toy Show
Bhí RTÉ i dteagmháil go rialta leis an bpobal 
Bodhair le linn na bliana 2021 agus cuireadh 
ár seirbhísí in oiriúint de réir a gcuid aiseolais. 
Ba léir sin ar ISL The Late Late Toy Show 
a raibh a gcéad gcomharthóir Bodhair acu 
anuraidh. Thosaigh Sarah Jane O’Regan lenár 
bhfoireann láithreoirí ISL ar an RTÉ Player 
agus ar chainéal RTÉ News. Tá Sarah Jane 
ar dhuine den chéad ghrúpa a cháiligh ina 
hateangaire do Dhaoine Bodhra agus rinne 
a cur i láthair beo le taobh na n-ateangairí 
éisteachta Amanda Coogan agus Aisling 
Dragoi. Cruthaigh RTÉ ábhar bunaidh ISL 
chomh maith do na sosanna fógraíochta 
agus do na meáin shóisialta ar an oíche úd a 
raibh leanaí ón Holy Family Deaf School ar 
an gCabrach páirteach ann. Bhí an t-aiseolas 
a fuarthas ó na Bodhair agus ón bpobal i 
gcoitinne ar na héachtaí sin fíordhearfach 
amach is amach. 

Rochtain a Fheabhsú
Seachas fotheidil, tráchtaireacht fuaime agus 
ISL a sholáthar ar fud gach seirbhíse de chuid 
RTÉ, bhí 95% de na cláracha ar RTÉ One i 
rith na mbuaicthráthanna ar fáil le fotheidil, 
agus bhí 89% de na cláracha ar RTÉ2 agus 
54% de na cláracha ar fad ar RTÉjr ar fáil le 
fotheidil. Is é Údarás Craolacháin na hÉireann 
(BAI) a leagann amach spriocanna ISL RTÉ. 
Bhí na spriocanna ar fad sáraithe ag RTÉ 
faoi Mheitheamh 2021.
 
Sa bhliain 2021, rinne RTÉ infheistíocht chun 
painéal tráchtaireachtaí fuaime a earcú agus 
a thraenáil a chuirfidh ar chumas RTÉ cur 
le méid agus réimse an ábhair inrochtana le 
béim ar leith ar ábhar Éireannach, drámaíocht 
san áireamh. 

RTÉ: Obair na 
Bliana 2021

Tá RTÉ tugtha d'fheabhas a 
chur ar sheirbhísí rochtana 
agus do dheiseanna 
tairbheacha oideachais a 
chur ar fáil do shaoránaigh 
na hÉireann.
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Cúnamh 
Taca don 
Phobal

Léargas ar Dhrámaíocht ón bhFíorshaol
De ghnáth, i mí na Bealtaine gach bliain i 
mBaile Átha Luain, Co. na hIarmhí, teann 50 
grúpa drámaíochta amaitéarach in iomaíocht 
don grand prix, a bhfuil an-tóir air, ag Féile 
Dramaíochta Uile-Éireann RTÉ. Cé gur 
cuireadh an fhéile siar arís anuraidh, bhí RTÉ 
ann arís chun tacú le haisteoirí cumasacha 
as réimse de na ceantair ina bhfuil féilte 
réigiúnacha, aisteoirí a tháinig le chéile 
chun gearrscannán a léiriú chun ceiliúradh 
a dhéanamh ar 69ú Féile Drámaíochta 
Uile-Éireann RTÉ, féile nár tharla faraor de 
bharr na dianghlasála. Rinneadh an scannán 
speisialta dhá nóiméad a thaifeadadh go 
cianda ar ghairis mhóibíleacha (féach cainéal 
YouTube RTÉ), scannán a bhí ina léiriú ar na 
tréimhsí dianghlasála agus na srianta a d’fhág 
amharclanna, go leor díobh arb iad croílár 
shaol na cruthaitheachta agus an phobail iad, 
dúnta ar fud na tíre.

Comhaontas na Maitheasa
Ag deireadh na bliana anuraidh, trí dhíchill 
roinnt ball foirne, bhí baint ag RTÉ i 
dtionscnamh corparáide ‘Alliance for Good 
Ireland’. Ba é an coincheap a bhain le ‘Alliance 
for Good Ireland’ ná oibriú le carthanachtaí 
roghnaithe ag baint úsáid as teicneolaíocht 
chun fadhb a réiteach ar mhaithe le leas 
sóisialta. Bhí RTÉ i measc an dá chomhlacht 
Éireannacha déag a tháinig le chéile le 
hoibriú le Cumann Parkinson na hÉireann ar 
an dúshlán a bhí roimhe feabhas a chur, nó 
réiteach a fháil, ar fhadhb trí leas a bhaint as 
an teicneolaíocht. Reáchtáladh haiceatón 
fíorúil chun bailchríoch a chur leis a bhí ar 
siúl ar feadh trí lá ón 23 - 25 Aibreán. Le linn 
an haiceatóin, rinneadh tairseach a fhorbairt 
lenar bhain an coincheap faisnéis leighis 
a fháil ó ghaireas cliste inchaite, anailís a 
dhéanamh ar an bhfaisnéis sin agus í a chur 
ar fáil do chliniceoirí. Trí sin a dhéanamh 
faightear léargas ar an ngalar Parkinson fad a 
gcruthaítear áit amháin ina mbeidh deis chun 
nasc a dhéanamh le tacaíocht níos mó agus 
pobal a fhorbairt chun fanacht ceangailte. 
Táthar ag súil go gcuideoidh sin le cliniceoirí 
diagnóis níos luaithe a dhéanamh agus/nó 
siomptóim an ghalair Parkinson a bhainistiú 
d’othair mar aon le bealach a aimsiú chun 
cuidiú a thabhairt tacú le daoine atá ag 
maireachtáil leis an ngalar Parkinson.

Seasamh a Ghlacadh
I mí na Samhna, don tríú bliain as a chéile, 
chuaigh RTÉ 2fm i gcomhpháirtíocht le 
BeLonG To Youth Services, comhpháirtíocht 
ar éirigh go maith léi, le feachtas a reáchtáil 
ar fud an stáisiúin chun tacú le Seachtain 
Feasachta ‘Seas an Fód’, seachtain ina mbíonn 
deis ag scoileanna dara leibhéal, seirbhísí don 
óige agus Ionaid Youthreach in Éirinn seasamh 
a ghlacadh i gcoinne bulaíocht homafóbach, 
dhéfhóibeach agus thrasfhóbach. 

Seaimpíní Digiteacha sna Scoileanna
Lean RTÉ de thacaíocht a thabhairt do 
Chlár na gCrann Taca Digiteach Scoile 
atá maoinithe agus á reáchtáil ag an Roinn 
Comhshaoil, Aeráide agus Cumarsáide 
i gcomhar leis an Roinn Oideachais le sé 
bliana anuas agus atá ag dul ó neart go 
neart. Tá sé mar aidhm leis an tionscnamh 
gríosú, spreagadh agus tacaíocht a thabhairt 
do scoileanna dara leibhéal teicneolaíocht 
dhigiteach a ghlacadh go fonnmhar trí 
thionscadal a thabhairt chun críche ag baint 
leas as a gcuid scileanna agus teicneolaíocht 
le difear a dhéanamh ina scoil/mbaile, sa 
phobal i gcoitinne nó i ngnólacht áitiúil.

Mar chuid de thacaíocht RTÉ, ghlac Stephen 
Byrne RTÉ 2fm le dualgais fhear an tí ag 
Imeacht Taispeántais mhí Bealtaine, fad a 
bhí Adam Fogarty, Ceann Ceoil, RTÉ 2fm ag 
labhairt le scoláirí faoin tábhacht a bhaineann 
le tacú le healaíontóirí óga na hÉireann agus 
d’fhreagair sé a gcuid ceisteanna.  D’éirigh 
le Coláiste Ghleann na Finne, Dún na nGall 
ceardlann mojo (iriseoireacht shoghluaiste) 
a bhuachan dá scoil le hiriseoir soghluaiste 
Nuacht RTÉ Eleanor Mannion.

Ag Tacú go Fíorúil le Éolaí Óg BT
I mí Eanáir 2021, mar a bhí fíor le go leor 
tionscnaimh eile, d’óstáil Taispeántas Eolaí 
Óg agusTeicneolaíochta BT imeacht fíorúil 
ar btyoungscientist.com agus bhí RTÉ ann 
arís chun tacú le scoileanna na hÉireann le 
seastán fíorúil a thug ardán d’ábhar teilifíse, 
raidió, ar líne agus podchraolta. Reáchtáil RTÉ 
comórtas freisin le fón Samsung a bhuachan. 

RTÉ: Obair na 
Bliana 2021

Tá RTÉ tugtha do chúnamh 
taca a thabhairt do phobail 
áitiúla a gcuid scéalta a chur 
in iúl, a gcuid cruthaitheachta 
a thabhairt chun cinn agus 
a gcuid tuairimí féin a chur 
i láthair.
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Ár gCuid 
Oibríochtaí 
a Ghlasú 

léiriúcháin de chuid RTÉ a laghdú, ag teacht le 
gealltanais RTÉ. Is é Screen Greening Coalition 
atá comhdhéanta den BAI, RTÉ, Fís Éireann, 
Léiritheoirí Scáileáin na hÉireann, TG4 agus 
Virgin Media a chómhaoinigh Áireamhán 
Carbóin Albert a thabhairt go hÉirinn.

Ábhar a bhaineann le cúrsaí Aeráide
Den chéad uair riamh sa tionscal, bhí RTÉ 
i measc 12 craoltóir agus sruthóir a shínigh 
an Gealltanas Ábhar a bhaineann le cúrsaí 
Aeráide a chur ar fáil. Tá geallúint tugtha ag na 
sínitheoirí - an BBC, Channel 4, ITV, RTÉ, S4C 
agus Sky - a gcuid ábhar a úsáid chun cuidiú 
leis an lucht féachana agus éisteachta tuiscint 
a fháil ar atá i gceist le haghaidh a thabhairt 
ar athrú aeráide dóibhsean, chomh maith le 
spreagadh a thabhairt dóibh agus eolas a 
dhéanamh do roghanna inbhuanaithe.

Is é Albert, eagraíocht thionscal an scáileáin ar 
mhaithe le hinbhuanaitheacht timpeallachta, 
a thionóil an Gealltanas Ábhar a bhaineann 
le cúrsaí Aeráide a chur ar fáil. Le deich 
mbliana anuas, chuidigh Albert leis an tionscal 
léiriúcháin in Éirinn agus sa Ríocht Aontaithe 
an tionchar a bhíonn acu ar an timpeallacht a 
laghdú agus ábhar a chruthú a chuidíonn leis 
an lucht féachana tuiscint a fháil ar an gcuma a 
d’fhéadfadh a bheith ar thodhchaí inbhuanaithe. 
Tá craoltóirí, sruthóirí agus stiúideonna ag laghdú 
a gcuid astaíochtaí carbóin ó léiriúcháin cheana 
féin, agus tá pleananna neodrach ó thaobh 
fuinneamh eolaíochtbhunaithe á bhforbairt ag 
go leor díobh.

Tá RTÉ freisin ar cheann de 19 craoltóir ar fud 
na hEorpa a bhfuil feachtas gníomhaithe ar 
son na haeráide seolta acu. Arna chomhordú 
ag Aontas Craolacháin na hEorpa, díríonn an 
feachtas ar ról na meán poiblí aird a tharraingt 
ar an ngéarchéim aeráide.

Tá an Gealltanas Ábhar a bhaineann le 
cúrsaí Aeráide a chur ar fáil agus an feachtas 
uile-Eorpach ag tarlú ag an am céanna a 
bhfuil RTÉ ag gealladh aird a tharraingt ar 
dhearcadh na hEorpa i leith na géarchéime 
aeráide, ag tabhairt ardán d'ábhar ó réimse 
craoltóirí seirbhíse poiblí ar mhion-suíomh 
speisialta RTÉ ar chúrsaí aeráide ag www.rte.
ie/eile/climate-change/.

Cuireann George Lee, Comhfhreagraí 
Comhshaoil RTÉ, eolas ar chúrsaí aeráide ar fáil 
ar fud sheirbhísí raidió, teilifíse agus ar líne RTÉ.

Bhí lucht féachana tréan ag Eco Eye sa bhliain 
2021, an tsraith is faide ar an bhfód faoi 
shaincheisteanna inbhuanaithe náisiúnta.

Sa bhliain 2021, thug Nuacht RTÉ faoi raon 
ceardlanna oiliúna chun clúdach faoi chúrsaí 
aeráide a neartú ar fud réimse chláracha de 
chuid Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ.

Bhí an-tarraingt ag an gcuid RTÉ Climate ar 
RTE.ie sa bhliain 2021.

Bainistiú Fuinnimh 
Sa bhliain 2021, creidiúnaíodh RTÉ go 
foirmeálta leis an gcaighdeán ISO 50001 i 
mbainistiú fuinnimh - an t-aon chraoltóir sa 
Ríocht Aontaithe agus in Éirinn a leithéid a 
bhaint amach. Tá 57.1% fuinneamh spáráilte 
ag RTÉ cheana féin i gcomparáid le bunlíne 
2009, a fhágann go bhfuil RTÉ in áit mhaith 
chun a chuid spriocanna 2030 atá leagtha 
amach faoin bPlean Gníomhaithe ar son na 
hAeráide a bhaint amach. 
 
Astaíochtaí Carbóin
I dtaca leis an bPlean Náisiúnta Gníomhaithe 
ar son na hAeráide, tá RTÉ ag díriú ar a chuid 
astaíochtaí carbóin foriomlána a laghdú. Ó 
tharla go bhfuil an Gealltanas Ísealcharbóin ag 
Gnó sa Phobal in Éirinn (BITCI) sínithe ag RTÉ, 
táimid tiomanta ar a laghad 50% de laghdú in 
úsáid charbóin a bhaint amach faoi 2030. Sa 
bhliain 2021, chuir RTÉ a lorg carbóin i dtoll a 
chéile faoi réir ISO 14064-1-2018 a éascaíonn an 
tuairiscíocht ar astaíochtaí agus asbhaintí gás 
ceaptha teasa.

Bainistiú Dramhaíola 
Bhí RTÉ i mbabhta ceannais na catagóire 
maidir le seachaint na dramhaíola ag 
gradaim Pakman 2021. Ní chuireann RTÉ aon 
dramhaíl chuig líonadh talún anois. Cé nach 
n-úsáideann RTÉ ach málaí in-bhithmhillte, 
tá plean i bhfeidhm chun laghdú suntasach 
a dhéanamh ar líon na málaí aonúsáide a 
úsáidtear trí réiteach maidir le dramhaíl a 
sheachaint a chur i bhfeidhm. 
 
Beart a Dhéanamh maidir le 
hÁbhar Plaisteach 
Chuir RTÉ deireadh le hábhair phlaisteacha 
sa cheaintín de réir a chéile i gcaitheamh 
2018 agus 2019 lena n-áirítear tionscadal 
nuálaíochta i gcomhar lenár soláthraithe 
uisce óil. Tá sé beartaithe ag RTÉ tuilleadh 
bearta le hábhair phlaisteacha a chosc a chur i 
bhfeidhm in 2022 agus níos faide amach. 

Faighteoirí Mharc Gnó BITCI 
Tá RTÉ i measc na 47 cuideachta sa tír a 
bhfuil an caighdeán seo maidir le freagracht 
shóisialta na corparáide deimhnithe ina leith. 

Ár gCuid Léiriúcháin a Ghlasú
Sa bhliain 2021, lean RTÉ de Thionscadal Albert 
a chur i bhfeidhm, clár inbhuanaitheachta 
atá leagtha amach chun tacú le cláracha 
níos inbhuanaithe de gach uile shaghas a 
dhéanamh. I measc na gcláracha a bhain 
deimhniú chaighdeán Thionscadal Albert 
amach sa bhliain 2021 bhí cúig chlár sa tsraith 
de chuid Cláracha Gaeilge, Gafa (Gafa leis 
an Underdog, Gafa le Grá, Gafa le Tarracóirí, 
Gafa leis an Aimsir agus Gafa leis na Royals). 
Ba é seo an chéad tsraith iomlán de chuid 
chláracha RTÉ a bhain an deimhniú seo amach. 
Tá Áireamhán Carbóin Albert leagtha amach 
go speisialta dóibh siúd a dhéanann cláracha 
agus is uirlis í a aithnítear go forleathan, á 
húsáid ag craoltóirí ar fud na Ríochta Aontaithe 
agus ar fud an domhain chun lorg carbóin 

RTÉ: Obair na 
Bliana 2021

Ag obair i dtreo RTÉ níos 
inbhuanaithe
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An Chruth-
aitheacht a 
Chothú in 
Éirinn

Comórtas Gearrscéalaíochta RTÉ 
An bheatha, an bás agus glaonna ar Zoom, 
cultúir éagsúla ag teacht salach ar a chéile 
agus cogaidh fearainn sna bruachbhailte, 
thuas seal thíos seal, agus cúrsaí grá ar 
feadh na gcéadta bliain - sin cuid de na 
téamaí a bhí mar bhunús le deich scéal 
nua iontacha, as nach mór 2,800 iarratas, 
a bhain an gearrliosta amach i gComórtas 
Gearrscéalaíochta RTÉ 2021 in ómós do 
Francis MacManus. Ba é an scéal ‘The Third 
Day’ le Kevin Donnellan, scríbhneoir agus 
iriseoir as Cill Bhríde, Co. na Mí, atá ag cur 
faoi i Sasana anois, a bhuaigh Comórtas 
Gearrscéalaíochta RTÉ 2021. Fógraíodh an 
scéal ar éirigh leis ar Arena ar RTÉ Radio 1, 
mar chuid de chlár speisialta. Craoladh agus 
podcraoladh na 10 scéal i sraith de shaothair 
nua scríbhneoireachta mar chuid de Late 
Date ar RTÉ Radio 1.

Junk Kouture: Á Thácú ag RTÉ 
D’fhógair Junk Kouture, an t-ardán Éireannach 
mór le rá um léiriú, cruthaitheacht agus 
inbhuanaitheacht na n-óg, i nDeireadh 
Fómhair go mbeadh sé ag dul i gcomhar le 
RTÉ don dara bliain as a chéile, ag leanúint 
leis an gcomhpháirtíocht ar éirigh go maith 
léi a tionscnaíodh i dtosach in 2020. De 
bharr na comhpháirtíochta, tugadh an 
comórtas deartha chun an scáileáin bhig 
agus taispeánadh an Junk Kouture Grand 
Final ar an teilifís den chéad uair ar RTÉ2 agus 
rinneadh é a shruthú ar an RTÉ Player, tráth 
ar cuireadh an babhta ceannais beo ar athlá 
agus a ndearnadh é a leagan amach arís de 
dheasca Covid-19. Craoladh an  Junk Kouture 
2021 Grand Final arís ar RTÉ2 agus sruthaíodh 
arís ar an RTÉ Player é ina raibh réimse dearaí 
iontacha a chruthaigh agus a chaith dearthóirí 
cumasacha óga páirteach ann. Is iontach 
foighneach a bhí na dearthóirí óga sin le linn 
na paindéime agus iad a fanacht lena ndeis a 
gcumas a chur os comhair an phobail.
 
This is Art! 
Mar gheal ar an spéis dhochreidte a bhí ag 
ealaíontóirí óga ó gach cearn den tír, agus ó 
tharla go rabhamar ar fad ar tí tús a chur le 
tréimhse dhianghlasála eile, chuir RTÉ agus an 
Clár Éire Ildánach síneadh le spriocdháta an 
chomórtais This is Art! Chuir nach mór 9,000 
duine óg ó ar fud na tíre iarratais isteach a 
bhí lán de chruthaitheacht, díograis agus 
an-chineáltas lenar bhain an téama ‘This is 
Now’. Cur i láthair físiúil ar dhearcadh dhaoine 
óga na hÉireann i leith na paindéime a bhí 
mar thoradh ar an gcomórtas mar aon leis 
an gcaoi ar imir an phaindéim sin tionchar ar 
shaol na ndaoine óga agus ar shaol a ndaoine 
muinteartha. Tá na saothair ealaíne ar fad 
ar taispeáint i ndánlann ealaíne ar líne ag  
www.rte.ie/thisisart a bheidh ar fáil do na 
glúnta atá le teacht.

Ag cur Beocht sa Rath
I mí Eanáir, lean RTÉ agus an Clár Éire 
Ildánach dá gcomhpháirtíocht rathúil trí 
fheachtas nua teilifíse, sóisialta agus raidió 
a sheoladh chun tacú le mórthaispeántas 
nua, Wolfwalkers, i nGailearaí Butler i gCill 
Chainnigh. Tugadh léargas sa taispeántas ar 
an méid a tharla sa chúlra agus an scannán 
seo á dhéanamh, scannán a ainmníodh do 
ghradam Oscar agus a chuir Cartoon Saloon 
agus Apple le chéile. Ba í réalta Wolfwalkers, 
Eva Whittaker atá dhá bhliain déag d'aois, a 
rinne an guthú ar an bhfeachtas.

Ag Tacú leis na hEalaíona
Bhí gá forbairt a dhéanamh ar ‘RTÉ Ag Tacú 
leis na hEalaíona’ le linn na paindéime, mar 
ab amhlaidh le go leor a dhéanann RTÉ. 
Tugtar b’fhéidir an léiriú is fearr air sin trí 
chomhpháirtíocht eile leis an gClár Éire 
Ildánach sraith de 24 gearrscannán uathúil 
a chruthú, a léiríodh in 68 lá i dtús na bliana 
2021, ag tacú le 15 tionscadal agus eagraíocht 
ealaíon, cultúir agus pobail agus á gceiliúradh.

Scoláireacht do Cheoltóirí
Lean RTÉ dá ghealltanas tacú leis an gcéad 
ghlúin eile de cheoltóirí na hÉireann tríd 
an Scoláireacht maidir le Léiriú Ceoil agus 
Fuaime a mhaoiniú den cheathrú bliain as a 
chéile in Institiúid BIMM, Baile Átha Cliath. 
Cuirtear deis ar fáil leis an scoláireacht seo do 
mhac léinn ádhúil amháin dul ag staidéar ar 
an gcúrsa bliana saor in aisce atá ag BIMM an 
Bundioplóma i Léiriú Ceoil agus Fuaime. Tríd 
an scoláireacht seo, tá súil ag RTÉ agus 2fm 
go mbeidh an té ar a mbeidh an t-ádh í a fháil, 
ábalta a chuid scileanna a fhorbairt chun go 
mbeidh siad ábalta cur leis an ngairm atá acu i 
saol an cheoil chomh maith le cur go dearfach 
le saol an cheoil Éireannaigh.

RTÉ: Obair na 
Bliana 2021

An chruthaitheacht a 
spreagadh agus tacú léi ar fud 
na hÉireann
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RTÉ: Obair na 
Bliana 2021

An Chóir a 
Chúiteamh 

The Late Late Show – Ag tabhairt níos mó 
ná ardú croí do dhaoine i mbliain faoi leith
D’óstáil The Late Late Show , mar a d’óstáil 
blianta roimhe seo, Clár Speisialta Achainí 
do Chumann Naomh Uinseann de Pól trínar 
bailíodh breis is €1.5 million chun cuidiú le 
teaghlaigh atá i gcruachás i dtaobh airgeadais 
de. I measc na n-aíonna bhí Andrea Corr, 
Ronnie Wood, Colin Farrell, Brendan O’Carroll, 
Jenny Gibney, Majella O’Donnell, Joel M, Pat 
agus Faye Shortt.

Tharla sin agus deireadh ag teacht le bliain 
faoi leith, a thosaigh nuair a tugadh vacsaíní 
d’oibrithe cúraim sláinte beo ar an aer in 
Eanáir. Le linn na bliana, thug The Late 
Late Show diaspóra na hÉireann le chéile i 
gcomhair seisiún domhanda ar oíche na Féile 
Pádraig agus tugadh cuidiú do ghnólachtaí 
Éireannacha ar an gclár speisialta de 
Taking Care of Business, cuidiú a bhí ag 
teastáil go géar.

Níos túisce sa bhliain sin, thug The Late 
Late Show cúnamh breis is €3 milliún a 
bhailiú do Chumann Ailse na hÉireann 
chun tacú le Lá Lus an Chromchinn. Ar 
cheann de bhuaicphointí an chláir rinne 
Jeward - ar iad John agus Edward Grimes 
a bhfíorainmneacha - a gcuid gruaige 
fíoraitheanta a bhearradh beo ar an aer. 
Is éard a bhí le rá ag John agus Edward, ar 
bhásaigh a máthair, Susanna, sa bhliain 2019 
de bharr ailse: “Ba mhaith linn buíochas 
a ghlacadh le gach duine sa tír as airgead 
a thabhairt. Is iontach an cur le chéile é a 
theastaigh go géar ón tír, agus is iontach 
freisin an chúis í.”

Ag Cur le Tuiscint ar na Meáin 
Léirigh RTÉ feachtas dátheangach nua mar 
chuid den chlár Be Media Smart thar ceann 
Media Literacy Ireland agus an BAI. Thacaigh 
raon seirbhísí meán réigiúnacha, náisiúnta 
agus digiteacha ar fud na hÉireann leis an 
bhfeachtas, a raibh sé i gceist leis na scileanna 
riachtanacha a thabhairt do dhaoine chun 
aghaidh a thabhairt ar mhífhaisnéis.

Ag Tacú le Fiontraithe Óga na hÉireann
Bhí RTÉ i mbun comhpháirtíochta leis an 
gClár Fiontraithe Óga arís chun tacú le clár 
sa rang dírithe ar scoláirí i Rang 5 agus i Rang 
6. Tá deis tugtha ag an gClár Fiontraithe Óga 
(JEP) do níos mó ná 90,000 daltaí bunscoile 
taithí a fháil ar fhoghlaim gnó atá praiticiúil 
agus mar a bheadh sa bhfíorshaol mar chuid 
dá gcuid oideachais fhoirmithigh.

Thug RTÉ breis is dhá oiread tacaíochta 
do na healaíona idir 2020 agus 2021
De réir mar a d’athraigh cúrsaí don earnáil 
ealaíon, cultúir agus imeachtaí le linn na 
paindéime, thug RTÉ am craolta agus 
tacaíocht feachtasaíochta do 130 imeacht 
ealaíon agus cultúir ar fud an oileáin sa 
bhliain 2021, ardú ar an 56 imeacht lena 
raibh baint ag RTÉ sa bhliain 2020. Tacaíonn 
RTÉ le heagraíochtaí ealaíon gach bliain trí 
am craolta a thabhairt dóibh ar fiú breis is 
€1 milliún é.

An RTÉ Toy Show Appeal
Sa bhliain 2021, roinneadh an €6.6 milliún 
a bailíodh le linn an chéad RTÉ Toy Show 
Appeal riamh idir 55 carthanacht leanaí 
éagsúla. Meastar gur chuidigh an t-airgead 
sin le breis is 650,000 leanbh agus ball dá 
dteaghlach. Roinneadh leath den airgead 
a bailíodh idir trí charthanacht: Barnardos 
Ireland, Children’s Health Foundation Ireland 
agus Leabhair Pháistí Éireann.

Cuireadh an t-airgead a bhí fanta ar fáil do 
charthanachtaí leanaí i nglao oscailte do 
dheontais arna bhainistiú ag The Community 
Foundation for Ireland agus Community 
Foundation Northern Ireland.

Cuireadh maoiniú ar fáil do thionscadail 
éagsúla, an méid thíos ina measc:
• Seirbhísí tacaíochta do leanaí gan dídean i 

nGaillimh trí chlár COPE Galway Ag Cuidiú 
le Leanaí ar dTús.

• Deiseanna a thabhairt do ghlúin nua de 
cheoltóirí le Music Generation Cork.

• Tacaíocht theiripeach ón Ionad Éigeandála 
um Éigniú i nDun na nGall do dhaoine óga a 
d’fhulaing foréigean gnéasach.

• Ag cur éadaí, bróga, éidí scoile agus éadaí 
leapa ar fáil do leanaí atá faoi chúram 
le Kinship Care Northern Ireland.

• Tacaíocht for-rochtana sláinte mheabhrach 
faoin tuath do dhaoine óga i gContae 
Luimnigh le Seirbhísí don Óige Luimneach.

Bhain Late Late Toy Show na bliana 2021 
buaiclíon nua lucht féachana amach arís, 
a tharraing 1.8 milliún lucht féachana ar an 
meán. Bhailigh an RTÉ Toy Show Appeal i mí 
na Samhna 2021 €6.6 milliún eile le dáileadh 
ar charthanachtaí leanaí ar fud oileán na 
hÉireann sa bhliain 2022, chun cuidiú le saol 
leanaí a athrú trí thionscadail a mhaoiniú 
a bhaineann le sláinte agus folláine, le 
riachtanais riachtanacha agus le spraoi agus 
leis an gcruthaitheacht.
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RTÉ: 
Duaiseanna na 
Bliana 2021

Ba é clár faisnéise dhá chuid cumhachtach 
RTÉ One Redress: Breaking the Silence an 
buaiteoir iomlán sa chatagóir Teilifís Craolta ag 
na Justice Media Awards. Ba í foireann ó Aonad 
Fíorasach RTÉ, Máire Kearney, Mick Peelo agus 
Shelia Ahern, a léirigh na cláracha, agus ba iad 
Liam McGrath agus Colm O’Callaghan a bhí ina 
léiritheoirí feidhmiúcháin.
Bronnadh dhá ghradam fiúntais ag na Justice 
Media Awards ar RTÉ Prime Time chomh maith 
as tuairiscí a rinne Barry Cummins agus an 
léiritheoir, SallyAnne Godson sna catagóirí Teilifís 
Craolta agus Ceartas Idirnáisiúnta. Tuairisc 
speisialta a bhí i dtuairisc Guardian of the Peace 
de chuid Prime Time ar an triail dúnmharaithe 
b’fhaide riamh ó bunaíodh an stát i ndiaidh marú 
an Bhleachtaire Garda, Adrian Donohoe. Tugadh 
tuairisc in The Irish People Smugglers le Prime 
Time ar an gcás inar fuarthas imircigh óga as 
Vítneam i gcoimeádán in Essex.
Bronnadh Stáisiún na Bliana ar RTÉ Raidió na 
Gaeltachta agus bronnadh roinnt gradaim barr 
feabhais eile ar RTÉ ag Féile na Meán Ceilteach 
2021 i gcatagóirí a bhain leis na healaíona, 
sraitheanna fíorasacha, drámaí raidió agus 
cláracha faisnéise aonair. 
D’éirigh le RTÉ Raidió na Gaeltachta an duais 
do Shraith Raidió na Bliana a thabhairt leis 
don chlár irise Barrscéalta agus bronnadh 
Craoltóir Solabhartha na Bliana ar Ghormfhlaith 
Ní Thuairisg ag Gradaim Chumarsáide an 
Oireachtais, a reáchtáladh in Farmleigh i 
nDeireadh Fómhair. Chomh maith leis sin, 
bronnadh Buaicghradam Cumarsáide an 
Oireachtais ar Chomhfhreagraí Thuaisceart 
Éireann an stáisiúin, Póilín Ní Chiaráin.46



Bhuaigh RTÉ 29 gradam IMRO, lena n-áirítear 11 bonn óir, i 
nDeireadh Fómhair ar fud RTÉ Radio 1, RTÉ 2fm, RTÉ lyric fm, 
Raidió na Gaeltachta agus RTÉjr Radio agus aitheantas á bhfáil 
ag cláracha raidió agus ag láithreoirí raidió óna gcuid piaraí i saol 
na nuachta, an cheoil, cúrsaí reatha agus na siamsaíochta.
Bronnadh duaiseanna ar Normal People, Dancing with the 
Stars, Abbeyfealegood, RTÉ Investigates agus David Brophy’s 
Unsung Heroes, iad ar fad a craoladh ar RTÉ, ag Gradaim 
Teilifíse RTS na hÉireann i Márta.
Roghnaigh Apple GunPlot ó RTÉ Documentary On One, ina 
chlúdach ar an ábhar ab fhearr in 2021 in Éirinn, a aithníonn 
cuid de na podchraoltaí ab fhearr agus ba mhó tóir le linn na 
bliana. I mí Dheireadh Fómhair, bhuaigh GunPlot an Bonn Óir sa 
chatagóir Podchraoladh na Bliana ag Gradaim Raidió IMRO.
D’éirigh le RTÉ dhá ghradam a thabhairt leis ag Gradaim 
Náisiúnta Shábháilteacht Uisce na hÉireann – sna catagóirí 
gradaim Teilifís Náisiúnta agus Raidió Náisiúnta. Bhuaigh 
tuairisceoir Nuacht RTÉ, Sharon Tobin, an Gradam Náisiúnta 
Craoltóra Teilifíse, agus bhuaigh Miracle on Galway Bay – RTÉ 
Documentary On One (arna léiriú ag Lorna Siggins agus Sarah 
Blake) an Gradam Náisiúnta Craoltóra Raidió.
Bhuaigh cláracha RTÉ, lena n-áirítear Documentary on One 
(RTÉ Radio 1), Drama on One (RTÉ Radio 1) agus RTÉ lyric fm, 
24 gradam mór le rá ag New York Festivals Radio Awards 2021.
Bronnadh trí Ghradam ICAD (Institute of Creative Advertising 
and Design) ar Fhoireann Chruthaitheach RTÉ, péire d’Fheachtas 
Graifítí The Young Offenders (an catagóir le haghaidh Postáil 
Shóisialta Bhrandáilte agus an catagóir le haghaidh Feachtas 
Tuillte Meán) agus sa chatagóir le haghaidh Feachtas Lasmuigh i 
gcomhair an fheachtais ‘Listeners First’ ar RTÉ Radio 1.
Bhuaigh I’m Fine, sraith faisnéise de chuid RTÉ Player Originals, 
an catagóir Craoltóireacht um Chúrsaí Meabhairshláinte ag 
Gradaim na Meán um Chúrsaí Meabhairshláinte 2021.
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RTÉ: Ábhar na 
Bliana 2021

Leis an ábhar agus leis na cláracha, leis na 
seirbhísí agus leis na daoine, tá mar aidhm ag 
RTÉ seasamh le cultúr na hÉireann, le muintir na 
tíre, leis an oileán agus leis an iléagsúlacht.

Lean Fair City de bheith ag ceann an tslua 
mar dhráma a d’oibrigh laistigh de threoirlínte 
an rialtais maidir leis an bpaindéim. Agus na 
léiriúcháin ag cloí le prótacail dhiana ó thaobh 
scaradh sóisialta, caitheamh masc agus 
tástáil PCR don fhoireann agus don chriú, 
d’éirigh le Fair City, mar sin féin, scéalta láidre 
a chur i láthair le linn 175 eipeasóid a mheall 
meánsciar 26.1% agus 3.4 milliún sruth ar an 
RTÉ Player. Cuireadh bailchríoch ar scéal 
‘Will agus Cristiano’ nuair a fuair Will bás agus 
nuair a cuireadh an milleán ar Ger, tugadh an 
lucht féachana isteach i snáitheanna scéil eile, 
le tacaíocht ón bhfeachtas bolscaireachta 
‘Unlock The Drama’ a bhí ar siúl i mí Lúnasa. Is 
é an toradh air seo go raibh an seó ag feidhmiú 
ag leibhéal níos fearr ná mar a bhí i 2019 agus 
2020 sa dara leath den bhliain. D’fhill Lucy 
Mallon agus rinne sí léirscrios ar an bpobal, 
chuir Pól agus Orla tús le caidreamh corrach, 
bhí baint ag Zac le saol dearóil na ndrugaí 
agus cuireadh tús le plota chun go ndéanfadh 
buama loiscneach Carol’s Cabs a scrios. 

Craoladh Smother, scéinséir sé chuid atá suite 
i gContae an Chláir agus a léirigh Treasure 
Entertainment i gcomhpháirtíocht leis an BBC, 
ar RTÉ One, idir an Domhnach an 7 Márta 
agus an Domhnach an 11 Aibreán ag 9:30pm. 
Ba é Dathaí Keane a bhí i mbun stiúrtha ar an 
scéinséir seo agus ba iad Kate O’Riordan, Tom 
Farrelly, Daniel Cullen agus Ursula Rani Sami 
a scríobh é. Bhí sé dírithe ar mhatrarc mhuintir 
Ahern, Val Ahern, agus a triúr iníonacha 
agus iad ag iarraidh réiteach a fháil ar an 
mistéir a bhain le bás fhear céile Val, Dennis, 
a maraíodh nuair a thit sé oíche a raibh cóisir 
ar siúl sa teach acu. Tá na príomhpháirteanna 
ag Dervla Kirwan, Gemma-Leah Devereux, 
Niamh Walsh, Seána Kerslake agus Stuart 
Graham. D’éirigh le Smother sciar 31.2% agus 
453,000 lucht féachana ar an meán a bhaint 
amach i rith a shéasúir agus os cionn 500,000 
sruth in 2021 ar an RTÉ Player. Tá Smother 
díolta cheana féin le Peacock i SAM agus le 
Alibi sa Ríocht Aontaithe.

Dhírigh an tsraith ocht gcuid, Kin, a craoladh 
Dé Domhnaigh an 9 Meán Fómhair 2021 ag 
9:30pm ar RTÉ One ar mhuintir Kinsella, 
dream atá sáite i saol na coiriúlachta i mBaile 
Átha Cliath. D’éirigh go maith leis ó thaobh 
rátaí lucht féachana de, áit ar bhain sé amach 
sciar 44.6% don tsraith agus os cionn 2.7 
milliún sruth ar an RTÉ Player. Ba iad Bron 

Studios i bpáirt le Headline agus Metropolitan 
Films a d’fhorbair agus a léirigh Kin, agus 
tugtar mionléargas ann ar an saol atá ag an 
teaghlach coireachta de mhuintir Kinsella 
agus an cath atá á throid acu, dála Dháiví agus 
Ghóiliat, i gcoinne an chairtéil idirnáisiúnta, de 
mhuintir Cunningham, atá in iomaíocht leo. 
Tá buntáiste mór ag muintir Kinsella, áfach, 
is é sin an nasc fola agus teaghlaigh nach 
féidir a bhriseadh: tá gaol acu le chéile. Ba é 
Peter McKenna a scríobh Kin, a bhfuil lear mór 
aisteoirí cumasacha de chuid na hÉireann 
agus aisteoirí éirimiúla idirnáisiúnta le feiceáil 
ann agus ba iad Diarmuid Goggins agus Tessa 
Hoffe a stiúir é. Áiríodh ar an bhfoireann 
aisteoireachta Charlie Cox, Clare Dunne, 
Aidan Gillen, Emmett J. Scanlan, Maria Doyle 
Kennedy, Sam Keeley agus Ciarán Hinds, 
agus tugadh isteach aisteoirí cumasacha nua 
ar nós Yasmin Seky agus Cian Fitzsimons. 
Díoladh an tsraith roimh ré le AMC + ina 
chuid críocha ar fad lena n-áirítear Meiriceá 
Thuaidh, an Ríocht Aontaithe agus an Astráil, 
agus le Viaplay sna críocha Lochlannacha ar 
fad. Díoladh é le déanaí freisin le NPO, craoltóir 
poiblí na hÍsiltíre.

Is scéinséir coiriúil idirnáisiúnta sé chuid 
é Hidden Assets agus ba iad Siobhan 
Bourke, Kathryn Lennon agus James 
Mitchell ó Saffron Pictures a léirigh é leis 
na comhpháirtithe infheistíochta, Screen 
Flanders, Streamz agus Mediafonds sa 
Bheilg, Facet 4 i gCeanada agus Acorn. Ba 
é DC an comhpháirtí dáilte idirnáisiúnta. 
Craoladh Hidden Assets ar an Domhnach 
an 7 Samhain 2021 ag 9:30pm ar RTÉ One 
agus bhí beirt bhanaisteoirí le feiceáil sna 
príomhpháirteanna agus iad sáite i scéinséir 
casta síceolaíoch – casann an bleachtaire 
de chuid CAB (Emer Byrne) agus banoidhre 
Éireannach (Bibi Brannigan) ar a chéile i 
gcroílár comhcheilg idirnáisiúnta airgeadais 
agus pholaitiúil. Thug foireann aisteoirí Hidden 
Assets, a ndearnadh scannánú air ar an 
láthair i Luimneach agus in Antuairp, le chéile 
sár-aisteoirí de chuid na hÉireann amhail 
Angeline Ball, Simone Kirby, Peter Coonan, 
Aaron Monaghan agus Cathy Belton, chomh 
maith leis na haisteoirí Beilgeacha Wouter 
Hendrickx agus Gilles De Schryver agus 
beirt a bhfuil cáil idirnáisiúnta bainte amach 
acu, Charlie Carrick agus Michael Ironside. 
Bhain an scéinséir seo sciar foriomlán sraithe 
34% agus 486,000 lucht féachana amach. 

Drámaíocht 
agus Greann

Toisc gur tháinig méadú suntasach ar 
shíntiúis sruthú SVOD in Éirinn le linn 2020 
agus 2021, ba ghá do RTÉ cur le méid agus 
caighdeán an ábhair a mbíonn script leis. Tá 
an drámaíocht agus an greann a bhfuil script 
leis i gcroílár na seirbhísí sruthaithe, agus tá 
méadú tagtha ar an sciar den lucht féachana 
atá acu mar gheall go ndearnadh an oiread sin 
ábhar a choimisiúnú. 

Ina theannta sin is iad an drámaíocht agus 
an greann bunaithe ar script na seánraí is 
costasaí le táirgeadh, de bharr go mbíonn 
lear mór daoine cumasacha le fostú idir 
scríbhneoirí, stiúrthóirí, aisteoirí agus teicneoirí 
ceardaíochta. In 2021, rinneadh trí shraith 
shuntasacha drámaíochta a choimisiúnú, Kin, 
Hidden Assets agus Smother. D’éirigh thar 
barr leis na trí shraith, agus bhain siad lucht 
féachana suntasach amach ar an teilifís agus 
ar an RTÉ Player. Go deimhin féin, de réir mar 
atá an lucht féachana ag aistriú go dtí amharc 
ar éileamh, is í an drámaíocht bunaithe ar script 
an príomhsheánra anois agus tá an raon is 
fairsinge aici chomh fada agus a bhaineann 
le patrúin féachana.

Rinneadh gach dráma de chuid RTÉ a 
léiríodh in 2021 i gcomhar le príomh-
chomhpháirtíochtaí. Chuidigh Fís Éireann 
leis na trí cinn acu, chabhraigh ciste WRAP le 
Smother a mhaoiniú, agus chinntigh dream 
idirnáisiúnta dála BBC Studios, Bron Studios, 
Acorn agus DCD go ndearnadh na drámaí 
agus dhíol siad iad ar fud an domhain.
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In 2021 rinneadh trí 
shraith shuntasacha 
drámaíochta a 
choimisiúnú, Kin, 
Hidden Assets agus 
Smother. D’éirigh 
thar barr leis na trí 
shraith, agus bhain 
siad lucht féachana 
suntasach amach ar 
an teilifís agus ar an 
RTÉ Player.
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Faoin 19 Nollaig, bhíothas tar éis é a shruthú 
598,000 uair ar an RTÉ Player. Ba iad Peter 
McKenna agus Morna Regan a scríobh é agus 
ba iad Thaddeus O’Sullivan agus Kadir Balci 
a bhí i mbun stiúrtha. Tá Hidden Assets díolta 
cheana féin leis an BBC agus le SBS, craoltóir 
poiblí na hAstráile. Ar an Domhnach an 15 
Eanáir, tar éis do eipeasóid 1 agus 2 a bheith 
craolta ar BBC4, bhain sé os cionn 2 mhilliún 
sruth amach ar an BBC iPlayer.

De bharr gur éirigh chomh maith le séasúr 
1 de Smother choimisiúnaigh RTÉ an 
dara séasúr den chlár.  

Ag teacht in 2022
Bhí an scannánaíocht le haghaidh North Sea Connection ar siúl idir Deireadh Fómhair 
agus Nollaig 2021 i nGaillimh agus tá iarléiriú á dhéanamh air. Rinneadh an scannánaíocht 
ar an tsraith seo, atá ina shé chuid, agus Conamara mar chúlra aige, agus léirigh Mopar 
Media agus Tristan Orpen Lynch ó Subotica é le hinfheistíocht ó Mopar, Viaplay agus A + E 
International. Tá North Sea Connection bunaithe ar theaghlach Kenny, a bhí ag iascaireacht 
ar chósta thiar na hÉireann leis na glúnta. D’fhéadfadh sé gurb í Ciara, an té is óige acu, 
an duine deireanach a dhéanfaidh amhlaidh. Nuair a chuireann a deartháir Aidan saol an 
teaghlaigh i mbaol trí aontú faoi rún go gcuideoidh sé le drugaí a thabhairt i dtír ón bhfarraige 
ar mhaithe lena chuid fiacha a ghlanadh, is ar Ciara a thiteann an cúram an cairtéal Nordach 
a mhealladh agus bealach a aimsiú le go bhféadfaidh muintir Kenny fanacht beo. Ba iad 
Mark Greig, Francesca Harris agus Conor Keane a scríobh é agus bhí Paul Murphy agus 
Hannah Quinn i mbun stiúrtha. Tá réaltaí de chuid na hÉireann le feiceáil ann amhail Sinéad 
Cusack, Kerr Logan, Lynn Rafferty, Lydia McGuinness agus Stuart Graham chomh maith 
leis na haisteoirí Sualannacha a bhfuil ardcháil orthu, Alida Morberg agus Claes Ljungmark. 
Tá sé i gceist go mbeadh North Sea Connection á chraoladh ar RTÉ in 2022. 

Éireoidh an mórthionscnamh forbartha de chuid RTÉ, Storyland níos mó fós in 2022. 
I gcomhpháirtíocht le Fís Éireann, agus níos mó infheistíochta aige ná mar a bhí riamh 
cheana, craolfar é ar RTÉ2 chomh maith leis an RTÉ Player. Fuaireamar 204 aighneacht 
i mbliana agus rinne ceathrar léitheoirí seachtracha chomh maith le rannóg drámaíochta 
RTÉ measúnú orthu ionas go raibh 15 thionscadal ar ghearrliosta le cur faoi agallamh. 
Roghnaíodh ocht gcinn le dul i mbun forbartha agus astu sin déanfar trí cinn a léiriú. 
Craolfar iad seo i bhfómhar na bliana 2022.

In 2021, cuireadh tús leis an léiriúchán ar an gcéad shraith de The Dry, dráma grinn úrnua 
ocht gcuid ó Element Pictures. Ba í an scríbhneoir Éireannach Nancy Harris a scríobh 
é agus insíonn sé scéal Shiv, a thagann ar ais as Londain, áit a raibh sí ag ól i bhfad an 
iomarca. Bogann sí ar ais abhaile chuig a teaghlach i mBaile Átha Cliath chun ‘triomú 
amach’, agus í den tuairim go gcabhróidh gnáth stíl mhaireachtála, nach mbeidh chomh 
craiceáilte, léi. Mar a tharlaíonn, áfach, níl an teaghlach a shíl sí a bheith stuama mar a 
shamhlaigh sí agus tá a chuid fadhbanna féin ag gach aon duine acu. Is comhléiriú é The 
Dry idir RTÉ agus Britbox sa Ríocht Aontaithe agus fuair sé tacaíocht ó de chuid an BAI, 
Fuaim agud Fís, agus ó Fhís Éireann.

Tá Element Pictures freagrach freisin as Conversations with Friends, an chéad úrscéal de 
chuid Sally Rooney. Cuireadh tús leis an scannánaíocht in earrach na bliana 2021 ionas 
go mbeadh sé réidh le craoladh in 2022. Comhléiriúchán de chuid an BBC agus Hulu i 
gcomhar le RTÉ atá ann, agus dála Normal People 12 x eipeasóid leathuair an chloig a 
bheidh i gceist. Mar a tharla i gcás an úrscéil, díríonn sé ar cheathrar príomhcharactar, 
Frances agus Bobbi, seanchairde scoile a bhí ina leannáin tráth, ach atá anois ag staidéar 
i gColáiste na Tríonóide, agus an lánúin phósta Melissa agus Nick, iriseoir agus aisteoir. 
Baineann an dráma leis an gcaoi a bhfuil saol na gcarachtar seo fite fuaite ina chéile. Ba 
iad Alive Birch agus Sally Rooney a scríobh é agus bhí Lenny Abrahamson agus Leanne 
Welham i mbun stiúrtha. Dála Normal People, ba chóir go n-aimseodh an tsraith a lucht 
féachana féin, ní hamháin ar an teilifís, ach ba cheart go mbeadh líon mór ag féachaint 
aige ar an RTÉ Player, go háirithe an lucht féachana níos óige.
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Drámaíocht 
agus Greann
(ar lean)

Greann
Déanann RTÉ réimse éagsúil d’ábhar grinn a 
fhorbairt agus a léiriú ar fud an iliomad ardán. 
Chomh maith leis na príomh-shraitheanna ar nós 
The Tommy Tiernan Show, Mrs Brown’s Boys, 
The Young Offenders agus Callan Kicks The 
Year, táimid tiomanta d’fhorbairt a dhéanamh ar 
ghuthanna nua coiméide, ar nós Joanne McNally 
agus Doireann Garrihy.

Is é an straitéis atá againn maidir le léiriú an 
ábhair grinn a bhfuil script leis ná comhpháirtithe 
idirnáisiúnta a lorg, rud a thugann deis dúinn ár 
n-infheistíocht a ghiaráil agus, thar aon ní eile, 
tallann na hÉireann a chur chun cinn agus a 
nochtadh do lucht féachana idirnáisiúnta agus don 
margadh idirnáisiúnta (The South Westerlies, The 
Young Offenders).

Tá tacaíocht á tabhairt i rith an ama do chláracha 
grinn a bhfuil script leo agus tá roinnt tionscadal 
nua á bhforbairt go leanúnach. Ina theannta sin, 
seoladh ár scéim forbartha don ábhar grinn i 
gcomhpháirtíocht le Fís Éireann in 2021.

Tá ag éirí le cláracha grinn dul i gcion ar ár lucht 
féachana ar an RTÉ Player chomh maith. Ba iad 
an tsraith is déanaí de The Doireann Project agus 
an sárchlár úrnua ó Darren Conway, Free Gaff, na 
cláracha de chuid RTÉ Player Originals ba mhó a 
raibh sruthú déanta orthu in 2021.

Ar RTÉ One d’fhill The Tommy Tiernan Show le 
haghaidh an cúigiú sraith. Mheall sé lucht féachana 
mór arís le hagallaimh a bhíonn thar a bheith barrúil 
i gcónaí agus a bhíonn an-tochtmhar go minic. Mar 
a tharla riamh anall, ní bhíonn tuairim dá laghad ag 
Tommy cé a thiocfaidh chuige mar aoi. Cuireann sé 
daoine aitheanta chomh maith le daoine a bhfuil taithí 
saoil spéisiúil acu faoi agallamh ina stíl uathúil féin.

Anuas air sin, toisc gur éirigh chomh maith sin 
lena chlár speisialta Nollag, rinne RTÉ Comedy 
sraith sé chuid a choimisiúnú ó Oliver Callan. Is 
éard a bhí i Callan Kicks the Years ná iniúchadh 
i bhfoirm aoir ar chuimhní agus ar théamaí 
suntasacha a bhain le stair na hÉireann ag dul siar 
céad bliain. Ina dhiaidh sin rinneadh athbhreithniú 
aorach speisialta, a mhair uair an chloig, ar an 
mbliain 2021, ina raibh ionchur ó na carachtair de 
chuid Oliver is mó a mbíonn tóir orthu ó shaol na 
polaitíochta, na siamsaíochta agus ón saol poiblí.

I gcúrsaí grinn ar RTÉ2 seoladh seó nua grinn a 
bhí painéalbhunaithe. Agus é á léiriú faoi shrianta 
COVID-19, ba shraith nua formáidithe é Clear 
History, arna chur i láthair ag Kevin McGahern agus 
Joanne McNally, agus á léiriú ag Kite Entertainment. 
Chuaigh daoine cumasacha nua ó ardáin na meán 
sóisialta in éineacht le tráchtairí níos seanbhunaithe 
chun a shocrú cén chuid de na tréimhsí náireacha i 
stair na hÉireann ba chóir a scriosadh.

Tá RTÉ ag tacú ar bhonn leanúnach le 
geandrámaíocht de chuid na hÉireann agus ag 
forbairt ábhar a bhfuil script leis agus ábhar neamh-
scripte araon. In 2021 seoladh an tionscnamh New 
Talent a bhí dírithe go sonrach ar ghuthanna grinn a 
bhfuil gealladh fúthu. Craolfar an t-ábhar a thiocfaidh 
ón scéim seo in 2022.50



D’fhill The Tommy 
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Bhí ábhar agus cláracha siamsaíochta RTÉ 
lárnach mar a bhain leis an misean de chuid 
RTÉ lucht féachana a mhealladh i mbliain 
dheacair eile faoi scáth Covid-19.

Cuireadh tús maith leis an mbliain le sraith 
rathúil eile de Ireland’s Fittest Family. Bhain an 
clár seo don teaghlach, a bhfuil an-tóir air, lucht 
féachana mór amach agus tá sé ar cheann 
de na formáidí siamsaíochta is láidre de chuid 
RTÉ. Bhí go leor imeachtaí nua agus spreagúla 
le feiceáil sa tsraith, chomh maith le teaghlaigh 
inspioráideacha agus ár gcóitseálaithe tiomanta 
a thugann tacaíocht dár n-iomaitheoirí iontacha 
agus a spreagann iad.

Lean The Late Late Show de bheith ag insint 
scéalta de chuid na hÉireann agus an comhrá 
náisiúnta á óstáil aige in Éirinn a bhí an-difriúil. 
Tráth a raibh an lucht féachana stiúideo ar 
iarraidh ar feadh píosa maith den bhliain agus 
cuid mhaith de shaol na n-ealaíon agus na 
siamsaíochta dúnta, d’éirigh le The  Late Late 
Show an-léargas go deo a thabhairt ar obair 
na hearnála carthanais.

Le linn 2021, bhronn an lucht féachana os 
cionn €6.8 milliún ar chúiseanna éagsúla 
lena n-áirítear féinmharú a chosc, taighde ar 
ailse agus easpa dídine. D’fhill The Toy Show 
Appeal don dara bliain agus dhaingnigh sé é 
féin mar chuid de Late Late Toy Show eile ar 
éirigh thar barr ar fad leis, agus €6.6 milliún 
eile bailithe chun cabhrú le feabhas a chur ar 
shaol leanaí ar fud na hÉireann.

Clár speisialta a mhair uair an chloig a bhí in 
St. Patrick’s Celebration agus coimisiúnaíodh 
é in ionad an chlúdach a dhéanann RTÉ 
ar mhórshiúl Lá Fhéile Pádraig, mórshiúl a 
cuireadh ar ceal in 2021. Thug an clár léargas 
níos leithne ar léiriúcháin, mórthaibhseachtaí, 
agus seónna na Féile Pádraig, agus imeachtaí 
siamsaíochta lasmuigh ó gach cearn den tír 
le feiceáil a bhí cruthaitheach, fíorálainn le 
breathnú orthu agus úrnua.

Siamsaíocht 
agus Ceol

In 2021 tháinig sraith thráth na gceist 
siamsaíochta, a bhí nua-choimisiúnaithe agus 
dírithe ar theaghlaigh, Home Advantage, chuig 
RTÉ One agus é á chur i láthair ag Jennifer 
Zamparelli. Bhain an seó tráth na gceist 
nuálach Éireannach seo tairbhe as na srianta 
a bhain le COVID-19 agus teaghlaigh san 
iomaíocht óna dtithe féin.

Cuireadh fearadh na fáilte roimh Last Singer 
Standing, seó cluiche amhránaíochta 
nuafhorbartha ocht gcuid. Bhí sé á chur 
i láthair ag Nicky Byrne agus chuir na 
hiomaitheoirí croí agus anam ina gcuid 
amhránaíochta agus iad ag iarraidh an 
eipeasóid dheiridh a bhaint amach, agus deis 
an duais mhór airgid a bhuachan agus a bheith 
ar an Last Singer Standing.

Ceiliúradh ar Chumas Phearsana 
Aitheanta agus Phearsana Nua
Thug The Heart of Saturday Night, a chuir 
Loah agus thug Úna Healy i láthair, poiblíocht 
thábhachtach ar an teilifís do go leor ceoltóirí 
cumasacha aitheanta agus do cheoltóirí atá 
ag teacht chun cinn i saol an cheoil in Éirinn. 
Agus é á léiriú ag South Wind Blows, thug an 
seó seo fíorscoth na gceoltóirí as Éirinn le 
chéile le haghaidh seisiúin cheoil spleodracha, 
agus ina measc siúd bhí go leor ceoltóirí nár 
sheinn ar an stáitse ó thús na paindéime. 
Chuir Irish Women in Harmony, Mick Flannery, 
The Saw Doctors, Soda Blonde, Niamh 
Regan, Rhiannon Giddens agus go leor eile 
siamsaíocht ar fáil don lucht féachana ó 
thimpeallacht álainn an tSeomra Cruinn i 
dTeach an Ardmhéara.

Le teacht an fhómhair bhí formáid nua ann le 
haghaidh oíche Dé Sathairn ar RTÉ One, nuair 
a thug Ask Me Anything le Angela Scanlon 
léargas ar thaobh an-difriúil de go leor de 
na haíonna cáiliúla. De bharr na dtreoirlínte 
a bhain le Covid níor ligeadh ach lucht 
féachana beag isteach sa stiúideo, ach thug 
an seó, ar cuireadh moill 18 mí air mar gheall 
ar an bpaindéim, léargas siamsúil ar rogha 
éagsúil agus eicléictiúil d’aíonna agus iad faoi 
choimirce Angela Scanlon, a bhí ag cur seó dá 
leithéid seo i láthair den chéad uair ar RTÉ.

I Nollaig 2021 tháinig seó nua siamsaíochta, 
Big Night In chugainn. Thug na láithreoirí 
Dermot Whelan agus Doireann Garrihy uair an 
chloig úr dúinn lán le cleasa fíorghreannmhara 
ó dhaoine cáiliúla, cluichí stiúideo agus ábhair 
iontais don lucht féachana.

Aontaithe sa Cheol
Is é cur chun cinn na gceoltóirí cumasacha de chuid na hÉireann an príomhchuspóir 
atá leis na cláracha ceoil ar RTÉ One agus ar RTÉ2. In 2021, d'fhill Other Voices dá 19ú 
sraith agus é an-difriúil. Cé go ndearnadh an scannánú faoi shrianta Covid, taobh thiar 
de dhoirse dúnta, bhí an chuid is fearr de cheol na hÉireann le cloisteáil in Eaglais Naomh 
Shéamais sa Daingean mar sin féin. Ghlac cuid de na healaíontóirí is fearr in Éirinn, lena 
n-áirítear Denise Chaila, Hozier agus Damien Dempsey, páirt sa tsraith deich gcuid seo.

D’fhill an clár The RTÉ Choice Music Prize Highlights chuig RTÉ2 chun ceiliúradh a 
dhéanamh ar na hainmnithe agus le buaiteoirí Albam Éireannach na Bliana agus Amhrán 
na Bliana a fhógairt. Mar gheall ar na srianta, rinneadh an ócáid seo, a thagann beo 
de ghnáth ó Vicar St i mBaile Átha Cliath, a chomhchraoladh ar RTÉ 2fm agus ar an 
RTÉ Player, agus tháinig na léirithe ó Stiúideonna Lána an Mhuilinn Ghaoithe i mBaile 
Átha Cliath. D'fhógair Adam Clayton go raibh Albam Éireannach na Bliana buaite ag 
Denise Chaila. 
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In 2021 d’fhill Other Voices 
dá 19ú sraith agus é an-
difriúil. Cé go ndearnadh 
an scannánú faoi shrianta 
Covid, taobh thiar de 
dhoirse dúnta, bhí an 
chuid is fearr de cheol na 
hÉireann le cloisteáil in 
Eaglais Naomh Shéamais 
sa Daingean mar sin féin. 

RTÉ 2fm
Agus roinnt solais a raibh géarghá leis á 
shoilsiú ar shaol nua an cheoil in Éirinn 
laistigh de dhorchadas an gheimhridh 
agus Covid, chuir 2fm Rising lucht 
féachana ar an eolas i dtaobh ceoltóirí 
nua den scoth ar nós Shane Codd, 
Gemma Dunleavy agus For Those I 
Love mar aon le seachtar ceoltóir eile, 
agus seinneadh ceol leo seo ar fad 
go rialta ar 2fm i rith an lae ar feadh 
na bliana. 

I mí an Mhárta, nuair nach raibh aon 
seónna beo ar fáil, rinne RTÉ Choice 
Music Prize é féin a athshamhlú mar 
chomhchraoladh ar 2fm agus ar an RTÉ 
Player, agus é á chur i láthair ag Tracy 
Clifford a bhíonn ag láithriú ar 2fm i rith 
an lae. Bhuaigh Niall Horan Amhrán na 
Bliana a bhí bunaithe ar vóta an phobail 
agus d’fhógair Adam Clayton  ó U2 go 
raibh Denise Chaila tar éis Albam na 
Bliana a bhuachan i mbliana. 

D’fhonn misneach a thabhairt 
don náisiún ar Lá Fhéile Pádraig, 
chomhláthraigh Jennifer Zamparelli 
a seó leis an dá bhoc is fearr léi, The 
2 Johnnies. Níos déanaí sa bhliain, 
rinne Johnny Smacks agus Johnny 
B ionadaíocht do Jennifer agus í ag 
glacadh laethanta saoire. Mar thoradh 
ar an gceangal sin tá comhpháirtíocht 
i bhfad níos mó idir 2fm agus an bheirt 
bhoc as Cathair, Co. Thiobraid Árann. 

In éineacht lena seó laethúil ar 2fm, 
chomhláthraigh Jenny Greene Europe’s 
Biggest Dance Show, tionscnamh de 
chuid EBU a thugann an mhór-roinn 
le chéile ar feadh cúig uair an chloig 
de cheol damhsa iontach, ó DJanna 
éagsúla Eorpacha, oíche Dé hAoine i mí 
Dheireadh Fómhair.  

Díreach nuair a cheapamar nach raibh 
aon airgead fágtha sa tír, thosaigh 
láithreoirí an Breakfast Show nua, 
Doireann, Donncha agus Carl ag 
rith 100K ar thrí mheaisín reatha sa 
stiúideo raidió ar mhaithe le €100,000 
a bhailiú do Focus Ireland i mí na Nollag. 
Lean siad orthu go raibh €150,915 
bailithe chomh maith le roinnt géaga 
stromptha acu.
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Na hEalaíona 
agus an Cultúr

I gcomhthéacs an chaoi ar cuireadh isteach ar 
phleanáil agus ar sheachadadh na n-ealaíon 
agus na ngníomhaíochtaí cultúir ar fud na 
tíre de bharr na srianta forleathana sláinte 
poiblí a tugadh isteach arís i dtús na bliana 
2021, lean RTÉ de bheith ag tabhairt rochtain 
dá lucht féachana ar roinnt clár ealaíon 
agus cultúir den scoth ar fud a chuid ardán 
agus cainéil. Ina measc seo bhí cláracha 
faisnéise thábhachtacha ealaíon de chuid 
RTÉ ar an teilifís, réimse suntasach de léirithe 
ceolfhoirne a bhí sruthaithe agus craolta in 
ainneoin nach raibh lucht féachana beo ann, 
agus bhí sceideal iomlán d’ábhar rialta RTÉ ar 
an raidió agus ar líne. In amanna, tharraing an 
t-ábhar craolta seo intinn na ndaoine ó gach 
a bhain leis an bpaindéim nó thug sé bealach 
éalaithe dóibh agus scaití thug sé léargas ar 
an tionchar a bhí ag an gcíor thuathail seo sa 
sochaí ar shaol oibre ealaíontóirí agus ar an 
gceangal a bhí ag an bpobal le cúrsaí cultúir 
agus an rochtain a bhí orthu.

Teilifís
I measc na mbuaicphointí ar an teilifís bhí 
dhá phróifíl shuntasacha faisnéise i dtaobh 
ealaíontóirí móra de chuid na hÉireann: Jack 
B. Yeats: The Man Who Painted Ireland agus 
Colm Tóibín: On Memory’s Shore. Agus 
béim á chur ar ealaíontóirí comhaimseartha 
éagsúla a thaispeáint bhí sraith i ndeich 
gcuid de The Works Presents ar siúl san 
fhómhar, ina raibh na scríbhneoirí, Doireann Ní 
Ghríofa agus Louise O’Neill páirteach, chomh 
maith leis an  scannánóir, Jim Sheridan, an 
réalta ceoldrámaíochta, Tara Erraught, na 
ceoltóirí, Martin Hayes agus Radie Peat agus 
an córagrafaí, Michael Keegan-Dolan. Níos 
túisce sa samhradh, sa tsraith mhór trí chuid 
Soundtrack to My Life, taispeánadh agallaimh 
agus léirithe in éineacht le Ceolfhoireann 
Coirme RTÉ leis na hamhránaithe Johnny 
Logan, James Vincent McMorrow agus 
Celine Byrne. Bhí sraith dhá chuid, Steps of 
Freedom: The Story of Irish Dance, i sceideal 
an gheimhridh agus rianaigh sé seo an treocht 
iontach a bhí ag damhsa na hÉireann le déanaí 
mar aon le dhá chlár faisnéise a d’fhéach ar 
an stair le blianta beaga anuas ar bhealach a 
bhí cineál difriúil – bhain ceann amháin acu, 
The Flourishing, le saol an cheoil tíre in Éirinn 
a bhí ag fás as cuimse sna 1970idí, agus thug 
an ceann eile, Camera, Tripod, Bicycle, léargas 
ar stair shóisialta bhruachbhaile Bhaile Átha 
Cliath a bhí ag forbairt sna 1950idí mar atá sé 
cartlannaithe ag an scannánóir amaitéarach 
Lesley Crowe.

Raidió
Leathnaigh RTÉ Radio 1 a shraith rathúil le 
haghaidh Luan an tSaoire Bainc The RTÉ 
Concert Orchestra Presents le craoltaí 
stiúideo le David Kitt, Niamh Regan, Mick 
Flannery agus Susan O’Neill chomh maith le 
díriú ar shaothar an fhile, Emily Dickinson. I 
measc na mbuaicphointí eile bhí an ceathrú 
RTÉ Radio 1 Folk Awards a d’fhill, ar an dea-
uair ar Shráid Vicar i mí na Samhna agus é ar 
cheann de na chéad imeachtaí beo a tharla 
i rith na bliana, craoladh an t-imeacht beo 
ar RTÉ Radio 1 agus bhí na buaicphointí le 
feiceáil ar an teilifís an deireadh seachtaine 
dár gcionn.

Lean RTÉ Radio 1 freisin de bheith ag cur raon 
leathan clár ealaíon agus cultúir ar fáil ar bhonn 
rialta, d’ainneoin an tionchair a bhí ag na srianta 
a bhain leis an teacht le chéile poiblí. Lean 
Arena ar aghaidh ag tabhairt na scéalta ealaíon 
agus cultúir a bhí taobh thiar de na ceannlínte 
dúinn. Bhí Ceilí House i gcónaí ag craoladh 
ceol iontach cé nach raibh sé in ann é féin a 
thumadh sna pobail áitiúla don taithí beo mar 
ba ghnách leis. Tharraing The Rolling Wave aird 
freisin ar an gcaoi ar lean ceoltóirí traidisiúnta 
orthu ag seinm agus ag cruthú, lena n-áirítear 
an dara sraith de Faoiseamh, ina raibh deich 
bpíosa nua coimisiúnaithe in éineacht le Taisce 
Cheol Dúchais na hÉireann ó réimse ceoltóirí, 
ina measc Fintan Vallely, Máire Breathnach 
agus Úna Ní Fhlannagáin. Leathnaíodh 
tiomantas RTÉ d’ealaíontóirí a choimisiúnú 
go dtí an dara sraith de 12 ghearrscéal nua a 
mhair leathuair an chloig, i gcomhar le Deich 
mBliana na gCuimhneachán, is é sin Spoken 
Stories: Independence scéalta ó chuid de 
na scríbhneoirí is mó a bhfuil mheas orthu ó 
thaobh na foirme seo sa lá atá inniu ann. Iarradh 
ar na rannpháirtithe, Anne Enright, Kevin 
Barry, Eoghan Mac Giolla Bhríde, Yan Ge, Mary 
Costello, Sue Rainsford, Colin Barrett agus Neil 
Jordan ina measc, a machnamh a dhéanamh 
i bhfoirm scéil ar an rud a d’fhéadfadh a 
bheith i gceist leis an neamhspleáchas sa lá 
atá inniu ann, 100 bliain tar éis Chogadh na 
Saoirse in Éirinn. Mar an gcéanna, i rith na 
bliana, lean Sunday Miscellany de bheith ag 
tabhairt ardán don scríbhneoireacht úrnua ó 
réimse leathan rannpháirtithe. Bhí an tsuim 
mhór seo atá sa scríbhneoireacht úrnua in 
Éirinn le feiceáil freisin i líon na n-iarratas agus i 
gcaighdeán na scríbhneoireachta mar a bhain 
le Comórtas Gearrscéalaíochta RTÉ. Bhuaigh 
Kevin Donnellan an comórtas i mbliana, agus 
rinneadh na deich scéal a bhí ar an ngearrliosta 
a thaifeadadh agus a chraoladh ar Late Date ar 
RTÉ Radio 1.
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I measc na mbuaicphointí 
ar an teilifís bhí dhá phróifíl 
shuntasacha faisnéise i 
dtaobh ealaíontóirí móra 
de chuid na hÉireann - 
Jack B. Yeats: The Man Who 
Painted Ireland agus Colm 
Tóibín: On Memory’s Shore.
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Leathnaíodh amach an bhéim seo ar 
bhunsaothair a choimisiúnú go dtí RTÉ lyric 
fm, áit ar chraol The Lyric Feature sraith 
de chláracha faisnéise nua ar an gceol, an 
ealaíon agus an cultúr, lena n-áirítear saothair 
a bhí coimisiúnaithe ó chumadóirí, ceoltóirí 
agus scríbhneoirí Éireannacha. Anuas air 
sin bhí 14 uair an chloig eile de chláracha 
faisnéise againn ón earnáil neamhspleách i 
gcomhpháirt leis an BAI agus leis an IRP. Ina 
theannta sin bhuaigh an clár dhá bhonn airgid 
agus bonn cré-umha amháin ag New York 
Festivals Radio Awards 2021.

Ag an am céanna, lean RTÉ lyric fm ar 
aghaidh ag cur réimse iomlán cláracha ar 
fáil i rith an lae ó Marty in the Morning go 
dtí Classic Drive agus bhí meascán d’ábhar 
comhoibrithe tras-ardán a bhí taifeadta 
agus beoshruthaithe le cloisteáil in The Full 
Score agus The Lyric Concert, lena n-áirítear 
20 ceolchoirm de chuid Cheolfhoireann 
Shiansach Náisiúnta RTÉ a léiríodh agus a 
craoladh beo ar RTÉ lyric fm, a bhí ar fáil ar 
líne agus a ndearna RTÉ Culture, teilifís RTÉ 
One agus ARTÉ sruthú orthu. In Opera Night 
le Paul Herriott, leathnaíodh an bhéim seo atá 
ar an gcomhoibriú go dtí an craolachán beo 
ó Fhéile Ceoldrámaíochta Loch Garman le trí 
cheoldráma, lena n-áirítear Edmea le Catalani, 
á craoladh ar RTÉ lyric fm, ar líne trí RTÉ 
Culture agus beo ar fud an EBU, áit ar shroich 
sé 10 milliún éisteoir raidió.
 
Ceolfhoirne
In ainneoin na srianta, lean Ceolfhoireann 
Shiansach Náisiúnta RTÉ de bheith ag cur 
ceolchoirmeacha beo ar fáil tráthnóna Dé 
hAoine ón gCeoláras Náisiúnta, agus iad 
craolta trí RTÉ lyric fm agus beoshruthaithe 
ar rte.ie/culture. Ó na taifeadtaí seo, craoladh 
ina dhiaidh sin ar theilifís RTÉ One san earrach 
agus san fhómhar, dhá shraith de deich léiriú 
ceolchoirme a raibh scannánú déanta orthu.  

Bhí Ceolfhoireann Coirme RTÉ le feiceáil 
i roinnt clár speisialta teilifíse ar RTÉ One 
lena n-áirítear Starman: The RTÉ Concert 
Orchestra Performs the Songs of David Bowie, 
clár ómóis den scoth ina raibh aoi-ealaíontóirí 
lena n-áirítear Rufus Wainwright, Joe Elliott, 
Suzanne Vega, Sharon Corr, Imelda May agus 
Christy Dignam. Ina theannta sin, sheinn an 
Cheolfhoireann Choirme, mar is gnáth, i raon 
éagsúil suíomhanna ó bheith ag obair go 
fíorúil le Emma Langford agus Dana Masters 
le haghaidh Lá Idirnáisiúnta na mBan ar RTÉ 
Radio 1, go sraith de chraoltaí taifeadta don 
Nollaig le haghaidh RTÉ lyric fm, lena n-áirítear 
Messiah le Handel a tháinig ó Ardeaglais 
Naomh Pádraig agus Christmas Swing ina 
raibh The Nutcracker le Tchaikovsky, curtha in 
eagar ag Duke Ellington agus Billy Strayhorn; 
agus ceolchoirm bheo le Mick Flannery agus 
Susan O’Neill a craoladh ar RTÉ Radio 1 agus 
ina dhiaidh sin ar RTÉ One.

Imeachtaí Speisialta
Le haghaidh Oíche Chultúir 2021, agus aird 
á tabhairt ar na srianta ar thionól poiblí 
beo, choimisiúnaigh RTÉ beochan tosaigh 
speisialta do The Late Late Show, inar tugadh 
turas oíche timpeall ionaid chultúir i mBaile 
Átha Cliath, i gCorcaigh agus i Sligeach 
chun iniúchadh á dhéanamh ar na spásanna 
seo agus ar an ealaín agus ar na déantáin 
taobh istigh, agus an oíche, an dorchadas 
agus na seomraí folmha mar chúlra. Rinne 
taibheoirí éagsúla agus bunscór ceoil a bhí 
coimisiúnaithe beocht a chur sa phíosa seo 
chun eispéireas uathúil a chur ar fáil. Anuas 
air sin, bhí Nationwide Culture Night Special 
ar RTÉ One agus bhí imeachtaí le feiceáil i 
mbun ullmhúcháin sa Tulach Mhór, i dTrá 
Lí, sa Bhaile Mór, i Móinteach Mílic agus i 
bhFionnghlas. Ina theannta sin, don Oíche 
Chultúir, rinne Ceolfhoireann Shiansach 
Náisiúnta RTÉ, agus an fear grinn Tommy 
Tiernan ina reacaire, Peter and the Wolf le 
prokofiev, a athchruthú, agus craoladh agus a 
rinneadh sruthú beo air ar The Lyric Concert 
le RTÉ Lyric fm.

Na hEalaíona 
agus an Cultúr
(ar lean)
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Lean Ceolfhoireann 
Shiansach Náisiúnta 
RTÉ de bheith ag cur 
ceolchoirmeacha beo ar 
fáil tráthnóna Dé hAoine 
ón gCeoláras Náisiúnta 
agus craoladh iad seo 
trí RTÉ lyric fm agus 
sruthaíodh beo iad  
ar rte.ie/culture.
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Tá muinín agus trédhearcacht lárnach ó 
thaobh gach a rud a bhíonn ar bun againn, 
agus in 2021, ba é Nuacht RTÉ an chéad 
eagraíocht nuachta in Éirinn a chláraigh 
leis an tionscnamh domhanda Journalism 
Trust Initiative (JTI). Tá an tionscnamh seo 
deartha chun cabhrú leis an lucht féachana 
iriseoireacht atá iontaofa agus bunaithe 
ar fhíricí a aimsiú agus troid in éadan an 
bhréageolais, trí iniúchadh neamhspleách 
a dhéanamh ar sheomraí nuachta ar 
fud an domhain. Is é Reporters Without 
Borders a d’fhorbair é le tacaíocht ó Aontas 
Craolacháin na hEorpa, i gcomhar le breis 
agus 130 eagraíocht. Bronntar an comhartha 
JTI don iriseoireacht iontaofa ar eagraíochtaí 
a chloíonn le sraith de chaighdeáin 
choiteann a bhaineann le trédhearcacht 
agus le cruinneas.

In 2021, ba é RTÉ arís an foinse nuachta 
ba iontaofa in Éirinn. Thug 78% díobhsan 
a ceistíodh don Tuarascáil ar an Nuacht 
Dhigiteach a rinne Reuters (Éire) le fios go 
raibh muinín acu as Nuacht agus as Cúrsaí 
Reatha RTÉ. I mbliain inar mhéadaigh 
scaipeadh an bhréageolais go tapa, sheol 
Nuacht RTÉ sraith podchraoltaí úrnua The 
Truth Matters: A Guide to Misinformation ina 
ndéantar iniúchadh ar an gcaoi a scaipeann 
mífhaisnéis i ré na hollchumarsáide agus 
tugtar comhairle maidir leis an gcaoi a 
bhféadfá tú féin a chosaint in aghaidh 
an bhréageolais.

Tharla an podchraoladh ag an am céanna leis 
an gcéim nua d’fheachtas de chuid RTÉ ‘Tá 
tábhacht leis an bhFírinne’ i mí na Bealtaine, 
clár a bhí dírithe ar aird a tharraingt ar 
cheist na mífhaisnéise agus an tábhacht 
a bhaineann le nuacht a bhíonn faighte ó 
fhoinsí cruinne. Agus na comhfhreagraithe 
iontaofa de chuid Nuacht RTÉ Ailbhe 
Conneely, Mícheál Lehane agus Sinéad 
Hussey páirteach ann, dhírigh an feachtas 
ar an tionchar a bhíonn ag croíluachanna 
na hiriseoireachta dála muinín, ionracas 
agus fírinne orthu agus iad ag tuairisciú ar 
mhórscéalta nuachta. Bhí an feachtas ar siúl 
ar fud ardáin teilifíse, raidió agus fuaime, agus 
ar na hardáin dhigiteacha agus na meáin 
sóisialta (lena n-áirítear Instagram, TikTok 
agus Snapchat).

Reáchtálamar imeacht ar líne freisin mar 
chuid den fheachtas ag Nuacht RTÉ, ‘Tá 
Tábhacht leis an bhFírinne’, dar teideal A 
Matter of Life and Death: Journalism in a 
Pandemic agus bhí cainteoirí éagsúla le 
feiceáil ann, lena n-áirítear Jon Snow ó 
Channel 4 News agus ionadaí ón Eagraíocht 
Dhomhanda Sláinte.

I mí Aibreáin, in athnuachan ar Prime Time 
RTÉ, fógraíodh foireann nua láithreoirí agus 
thosaigh Sarah McInerney agus Fran McNulty 
ar an láithreoireacht in éineacht le Miriam 

O’Callaghan. Nochtadh dreach úrnua don 
chlár agus don stiúideo, rud a chuireann le 
cumais scéalaíochta Prime Time agus é ag 
tuairisciú ar Éirinn agus an domhan mór. 
Agus é ar an gclár cúrsaí reatha is mó a 
mbíonn daoine ag breathnú air in Éirinn, tá 
RTÉ Prime Time i gcroílár na hiriseoireacht 
in RTÉ le tríocha bliain anuas ach ní raibh 
sé riamh chomh tábhachtach agus atá sé 
faoi láthair, ag fiosrú, ag míniú, agus ag fáil 
freagraí ar na ceisteanna atá tábhachtach.

I mí Iúil, chuaigh Nuacht RTÉ i mbun 
comhpháirtíochta chun comhoibriú go 
ceannródaíoch le naoi n-eagraíocht meán 
seirbhíse poiblí eile chun fuinneog a oscailt, 
ar líne, d’fhonn nuacht iontaofa ó gach 
cearn den Eoraip a thabhairt dár lucht 
féachana. Beidh duine a thabharfaidh 
cuairt ar shuíomh gréasáin RTE.ie/news 
in ann aistriúchán Béarla a fheiceáil de 
scéal nuachta a d’fhoilsigh craoltóir poiblí 
na Fionlainne, YLE. Beidh léitheoirí sa 
Phortaingéil in ann a fháil amach conas a 
d’fhreagair rialtais na hÉireann, na Spáinne 
agus na hIodáile don nuacht a bhain le 
vacsaínithe COVID-19 – agus é ar fad i 
dteanga a dtuigeann siad. In éineacht lenár 
gcomhpháirtithe san EBU, tá RTÉ mar chuid 
den seomra nuachta is mó san Eoraip. Le 
chéile, bíonn €5.5 billiún á infheistiú againn 
gach aon bhliain san iriseoireacht, agus 
fostaíonn eagraíochtaí na meán seirbhíse 
poiblí san hEoraip os cionn 40,000 iriseoir. 
Leis an tionscadal seo, bainfear leas as an 
acmhainneacht scéalaíochta sin, bunaithe ar 
chomhluachanna agus ar chomhleasanna.

I gcomhthráth le cruinniú mullaigh COP 26 i 
mí na Samhna i nGlaschú, d’fhógair Nuacht 
RTÉ sraith beart atá deartha chun díriú níos 
fearr ar an tuairisciú i dtaobh an athraithe 
aeráide. Díreoidh an comhfhreagraí George 
Lee, go lánaimseartha, ar a shainchúram 
timpeallachta chun tuairisciú RTÉ a stiúradh, 
agus uair sa ráithe, scrúdóidh eagrán 
speisialta de Prime Time an fhadhb agus 
déanfaidh sé measúnú ar an dul chun cinn 
atá á dhéanamh ag Éirinn i dtreo a cuid 
gealltanas a chomhlíonadh chun tionchar an 
athraithe aeráide a theorannú. Craoladh an 
chéad cheann beo ó Ghlaschú le linn COP 
26. D’fhreastail baill foirne ó Nuacht & Cúrsaí 
Reatha ar dhá cheardlann i dtaobh tuairisciú 
mar gheall ar an athrú aeráide, a bhí á n-óstáil 
ag an Ollamh Peter Thorne ó Ollscoil Mhá 
Nuad agus David Robbins, Stiúrthóir Ionad 
Aeráide agus Sochaí Ollscoil Chathair Bhaile 
Átha Cliath.

I rith na bliana, tar éis comórtais, cheap 
Nuacht RTÉ Vincent Kearney ina 
Eagarthóir an Tuaiscirt, Conor Macauley 
ina Chomhfhreagraí an Tuaiscirt, Brian 
O’Donovan ina Chomhfhreagraí Oibre & 
Teicneolaíochta agus an tÉireannach-
Iarácach, Reem El-Hassany ina láithreoir ar 
RTÉ news2day.

Nuacht 
& Cúrsaí 
Reatha RTÉ
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Nochtadh dreach 
úrnua don chlár 
agus don stiúideo, 
rud a chuireann le 
cumais scéalaíochta 
Prime Time agus é 
ag tuairisciú ar Éirinn 
agus an domhan mór. 
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Nuacht 
& Cúrsaí 
Reatha RTÉ
(ar lean)

RTÉ Investigates
Agus é ag léiriú an chaighdeáin iriseoireachta ab 
airde ar RTÉ in 2021, bhí RTÉ Investigates sna 
ceannlínte arís le tuairiscí ceannródaíocha. I mí 
Eanáir, lean Stuck in the Rough saol na ndaoine 
a bhíonn ag codladh amuigh agus an dream a 
úsáideann brúnna do dhaoine atá gan dídean, 
agus scrúdaíodh na dúshláin a bhíonn rompu 
agus na deacrachtaí a bhaineann le droim 
láimhe a thabhairt leis an saol ar na sráideanna. 
Léirigh an clár an chaoi, in ainneoin 75 leaba 
a bheith folamh oíche ar ghlaoigh duine de na 
fir a bhí gan dídean ar an uimhir shaorghlao le 
haghaidh daoine gan dídean, gur dúradh leis 
nach bhféadfadh sé leaba a fháil. Bhí an pobal 
ar buile mar gheall air seo agus mar thoradh air 
sin d’eisigh an tAire a bhí freagrach as cúrsaí 
tithíochta leithscéal.

I mí Feabhra, thug The Third Wave lucht féachana 
isteach i gcroílár Ospidéal Ollscoile Thamhlachta 
áit a raibh, arís eile, dúshláin ollmhóra roimh an 
bhfoireann túslíne, agus iad ag déileáil leis an ráig 
ba dhéanaí de Covid-19. Agus é ag nochtadh an 
fhíorphictiúir a bhí taobh thiar de na ceannlínte 
leanúnacha agus na huimhreacha laethúla, 
thaispeáin an clár faisnéise seo dochtúirí agus 
altraí ar a míle dícheall ag iarraidh othair Covid 
a choinneáil beo. Toisc go raibh an víreas ag 
scaipeadh go forleathan le linn mhí na Nollag 
d’fhág sé seo go raibh ar na hospidéil dul i ngleic 
leis an ardú tobann a tháinig ar líon na gcásanna 
ar theastaigh cúram criticiúil uathu. Faoi lár mhí 
Eanáir, bhí na hAonaid Dianchúraim lán agus 
b’éigean do chuid mhaith de na hospidéal a 
gcumas borrtha a úsáid. In Ospidéal Ollscoile 
Thamhlachta iompaíodh cuid de na hobrádlanna 
isteach ina mbardaí Dianchúraim.

In Who Am I? The Story of Ireland’s Illegal 
Adoptions i mí an Mhárta nochtaíodh fianaise 
nua i dtaobh an bhaint a bhí ag cuid de na 
daoine ba mhó le rá agus ba chumhachtaí 
in Éirinn le leanaí a bheith á n-uchtú go 
neamhdhleathach go mion minic, beagnach 
deich mbliana tar éis don Acht Uchtála 1952 
teacht i bhfeidhm. Labhair an fhoireann le lear 
mór daoine ó gach cearn den tír ar uchtaíodh 
iad go mídhleathach. Rinne go leor díobhsan 
cur síos ar an suaitheadh a baineadh astu 
nuair a fuair siad amach den chéad uair, agus 
iad ina 60idí agus 70idí gur uchtaíodh iad. Go 
bunúsach, fágadh iad ag cur na ceiste, ‘Cé 
mise?’ Tar éis an chláir, choimisiúnaigh an tAire 
a raibh freagracht air as leanaí athbhreithniú ar 
uchtuithe mídhleathacha in Éirinn ag dul siar go 
dtí na 1950idí. Tá an tuarascáil le foilsiú in 2022.

I mí Iúil, rinne RTÉ Investigates monatóireacht 
ar roinnt áiteanna ar fud Bhaile Átha Cliath 
ina raibh drugaí á ndíol go hoscailte ar na 
sráideanna os comhair an tsaoil mhóir. Bhí áit 
amháin acu seo gar do choimpléasc tithíochta 
do sheanóirí i mBaile Munna. D’fhonn léargas 
a thabhairt ar chomh dona agus atá fadhb 
na mangaireachta drugaí san áit áirithe sin, 

rinne RTÉ Investigates – Crack and the 
Community scannánú faoi rún thar chúig 
lá. Fiú ar an gcéad lá, rinne ceamaraí faoi 
cheilt scannánú ar níos mó ná 42 beart 
féideartha mangaireachta drugaí thar 
thréimhse ceithre uair an chloig in aon 
tráthnóna amháin. Thaispeáin an clár leanaí 
óga ag dul thar bráid go minic fad is a bhí 
mangaireacht drugaí ar bun go hoscailte. 
Sna 15 nóiméad a thóg sé ar na leanaí dul 
thar an ionad, agus iad ag filleadh abhaile 
ón mbunscoil, thaifead na ceamaraí naoi 
mbeart mangaireachta drugaí ar a laghad a 
tharla os comhair cuid de na leanaí sin.

Thug Losing Lee le fios go raibh imscrúdú ar 
siúl ag ceann de na hospidéil is mó sa tír de 
bharr go bhfuarthas amach gur seoladh go 
leor orgáin le leanaí thar lear lena loscadh, i 
ngan fhios do na tuismitheoirí nó gan toiliú 
na dtuismitheoirí. Thug an clár chun solais 
comhfhreagras inmheánach ospidéil a léirigh 
go raibh foireann an ospidéil ar an eolas i dtús 
na bliana 2020 go raibh plota na nAingeal 
Naofa lán, agus shocraigh siad nach rogha a 
bhí sa chréamadh. Ba é an toradh a bhí air sin 
ná go raibh lear mór orgáin le leanaí, ar scaoil 
an roinn paiteolaíochta leo tar éis scrúdú 
iarbháis a bheith déanta orthu, stóráilte i 
marbhlann an ospidéil – i gcásanna áirithe ar 
feadh roinnt míonna. Faoi dheireadh cuireadh 
na horgáin thar lear, in éineacht le dramhaíl 
leighis, lena loscadh.

I mí na Samhna, scrúdaigh Wardship – The 
Decision Makers córas seanchaite na 
gcoimircithe cúirte agus an tionchar as 
cuimse a bhíonn aige ar na coimircithe agus 
ar a dteaghlaigh. Tá níos mó ná 2,100 coimircí 
cúirte gur daoine fásta iad in Éirinn. Faoi 
reachtaíocht ó ré Victoria, cailleann coimircí 
raon leathan de shaoirsí pearsanta. Bhí sé sin 
ar fad in ainm agus athrú sé bliana ó shin nuair 
a ritheadh dlí nua chun deireadh ar fad a chur 
le coimircíocht. Ach níor tharla sé sin fós. Agus 
cé go bhfuiltear ag súil go mbeidh an córas 
nua ag feidhmiú go hiomlán sna 12 mhí atá 
amach romhainn, gach seans go dtógfaidh an 
t-athbhreithniú atá beartaithe ar na cásanna 
atá ann cheana féin trí bliana eile agus beidh 
sé sin ródhéanach do chuid dár saoránaigh 
atá scothaosta agus daoine scothaosta iad 
formhór na gcoimircithe in Éirinn.

Thug A Patient’s Nightmare chun solais roinnt 
gearán a rinneadh maidir le mí-úsáid gnéis 
atáthar in amhras a bhí déanta ag ainéistéisí 
amháin in ospidéal in Éirinn ar othair a bhí gan 
aithne gan urlabhra. Is i gcoinne ainéistéisí a bhí 
ag obair in Ospidéal Ginearálta an Náis ó 2012 
ar a laghad, a rinneadh na gearáin. Chuir othar 
amháin, a ndearnadh mí-úsáid air, agus é gan 
aithne gan urlabhra tar éis dó a bheith curtha 
faoi scian, in iúl go bhfuil deacracht aige fós féin 
dul i ngleic leis an rud a tharla dó. Tá imscrúdú 
de chuid an Gharda Síochána fós ar siúl.60
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Fíorasach

Ár Scéalta a Insint 
Mar a tharla blianta eile, bhí muid dírithe 
ar réimse scéalta a bhain go follasach le 
hÉirinn a insint ar chaighdeán idirnáisiúnta 
chomh maith le dul san iomaíocht chun lucht 
féachana, a bhfuil níos mó roghanna acu i rith 
an ama, a mhealladh. 

Cuireadh tús leis an mbliain le sraith de 
chláracha faisnéise aonuaire a tharraing aird 
ár lucht féachana. In Marian, labhair John 
Clarke amach go hionraic agus go hoscailte 
faoina shaol le Marian Finucane, nach 
maireann, agus faoin mbriseadh croí a bhain 
dó ar a bás anabaí. Mheall Let the Rest of the 
World Go By an tír ar fad leis an scéal faoi na 
dlúthchairde, beirt fhear, a phós ar mhaithe le 
cúrsaí cánach. Bhí an dá chlár seo, rud nach 
dtarlaíonn rómhinic i gcás cláracha faisnéise 
aonuaire, ar liosta na gcláracha ba mhó ar 
breathnaíodh orthu in 2021.

Cumha
Ba théama mór é an cumha mar a bhain lenár 
saothar le linn na paindéime agus an lucht 
féachana ag iarraidh dul siar go dtí saol a 
bhí níos simplí. D’éirigh go maith le The Way 
We Were oícheanta Domhnaigh i mí Eanáir, 
agus, i measc téamaí eile breathnaíodh sa 
chlár ar an gcaoi a mbíodh muintir na tíre ag 
caitheamh laethanta saoire agus ag obair. Bhí 
an-tóir ag an lucht féachana air seo, chomh 
maith le Reeling in The Years, a d’fhill le sraith 
nua a chlúdaigh na 2010idí. Mheall sé lucht 
féachana ollmhór, go háirithe i measc an lucht 
féachana idir 15-34 bliana d’aois, rud atá ina 
ábhar misnigh, agus mheall an eipeasóid 
faoi 2011 sciar 53% agus 140,000 den lucht 
féachana i measc na ndreamanna níos óige 
den lucht féachana. 

Ár Stair
Cuireadh an-bhéim i gcuid de 
phríomhchláracha faisnéise na bliana ar 
ghnéithe eile de nua-stair na tíre. In Gunplot 
bhí toradh le feiceáil ar an straitéis Aon 
RTÉ Amháin nuair ar d’oibrigh foireann 
Documentary on One i gcomhar leis an 
Aonad Faisnéise Teilifíse intí chun sraith de 
phodchraoltaí naoi gcuid a raibh an-tionchar 
acu, a léiriú, taobh le comhchlár faisnéise 

aonuaire don teilifís, a mhair uair an chloig. 
D’éirigh go hiontach leis an gcomhoibriú seo 
agus rinneadh níos mó ná 1.5 milliún íoslódáil 
ar an bpodchraoladh agus d’fhéach os cionn 
300,000 duine ar an gclár faisnéise ar an 
teilifís. Anuas ar sin, choinnigh foireann 
Documentary on One orthu ag craoladh rogha 
de chláracha faisnéise aonuaire a chuaigh 
i bhfeidhm go mór ar dhaoine agus a bhain 
gradaim amach. Is í an snáithe seo an tslat 
tomhais i gcónaí do na cláracha faisnéise 
scéalaíochta, in Éirinn agus níos faide ó bhaile.

Maidir leis na Sainchláracha Fíorasacha, 
leanadh ar aghaidh le Deich mBliana na 
gCuimheachán, agus in 2021 bhí comóradh 
céad bliain á dhéanamh ar chríochdheighilt 
na tíre agus ar bhunú Thuaisceart Éireann. 
Rinneadh an ócáid a chomóradh go híogair 
agus go cuí le dhá chomhchlár faisnéise, 
ceann amháin ar an stair shóisialta agus 
Miriam O’Callaghan i mbun láithreoireachta 
agus bhain an ceann eile, a chuir Michael 
Portillo i láthair, leis an bpolaitíocht. Cuireadh 
an-bhéim ar ár dtimpeallacht, ar an stair a 
bhaineann léi agus ar na ceisteanna faoina 
bhfuil i ndán di sna Sainchláracha Fíorasacha 
The Burren: Heart of Stone agus an dara 
sraith de Future Island. 

Cláracha Reiligiúin
Don dara bliain as a chéile, chuir cláracha 
reilgiúin RTÉ breis Weekday agus Sunday 
Masses & Services ar fáil, anuas ar na 
gnáthchláracha reiligiúin rialta, agus bhí siad 
á sruthú i gcomhar le ChurchServices.tv ar 
Chainéal Nuachta RTÉ. Ar an meán, mheall 
siad seo os cionn 30,000 lucht féachana in 
aghaidh an lae. Chomh maith leis sin cuireadh 
roinnt cláracha le chéile freisin chun féilte 
creidimh mionlaigh a cheiliúradh, dála Cáisc na 
nGiúdach agus Yom Kippur (Giúdach), Vaisakhi 
(Hiondúch agus Suíceach), Nawruz (Baha’i) 
agus Ramadan agus Eid (Moslamach), lena 
n-áirítear an craoladh seachtrach beo ar Eid 
Prayers from Croke Park.

Athrú ar Chainéil
Bliain shuntasach a bhí ann don seánra 
Fíorasach Móréilimh mar d’athraigh dhá 
cheann de na brandaí is tábhachtaí dá chuid 
go dtí cainéal eile. I mí Mheán Fómhair, bhog 
Ultimate Hell Week ó RTÉ2 go RTÉ One agus 
mheall sé lucht féachana chuig an gcainéal 
a raibh próifíl iomlán difriúil acu agus a bhí 
níos óige, agus i mí Dheireadh Fómhair, 
chuaigh Home Rescue malairt slí ó RTÉ One 
go dtí RTÉ2. Mheall an leagan uair an chloig 
i bhfad níos faide lucht féachana de níos mó 
ná 200,000 duine ar an meán, beagnach 
dúbailt an lucht féachana a bhí aige roimhe 
seo. Tabharfaidh an dá shraith bonn daingean 
dúinn as ar féidir linn cláracha nua a fhorbairt 
agus tallann nua a sheoladh in 2022, agus 
amach anseo.

Sraitheanna Faisnéise
Is cuid lárnach den straitéis i dtaca le cláracha faisnéise le blianta beaga anuas é gan a 
bheith ag brath an oiread céanna ar chláracha faisnéise aonuaire ach tabhairt faoi níos 
mó sraitheanna faisnéise a léiriú. In 2021 bhí níos mó sraitheanna faisnéise sa sceideal 
ná mar a bhí riamh cheana. Idir The Killing of Fr Niall Molloy, Back to Barrytown agus Dr. 
Cassidy’s Casebook, d'fhreagair an lucht féachana ar bhealach an-dearfach do réimse 
na sraitheanna faisnéise a cuireadh ar fáil, ní hamháin ó thaobh rátaí lucht féachana ach 
freisin trí aiseolas dearfach a thabhairt. Thug sé seo an-spreagadh dúinn agus muid ag 
féachaint chun cinn.

Is in RTÉ Fíorasach a fhaightear na scéalta 
a bhaineann go speisialta le hÉirinn, áit ina 
dtagann lucht féachana RTÉ le haghaidh 
siamsa, eolas a fháil, agus iad féin a fheiceáil.

In 2021, an dara bliain a raibh paindéim Covid-19 
linn, d’athraigh éileamh ár lucht féachana go 
sonrach ó na cláracha a chuir ar an eolas iad 
faoin saol ina dtimpeall agus a thug léargas ar 
an saol sin, go dtí cláracha a thug deis éalaithe 
agus caitheamh aimsire dóibh. Mórthimpeall 
na tíre d’fhan daoine sa bhaile, agus theastaigh 
uathu go mbeadh rud éigin acu le breathnú air. 
A bhuí leis an obair leanúnacha a rinne na foirne 
léirithe laistigh de RTÉ, agus lasmuigh in earnáil 
na léiritheoirí neamhspleácha, bhí RTÉ Fíorasach 
in ann réimse leathan ábhar a thairiscint arís i 
rith na bliana.
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Idir The Killing of Fr 
Niall Molloy, Back to 
Barrytown agus  Dr. 
Cassidy’s Casebook, 
d’fhreagair an lucht 
féachana ar bhealach 
an-dearfach do 
réimse na sraitheanna 
faisnéise a cuireadh 
ar fáil, ní hamháin ó 
thaobh rátaí lucht 
féachana ach freisin 
trí aiseolas dearfach 
a thabhairt.
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Spórt RTÉ

Níor chlis an bhliain 2021 ar Spórt RTÉ ná ar 
an lucht féachana atá craiceáilte faoin spóirt, 
cé gur tharla sé 12 mhí níos déanaí ná mar ba 
cheart. Bhí an t-ádh linn a bheith in ann faire 
arís ar éachtaí iontacha i dteannta a chéile 
agus ag an am céanna na héachtaí sin a chur 
i dtaisce sa chuimhne, áit a mairfidh siad beo 
go ceann i bhfad. Gan dabht ar bith ba bhliain í 
2021 a raibh muid faoi gheasa ag na mná, agus 
réaltaí spóirt ban na hÉireann i lár an aonaigh i 
gcúrsaí spóirt.

Rachael Blackmore, Kellie Harrington, Ellen 
Keane, Nicole Turner, Leona Maguire, Katie 
Taylor, Katie McCabe, Bebhinn Parsons, Eve 
McCrystal, Katie George Dunleavy, bhí an 
chuma air nach raibh aon deireadh leis an 
liosta agus gach aon duine acu ag briseadh 
talamh nua agus gaisce á dhéanamh acu ar an 
leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta.

Bhí na taispeántais spóirt ba mhó ar fad, 
na Cluichí Oilimpeacha agus na Cluichí 
Parailimpeacha ar siúl i dTóiceo ar deireadh 
thiar agus Covid-19 sa chúlra i rith an ama. 
Thaistil an Fhoireann Spóirt ba lú de chuid 
RTÉ le tamall anuas chun tuairisciú faoin 
bhfoireann ba mhó riamh as Éirinn a bhí 
páirteach sna cluichí, le foirne rugbaí agus 
haca ag glacadh páirt den chéad uair riamh. 
Bhí na príomhchuimhneacháin ar fad - an 
lúcháir, an ceiliúradh agus an briseadh croí 
ar an teilifís, an raidió agus go digiteach agus 
bonnbhuaiteoirí ar thús cadhnaíochta sa 
dornálaíocht, sa rámhaíocht, sa snámh, sa 
lúthchleasaíocht, agus sa phararothaíocht. 
Craoladh ócáidí a bhí mothúchánach agus 
grámhara agus a léirigh an bród náisiúnta ar 
fud na n-ardán ar fad agus baill teaghlaigh nár 
fhead taisteal go dtí an tSeapáin lán bróid sa 
bhaile. Ó Rae Portland go dtí an Sciobairín, bhí 
an bród follasach sin as geansaí agus veist na 
hÉireann soiléir don saol mór.

Ní raibh Éirinn páirteach i gcomórtas EURO 
2020 ó thaobh foirne de ná, faraor, mar 
chathair óstach ach an oiread, ach thug an 
príomhchomórtas idirnáisiúnta ar an mór-
roinn gach a mbeifí ag súil leis dúinn ó thaobh 
sceitimíní, drámaíocht agus scil agus an báire 
leis an Iodáil a chur cosc ar Shasana an corn a 
thabhairt abhaile.

Léirigh craobhchomórtas CLG arís nach 
bhfuil an sárbhua spóirt teoranta do na 
hardáin idirnáisiúnta, nuair a chuir Maigh Eo 
deireadh le ceannas Átha Cliath agus tairbhe 
á bhaint as sin ag Tír Eoghain, agus bhí an 
lámh an uachtar arís ag Luimneach i gcúrsaí 
iománaíochta mar atá le tamall anois.

D’fhill an rugbaí cúige ar theilifís RTÉ freisin 
agus bhí teacht ag an lucht féachana ar 
Chraobhchomórtas Rugbaí Aontaithe ar an 
teilifís, an raidió agus ar líne araon.

Tugann an spórt daoine le chéile agus 
cothaíonn sé dlúthchaidreamh, agus bhí 
Spórt RTÉ mórálach as a bheith mar chuid 
den nasc sin.

Teorainneacha a Thrasnú 
Agus an oiread sin daoine coinnithe 
sa bhaile i rith na bliana, gan deis 
acu freastal ar spórt beo, thrasnaigh 
clúdach Spórt RTÉ go leor 
teorainneacha in 2021. Chinntigh 
ár gclúdach líneach, ar chuir na 
seirbhísí sruthaithe, Watchloi (Sraith 
na hÉireann) agus GAAGO leis, gur 
mhothaigh go leor daoine go raibh siad 
ceangailte, aontaithe agus le chéile 
mar lucht leanúna dá laochra, bíodh 
siad sin go háitiúil, go náisiúnta nó 
go domhanda. 
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Rachael Blackmore, Kellie Harrington, 
Ellen Keane, Nicole Turner, Leona 
Maguire, Katie Taylor, Katie McCabe, 
Bebhinn Parsons, Eve McCrystal, Katie 
George Dunleavy, bhí an chuma air nach 
raibh aon deireadh leis an liosta agus 
gach aon duine acu ag briseadh talamh 
nua agus gaisce á dhéanamh acu ar an 
leibhéal náisiúnta agus idirnáisiúnta.
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Daoine Óga

Chomh maith le sraitheanna a bhí tarraingteach 
agus oideachasúil a chur ar fáil sa bhliain 
2021, léirigh muid freisin cláracha faisnéise, 
sraitheanna siamsaíochta, podchraoltaí, 
beochan, ábhar a bhaineann le healaín agus 
cultúr, nádúr, spórt, athrú aeráide agus fiú 
scileanna marthanais do na dreamanna níos 
óige den lucht féachana, agus iad ar fad le 
feiceáil ar na hardáin éagsúla agus ar éileamh. 

Chuir muid romhainn in 2021 freisin é a 
dhéanamh níos éasca teacht ar ár n-ábhar. 
Bhí ár dtairseach oideachais www.rte.ie/
learn/ ina hacmhainn a bhféadfadh páistí agus 
múinteoirí araon brath air i gcónaí agus bhí 
os cionn 1.6 milliún amharc leathanaigh aige 
sa bhliain 2021. 

Sheol muid suíomh gréasáin úrnua do leanaí 

RTÉ Kids (TRTÉ) 
Ag tús na bliana nua agus dúnadh na scoileanna amach romhainn, d'fhreagair RTÉ le 
Home School Hub 2021, rud a thug na múinteoirí is ansa libh agus an fhoghlaim spraíúil 
isteach sna seomraí suí gach aon lá, go dtí gur tugadh cead do na páistí filleadh ar na 
seomraí ranga. 

I mí Mheán Fómhair 2021, chuir RTÉ Kids fáilte chuig ár scáileáin roimh an réalta popcheoil 
idir-réaltrach Nova Jones agus criú an Jefferson. Chuaigh an tsraith dochreidte seo, a 
chruthaigh Jam Media agus a comhléiríodh le CBBC i gcion go mór ar an lucht féachana 
ón gcéad lá agus tá muid ag súil le rudaí iontacha ó Nova agus ón gcriú in 2022.

Díreach in am d'Oíche Shamhna, thaispeáin muid A Breath of Fresh Scare ar an scáileán, 
seacht scannán a mhaireann dhá nóiméad an ceann a chruthaigh seacht gcuideachta 
beochana as Éirinn atá thar a bheith cumasach. Tá fáil orthu seo ar an RTÉ Player.

Clár úrnua le haghaidh RTÉ Kids ab ea an tsraith cheannródaíoch ealaíne/beochana de chuid 
Will Sliney, Storytellers. Mhúin an tsraith seo d'ealaíontóirí óga an chaoi gur féidir le peann 
luaidhe an tsamhlaíocht a spreagadh, trí cheachtanna líníochta a nascadh le scéal beochana 
faoi dhéantóir léarscáile óg de chuid na Lochlannach, Freya, nach féidir faitíos a chur uirthi. 

Bhí teaghlaigh gleoite na n-ainmhithe fionnaidh is ansa linn ar ais agus iad ag breathnú 
ar chláracha faisnéise faoin dúlra ar Critters TV, sraith ghreannmhar lán le spraoi agus 
deiseanna foghlama don teaghlach ar fad.

Bhí Royals Next Door le feiceáil den chéad uair ar RTÉ freisin. Sa tsraith grinn seo atá dírithe 
ar pháistí 7 - 12 bliana d'aois bhuail muid leis an mBanphrionsa Ríoga, Stella agus a teaghlach 
atá díreach tar éis bogadh óna gcaisleán go dtí gnáth-bhruachbhaile, agus i mí na Samhna 
sheol muid Bush Kids ar fud ár gcainéil agus muid ag leanúint ceithre theaghlach go dtí 
ceithre ghnáthóg dhúshlánacha agus iad ag foghlaim le soláthar dóibh féin gan fóntais. 

Bhain pléisiúr leis an Nollaig do gach duine ar RTÉ Kids. Bhí an-áthas orainn oibriú 
i gcomhar le Junk Kouture d’fhonn an Junk Kouture Grand Final a chur i láthair, 
fíorcheiliúradh ar an gcruthaitheacht, an inbhuanaitheacht agus an ghalántacht.

Chuir foireann Ace My Space, Tailored Films, dhá eipeasóid iontach nuamhaisiú Nollag ar 
fáil do dhá ghrúpa pobail a raibh sé tuillte go maith acu. Ar dtús d'athraigh siad an Reco 
i mBaile Munna isteach ina fhíor Chlúid Zen, sular iompaigh siad Club Óige Lee Heights i 
Loch Garman isteach ina fhíor Mhol Caitheamh Aimsire.

Le haghaidh Oíche Nollag choinnigh muid leis an gceol tíre agus muid ag bualadh leis an 
gcéad ghlúin eile de Nathan Carters agus Cliona Hagans i scannán speisialta, Kids’ Country 
Christmas a léirigh Ronin Films, agus an sméar mhullaigh Home School Hub: A Christmas 
Cracker a thug deis dúinn an bhliain a chríochnú mar a thosaigh muid í, agus foireann Home 
School Hub a thabhairt le chéile sa cheiliúradh iontach seo ar Fhéile na Nollag.

www.rte.ie/kids - ionad ilfhreastail dár n-ábhar 
ar fad – dhá chainéal nua YouTube, RTÉ Kids 
agus RTÉjr, agus chuir muid réimse leathan 
podchraoltaí, a bhuaigh duaiseanna, ar fáil dár 
n-éisteoirí óga le taitneamh a bhaint astu.

Ag Nascadh trí Fhor-rochtain

Sheol muid This Is Art!, comórtas náisiúnta don 
ealaín dhigiteach, i gcomhar leis an gClár Éire 
Ildánach. Ba é an téama ná ‘This is Now’ agus bhí 
breis agus 10,000 iontráil ann ar deireadh.

Ina dhiaidh sin tháinig Ireland’s Future Is Mine, i 
gcomhar le Minecraft Education Edition agus Dream 
Space TV. Thug an comórtas bunscoile seo, a raibh 
fáil air ar fud na tíre, an dúshlán do na páistí todhchaí 
níos inbhuanaithe d’Éirinn a fhiosrú agus a thógáil 
agus úsáid á bhaint acu as Minecraft mar uirlis.

RTÉjr 
Thairg RTÉjr meascán iontach d’aicsean 
agus beochan beo don lucht féachana 
idir 0-6 bliana d'aois agus cuid de na 
cláracha is fearr linn ag filleadh, chomh 
maith le roinnt sraitheanna úrnua don 
dream is óige den lucht féachana.

Bhí Mya Go chalma ar ais linn lena 
dearcadh 'is féidir liom’ i sraith úrnua i 
mBéarla agus i nGaeilge.

Cuireadh Bóin agus Beach/LadyBird & 
Bee i láthair den chéad uair ar RTÉjr i mí 
an Mhárta agus níl bealach níos fearr le 
tús a chur leis an earrach ná leis an dá 
ainmhí beag is deise dá bhfaca tú riamh.

I mí Mheán Fómhair 2021, bhuail muid 
le Alva agus a teaghlach den chéad 
uair in Alva's World, sraith bheochan 
atá  tábhachtach, greannmhar agus 
tarraingteach agus a bhfuil acmhainní 
ar líne ag dul leis a dhéanann iniúchadh 
ar an gcaoi le fanacht sábháilte agus 
spraoi a bheith agat ar líne.

Bhí Let's Find Out ar ais ar na scáileáin le 
sraith úrnua agus láithreoir úrnua, Amy 
Hassett, do Sheachtain na hEolaíochta 
ar RTÉ i mí na Samhna 2021. D'fhill 
Zoom agus Mark freisin chun cuid de na 
ceisteanna eolaíochta is deacra dá bhfuil 
ann a fhreagairt agus chuaigh na turgnaimh 
iontacha go mór i bhfeidhm orainn.

Chuir muid clabhsúr leis an mbliain ar 
RTÉjr  le Adam Saves Christmas, scéal 
croíúil ina gcaithfidh Adam, Speedy, 
Bubby agus Zuzu a oibriú amach cad 
atá mícheart leis na Gealáin Thuaidh nó 
ní bheidh Daidí na Nollag in ann a chuid 
bronntanas a thabhairt do na páistí ar fad 
ar fud an domhain.
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Raidió agus Podchraoltaí RTÉjr
Bliain an-ghnóthach eile ab ea 2021 mar 
a bhain le hábhar éisteachta do pháistí 
agus RTÉjr Radio ag leanúint de bheith 
ag craoladh 14 uaire ina aghaidh an lae, 
in ainneoin go raibh ár gcuid DJanna ar 
fad ag taifeadadh go cianda.

Nuair a tharla an dara dianghlasáil bhí 
gá le tuilleadh ábhar oideachais ar 
ardchaighdeán, agus d’éirigh linn é seo 
a dhéanamh ar an stáisiún agus ar líne 
araon, leis an bpodchraoladh Home 
School Hub, lena n-áirítear Maths 
Matters, Five Word Fun agus Big Kid’s 
Quiz, a mbíonn an-tóir air, ag tabhairt na 
seachtaine chun críche. 

Leathnaigh muid amach ár seinnliosta 
chun seánraí níos éagsúla a chur san 
áireamh le Fizzwhizzle agus Musical 
Chairs agus chuir muid DJanna nua 
ar ár sceideal. In DJ for a Day, ár seó 
ceoil seachtainiúil, cuirtear páistí i 
gceannas ar roghnú an cheoil agus mar 
thoradh air sin ghlac na páistí seilbh 
iomlán ar Lá Domhanda na Leanaí i mí 
na Samhna agus bhí líon na n-éisteoirí 
ardaithe faoi ocht fad is a mhair sé. 

Ainmníodh RTÉjr Radio mar Stáisiún 
na Bliana sna CMAanna, bronnadh 
duais ar an gcainéal sa chatagóir 
drámaíochta ag Gradaim IMRO le 
haghaidh Emperor’s New Duds agus 
bhuaigh Ecolution bonn airgid sa 
chatagóir don phodcraoladh is fearr 
don dara bliain as a chéile.

Agus bhí podchraoladh i gcroílár ár 
bpleananna don bhliain 2021 nuair a 
seoladh That's Animal le Zú Bhaile Átha 
Cliath, ár seó peile a láithríonn páistí, 
Two Halves, Adventures of a Young 
Pirate Queen, Maddie agus Triggs, 
a rinneadh leis an NCBI, agus nuair 
a leanadh ar aghaidh le sraitheanna 
de We Love Books, Mothertongues 
agus Ecolution. 

Ní raibh againn sa bhliain 2019 ach 
fotha amháin, anois tá 16 sraith á 
bpodchraoladh againn. 

Díreach in am d’Oíche 
Shamhna, thaispeáin 
muid A Breath of Fresh 
Scare ar an scáileán, 
seacht scannán a 
mhaireann dhá nóiméad 
an ceann a chruthaigh 
seacht gcuideachta 
beochana as Éirinn atá 
thar a bheith cumasach. 
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An 
Ghaeilge

Sa tsraith An tSlí, thug Mary Kennedy ar thuras 
mothúchánach muid feadh Shlí Náisiúnta an 
Ghorta Mhóir, agus sa chlár faisnéise aonuaire, 
Cúpla Focal, caitheadh súil siar go cumhach 
ar an gcaoi ar mhúin muid Gaeilge ar an teilifís 
i gcaitheamh na mblianta. Tharraing siad seo 
sciar 20% agus 21.3% faoi seach ar an meán 
den lucht féachana. 

Mheall Scannal lucht féachana mór i rith an 
ama agus léargas úr á thabhairt aige ar na 
scannail a bhain croitheadh as an tír. I sraith 
2021 bhí na scéalta a bhain leis an Birmingham 
Six, Priory Hall, an scéal casta a bhain le CLG 
an Droichid Nua V Páirc an Chrócaigh agus 
an mistéir nár réitíodh a bhain le Trevor Deely 
imeacht gan tásc gan tuairisc i mBaile Átha 
Cliath in 2000, agus tharraing siad sciar 23% 
ar an meán den lucht féachana.

Léiriúcháin Neamhspleácha
D’oibrigh RTÉ i ndlúthpháirt leis an gCiste 
Craoltóireachta Gaeilge, leis an BAI agus 
le BBCNI chun coimisiúnú a dhéanamh ar 
ábhar breise i nGaeilge, rud an raibh an lucht 
féachana thar a bheith sásta leis i rith 2021.

In Iarnród Enda, rinne an t-iarThaoiseach 
Enda Kenny iniúchadh, i sé eipeasóid, ar 
sheanbhealaí an bhóthair iarainn in Éirinn.

Sraith bhreathnaitheach sé chlár ab ea Ar an 
Sliabh a thug léargas ar shaol na ndaoine atá 
ag maireachtáil ar shléibhte na hÉireann sa lá 
atá inniu ann agus tharraing sé moladh ar leith 
ón lucht féachana agus 19% ar an meán den 
lucht féachana.

Sraith bhreathnaitheach ceithre chlár a bhí in 
Saol an Tréidlia a lean na fíoreachtraí a bhí ag 
triúr tréidlia ar chósta thiar na tíre.

Sa chlár Peataí, i dteannta an láithreora 
Tessa Fleming bhí an tréidlia, Ellen Hegarty, 
an grúmaeir, Paul Ó Gallachóir agus an 
t-iompraí ainmhithe, Paula Doohan ag Feirm 
Ark i mBaile Nua na hArda, Co. an Dúin chun 
cuidiú le theaghlaigh ar fud na hÉireann 
réiteach a fháil ar fhadhbanna a bhí acu 
lena bpeataí. Craoladh an tsraith ceithre 
chlár seo, i bhfómhar na bliana 2021 agus 
tharraing sé ardmholadh chomh maith le 
lucht féachana mór.

Sraith stíl mhaireachtála ab ea Cad Faoi 
na Tuismitheoirí? inar bhuail na láithreoirí 
Evelyn O’Rourke agus Ronan Mac Niallais 
le teaghlaigh agus le saineolaithe chun plé 
a dhéanamh, i gceithre eipeasóid, ar na 
deacrachtaí tuismitheoireachta is mó a bhíonn 
ag teaghlaigh ón am a dtagann an páiste ar an 
saol nó go mbíonn sé nó sí 18.

Rinne My Tribe: Mo Thréibh, sraith 
dhátheangach ceithre chlár a fuair tacaíocht 
ón BAI, cur síos críochnúil ar threibheanna 
ceoil na hÉireann.

RTÉ do TG4
Ina theannta sin, mar chuid den tiomantas 
craolacháin leanúnach atá aige i leith TG4, 
rinne RTÉ sraitheanna a choimisiúnú agus 
a chomhléiriú do TG4 in 2021: Comluadar 
Ceoil (deich n-eipeasóid), Réalta agus Gaolta 
(deich n-eipeasóid), Junior Eurovision (ocht 
n-eipeasóid), Go Gasta (deich n-eipeasóid) 
agus Rugbaí Beo (Sraith Craoibhe an URC).

RTÉ Raidió na Gaeltachta
Léiríodh an dlúthchaidreamh atá ag RTÉ Raidió 
na Gaeltachta leis na héisteoirí nuair a bronnadh 
an gradam idirnáisiúnta a bhfuil ardmheas air, 
Stáisiún Raidió na Bliana, air ag Féile na Meán 
Ceilteach 2021, onóir ar cuireadh fáilte ar leith 
roimhe i bhfianaise na ndúshlán a raibh foirne an 
stáisiúin ag dul i ngleic leo ar fud na hÉireann le 
linn na paindéime.

Choinnigh an stáisiún ar aghaidh ag forbairt 
a chuid ábhar nuachta, cúrsaí reatha, 
siamsaíochta agus spóirt, agus réimse leathan 
de scéalta náisiúnta, idirnáisiúnta, áitiúla agus 
scéalta Gaeltachta á dtairiscint aige. Bhí an ceol 
agus an cultúr lárnach i gcónaí mar a bhain le 
féiniúlacht an stáisiúin, agus le linn bliana nach 
bhféadfaí féilte ná seisiúin a reáchtáil, d’oibrigh 
RTÉ Raidió na Gaeltachta le healaíontóirí agus 
le heagraíochtaí chun leaganacha fíorúla a 
chruthú d’imeachtaí a thaitníonn go mór leis 
an lucht éisteachta, mar shampla, an Fleadh 
Cheoil agus An tOireachtas.

Bliain an-speisialta a bheidh in 2022 do RTÉ 
Raidió na Gaeltachta agus é ag ceiliúradh 
50 bliain ar an bhfód, agus tá imeachtaí agus 
cláracha speisialta beartaithe i gcaitheamh 
2022 chun comóradh a dhéanamh ar an gcloch 
mhíle seo i stair chraolacháin na hÉireann.

Ach bhí scamall dorcha ós ár gcionn chomh 
maith in 2021. Ar an 5 Meán Fómhair 2021, 
fuair Bríd Ní Chualáin, láithreoir Nuacht a 
hAon, bás. Bhí taithí na mblianta ag Bríd ina 
craoltóir, bhí ardmeas ag a comhghleacaithe 
agus ag an lucht éisteachta uirthi, agus is mór 
an chailliúint í. Ar dheis Dé go raibh a hanam.

RTÉ Gaeilge ar Líne 
Lean RTÉ Gaeilge ar rte.ie ar aghaidh 
ag nascadh an chuid is fearr den ábhar 
raidió, nuachta agus teilifíse ag RTÉ le 
gnéithe agus podchraoltaí suimiúla i 
nGaeilge, agus tháinig méadú 75% ar a 
sciar den lucht féachana ó 2019 i leith. Bhí 
an méadú a tháinig ar an ábhar i nGaeilge 
le tabhairt faoi deara ar fud rte.ie, agus 
ábhar i nGaeilge fite fuaite leis an nuacht, 
cultúr, stíl mhaireachtála, brainstorm, 
agus go leor réimsí eile de rte.ie. Tá sé i 
gceist cur leis an treocht sin i rith 2022 
trí  chomhoibriú nua le raidió agus teilifís 
RTÉ agus go leor eile ar bun faoi láthair, 
d’fhonn soláthar Gaeilge RTÉ a dhaingniú 
agus a thógáil ar fud na n-ardán ar fad.

RTÉ: Ábhar na 
Bliana 2021

I measc an ábhair a chraol RTÉ i nGaeilge 
in 2021 ar an teilifís bhí raon leathan de 
shraitheanna agus d’fhormáidí úrnua a 
ndearnadh coimisiúnú orthu ó earnáil na 
léiritheoirí neamhspleácha agus ó na foirne 
intí, chomh maith le rogha níos fearr d’ábhar a 
bhí léirithe go neamhspleách a fháil, rud a thug 
rogha níos fearr d’ábhar i nGaeilge don lucht 
féachana i ngach seánra ó ábhar na bpáistí 
go dtí sraitheanna fíorasacha ag buaic-am 
féachana. Faoi mhí na Nollag 2021, bhí breis 
agus 900 uair an chloig d’ábhar i nGaeilge 
craolta ar an teilifís ag RTÉ, breis agus 1,000 
uair an chloig ar an RTÉ Player, agus nach mór 
9,000 uair an chloig ar fud ár seirbhísí raidió, 
rud a sháraigh na spriocanna ar fad.

Léiriú Teilifíse Intí
In ainneoin na ndeacrachtaí leanúnacha a 
bhain le Covid-19 ó thaobh léiriúcháin de in 
2021, d’éirigh le Cláracha Gaeilge intí réimse 
breá éagsúil de chláracha nua a chur ar fáil a 
raibh an-ghlacadh leis ag cách agus a chuir le 
sciar an lucht féachana.

Thug Cosc an lucht féachana ar ais go ré 
nuair a mbíodh ábhar á chosc go minic. Idir 
sáramhrán na Dubliners, Seven Drunken 
Nights, úrscéal John McGahern, The Dark 
agus deireadh a bheith á chur leis an bpionós 
corpartha, chuaigh an tsraith i bhfeidhm ar an 
lucht féachana, rud a léirítear sa mheánsciar 
21.1% den lucht féachana a bhí aici.

Rinne Gafa ceiliúradh ar na rudaí sin a thugann 
pléisiúr dúinn ach a mbraitheann muid 
ciontach fúthu ar nós a bheith ag tóraíocht 
an ghrá, gean faoi cheilt a bheith againn ar 
theaghlach ríoga na Breataine agus an chaoi 
a bhfuil muintir na tuaithe dúghafa leis an 
tarracóir bocht agus tharraing sé meánsciar 
17% de lucht féachana.
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Mheall Scannal 
lucht féachana 
mór i rith an ama 
agus léargas úr 
á thabhairt aige 
ar na scannail a 
bhain croitheadh 
as an tír. 
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Dáileadh

Saorview
Is é Saorview an tseirbhís teilifíse dhigiteach 
saorchraolta d’Éirinn a fhaightear le haeróg 
a bhíonn ceangailte le bosca nó teilifíseán 
Saorview-cheadaithe. Tá teacht air ag breis 
agus 98% de na tithe a bhfuil teilifíseán acu in 
Éirinn. Is féidir na táirgí Saorview-cheadaithe a 
fháil ó mhiondíoltóirí leictreacha ar fud na tíre.

Lean ardán Saorview in 2021 de bheith ag 
freastal ar a lucht féachana le cuid de na 
seónna teilifíse is mó éilimh in Éirinn, agus é 
mar príomh-mhodh glactha acu nó mar chuid 
de mheascán siamsaíochta baile níos leithne. 
D’fhan an lucht féachana seasmhach agus 
ba é Saorview a bhí mar phríomhrogha nó 
an dara rogha féachana ag 37% de na tithe 
a bhfuil teilifíseán iontu in Éirinn. I gcás 12% 
de na tithe is é Saorview an t-aon fhoinse atá 
acu láthair chun comhartha teilifíse a fháil. 
I R4 2021, bhí rogha níos fearr curtha ar fáil 
ar Saorview nuair a cuireadh dhá chainéal 
nua leis, le teacht na seirbhíse nuachta 
idirnáisiúnta Sky News ar an teilifís agus 
UCB ar an raidió. Fágann sé seo go bhfuil 12 
chainéal teilifíse agus 11 stáisiún raidió san 
iomlán ar fáil anois ar an ardán.

2rn
Déanann 2rn, fochuideachta faoi 
lánúinéireacht RTÉ, córas tarchuradóireachta 
na hÉireann a chothabháil, a bhainistiú agus 
a fhorbairt ar son gach craoltóir ar an oileán 
agus cuireann sé seirbhísí bonneagair ar 
fáil don tionscal teileachumarsáide. 2rn 
atá i bhfeighil chóras craolacháin agus 
tarchuradóireachta náisiúnta na hÉireann, á 
chinntiú go mbíonn an tír ceangailte i gcónaí 
agus cinntíodh iontaofacht 99.99% ar fud na 
seirbhísí tarchuradóireachta teilifíse agus 
raidió arís i rith na bliana 2021.

Leanadh, trí sheirbhísí Saorview agus Saorsat, 
de sheirbhísí teilifíse agus raidió seirbhíse 
poiblí a chur ar fáil saor in aisce i ngach teach 
sa Stát, le seirbhís ardchaighdeáin físe agus 
fuaime. As c.1.7 milliún teaghlach in Éirinn a 
mbítear ag faire ar an teilifís, bhí Saorview ag 
c.620,000 acu i rith na bliana 2021 agus bhí c. 
200,000 teaghlach nach raibh aon bhealach 
eile seachas Saorview acu chun breathnú ar 
chraoladh teilifíse.

In 2021, de bharr COVID-19 b’éigean athruithe 
a dhéanamh ar go leor de na cleachtais agus 
na próisis oibre chomh maith le feabhas a chur 
ar oiliúint na foirne le go bhféadfaí tabhairt faoi 
na hoibreacha a bhí riachtanach go sábháilte 
chun iontaofacht na seirbhísí a chinntiú, agus 
déileáil le soláthraithe agus le custaiméirí 
araon. Mhaolaigh na hathruithe a cuireadh 
i bhfeidhm an tionchar a bhí COVID-19, 
agus ní raibh aon tionchar ábhartha aige ar 
fheidhmíocht fhoriomlán 2rn i rith na bliana.

Ar an iomlán, ghin 2rn ioncam €25.9 milliún in 
2021, laghdú beag ón mbliain 2020 a d’eascair 
as laghdú a bheith tagtha ar an ioncam 
rialáilte ó sheirbhísí craolacháin náisiúnta. 
Ar an iomlán, léiríonn an €25.9 milliún agus 
an fheidhmíocht bliain ar bhliain go bhfuil an 
margadh craolta seasmhach agus an margadh 
cíosa crann agus túr ag feidhmiú go láidir. 

Cuireadh deireadh in 2021 leis an gCraoladh 
Digiteach Fuaime (DAB), seirbhís raidió  a bhí 
á tharchur ag 2rn. D’iompair an tseirbhís seo 
na seirbhísí raidió uile de chuid RTÉ ach níor 
léirigh na stáisiúin raidió tráchtála ná an pobal 
éisteachta aon spéis ábhartha ann.

Níor tháinig aon athrú suntasach ar an 
margadh raidió áitiúil, réigiúnach agus 
náisiunta ó tharla na réimsí ar fad atá ar fáil 
ar an mbanda FM a bheith in úsáid anois a 
bheag nó a mhór. Tá comhdhlúthú líonraí na 
seirbhísí fón póca tagtha chun aibíochta faoin 
tráth seo agus tá dúshlán ag baint i gcónaí le 
seasmhacht ioncaim bliain i ndiaidh bliana a 
thabhairt i gcrích i ngnó na teileachumarsáide.

RTÉ Guide
Is é an RTÉ Guide an iris is mó díol in Éirinn i 
gcónaí, le leagan seachtainiúil ar na seilfeanna, 
chomh maith le móréagrán iontach dúbailte 
don Nollaig.  Chomh maith leis sin, foilsíonn an 
RTÉ Guide Taste, iris bhliantúil atá dírithe ar 
bhia agus ceiliúradh á dhéanamh ar an mbia, 
ar chócairí, treochtaí agus táirgí séasúracha. 
Bhí na hirisí fós ag gineadh ioncaim do RTÉ, 
rud a chuidigh le lucht féachana níos óige a 
mhealladh, chomh maith leis na croíléitheoirí 
a choinneáil. Ba bhliain dhúshlánach í 2021 do 
thionscal na nuachtán agus an phreasa, agus 
na díolacháin foriomlána laghdaithe 8–10%. 
Bhí tionchar ag Covid-19 ar líon na ndaoine a 
bhí sna siopaí sa chéad leath den bhliain, rud 
a chur leis an laghdú beag 2.6% ar ioncam 
díolacháin an RTÉ Guide. 

Mar sin féin, is feiniméan foilsitheoireachta in 
Éirinn i gcónaí é eagrán ollmhór na Nollaig den 
RTÉ Guide. Díoladh níos mó cóipeanna in 2021 
ná mar a díoladh i gcás iris na Nollag 2019 
agus thug sé isteach 20% breise in ioncam 
fógraíochta i gcomparáid le leagan na Nollag 
2020, chun dea-chríoch a chur leis an mbliain. 

An Obair
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Digiteach

An Obair Bhuaigh I’m Fine, an tsraith faisnéise ar RTÉ 
Player Original a leanann ceathrar fear óg 
cróga spreagúil a insíonn dúinn faoin gcaoi a 
bhfuil siad ag sracadh lena meabhairshláinte, 
an catagóir Craoltóireacht um Chúrsaí 
Meabhairshláinte ag Gradaim na Meán um 
Chúrsaí Meabhairshláinte 2021.

Sa chlár The Talk, insíonn ceathrar 
Éireannach óg do dhuine muinteartha dá 
gcuid faoi na fadhbanna sóisialta atá ag 
cur isteach orthu. Craoladh an eipeasóid 
phíolótach den tsraith sa bhliain 2021 agus 
dhírigh sé ar an gciníochas. Phléigh cairde a 
dtaithí pearsanta ar an gciníochas in Éirinn 
agus an tionchar a d’fhéadfadh a bheith 
aige ar a bheith ag siúl amach le duine, ar na 
meáin shóisialta agus ar chúrsaí oibre.

RTÉ.ie
In 2021, chuir suíomh gréasáin RTÉ.ie lena 
stádas mar an chead rogha le haghaidh 
nuacht agus siamsaíocht in Éirinn, agus é á 
úsáid ag 41% de dhaoine fásta. 

I gcomparáid le 2019, d’ardaigh na 
cuairteanna ar RTÉ.ie 53% in aghaidh na 
míosa, nó 39 milliún cuairt mhíosúil, agus 
d’fhás an t-amharc míosúil ar leathanaigh 
48%, nó 98 milliún amharc leathanaigh. 
Toradh iontach eile ab ea gurbh é an meán 
thréimhse ama a caitheadh in aghaidh na 
cuairte ná 8 nóiméad 12 shoicind sin méadú 
3% i gcomparáid le 2020, nó 1% i gcomparáid 
le 2019. 

Bhain na barrscéalta le paindéim COVID-19, 
ach tharraing scéalta níos éadroime trácht 
ollmhór freisin ar nós an madra a tarrtháladh 
ar shléibhte Chill Mhantáin, an tuama 
‘rúnda’ a fuarthas ar leithinis an Daingin 
agus freagra na ceiste a chuirtear gach 
aon bhliain, ‘Cathain a bheidh na cloig ag 
athrú i mbliana?’ 

Tháinig Spórt ar ais go bríomhar (méadú 
3% ar 2020) agus Craobh Shinsir Peile 
CLG idir Maigh Eo agus Tír Eoghain ar an 
bpríomhscéal. Tá fás leanúnach tagtha 
ar Brainstorm, Stíl Mhaireachtála, Cultúr 
agus Gaeilge agus an lódáil leathanaigh 
i gcás rte.ie chomh hard le 1.175 billiún ag 
deireadh na bliana. Thug ár rannóg staire a 
cuireadh ar fáil le déanaí an gearrchuntas 
ar an nGorta Mór chun críche agus dhírigh 
sé ar na himeachtaí comórtha céad bliain a 
bhain leis an gCogadh Cathartha. D’éirigh 
go maith freisin leis an athchóiriú a rinneadh 
ar ár rannóg raidió in 2021 agus seoladh an 
rannóg nua RTÉ Kids.

RTÉ Player
Ba iad an Drámaíocht, Spórt Beo agus an 
tSiamsaíocht Fhíorasach na seánraí ba mhó 
éilimh ar RTÉ Player in 2021. 6.5 milliún sruth 
a rinneadh ar an gcraoladh beo ar Shraith 
na gCuradh, Craobh na hÉireann CLG, Euro 
2020, Cluichí Oilimpeacha an tSamhraidh 
agus Cluichí Parailimpeacha Thóiceo 2020, 
agus b’ionann an sruthú beo agus beagnach 
leath den sruthú ar fad a rinneadh i samhradh 
na bliana 2021.

Bhain na boscraí Drámaíochta agus Grinn 
le 28% (18.5 milliún) den sruthú a rinneadh 
in 2021. Ba í an drámaíocht coireachta an 
fosheánra ba mhó a raibh tóir air agus an 
lucht féachana gafa leis na sraitheanna nua, 
Kin (2.5 milliún sruth) agus Hidden Assets 
agus bhí siad féachaint go hainsrianta ar an 
tsraith Line of Duty (2.5 milliún sruth). Bhí sé 
eipeasóid de Kin i measc na 25 clár ab fhearr 
a thaitin le daoine i rith na bliana. Bhí an-tóir 
go seasta ar fhormáidí de chuid na hÉireann 
ar nós Special Forces Ultimate Hell Week 
(350,000 sruthú) agus First Dates Ireland 
(565,000 sruthú) agus an lucht féachana 
taobh thiar de na hiomaitheoirí, ag súil go 
n-éireadh go maith leo.

Foilsíodh os cionn 465 nóiméad d’ábhar ar 
líne de chuid RTÉ Player Original anuraidh, 
agus iad ag taispeáint aghaidheanna nua, 
guthanna nua agus daoine nua cumasacha 
agus bhí os cionn 860,000 sruth ag an 
abhár sin. Bhí an lucht féachana tógtha le 
téamaí éagsúla ó ábhar grinn go dtí cláracha 
faisnéise, agus taispeánadh os cionn 30 
aghaidh nua ar líne, lena n-áirítear Fionnuala 
Jay, Malaki agus Nico Reynolds.

Darren and Joe’s Free Gaff
Ba é Darren & Joe’s Free Gaff an clár 
ba mhó a raibh tóir air ar de chuid RTÉ 
Player Originals in 2021 le níos mó ná 
100,000 sruth agus rannpháirtíocht 
ollmhór sna meáin shóisialta. Téann 
Darren Conway agus Joseph 
McGucken, atá cáiliúil ar líne, ar  thuras 
osréalach ach greannmhar trí intinn 
bheirt leaids atá ina gcónaí i dteach 
i mBaile Átha Cliath. Le haíonna Jen 
Hatton, Killian Sundermann, Justine 
Stafford agus Tony Cantwell.

Cluichí Parailimpeacha 
Thóiceo 2020
• Chuir RTÉ 555 uair an chloig de 

chlúdach agus de bhuaicphointí 
ar fáil ó Chluichí Parailimpeacha 
Thóiceo 2020.

• Is muidne amháin a rinne 483 uair 
an chloig de chlúdach beo ar na 
príomhimeachtaí a shruthú tríd an 
oíche ar an RTÉ Player.

• Bhí 72 uair an chloig breise de 
Pharailimpeacha RTÉ2, idir clúdach 
beo agus buaicphointí sa stiúideo, 
ar fáil freisin le sruthú beo agus ar 
éileamh ar an RTÉ Player.

• Rinneadh 50,000 sruthú ar an 
RTÉ Player in 2021, i gcomparáid le 
19,000 do Chluichí Pharailimpeacha 
Rio in 2016. 

• Ba iad na cláracha ba mhó a 
ndearnadh sruthú orthu ná nuair a 
bhuaigh Ellen Keane Bonn Óir ar an 
26 Lúnasa, agus ina dhiaidh sin nuair 
a bhuaigh Jason Smyth Bonn Óir ar 
an 29 Lúnasa.

• Ba é an clár thar oíche, nach raibh 
le feiceáil in aon áit eile, ba mhó ar 
breathnaíodh air ar an RTÉ Player 
ná nuair a bhuaigh Katie-George 
Dunlevy agus Eve McCrystal boinn 
óir ar an 3 Meán Fómhair.

Cartlanna RTÉ 
Choinnigh Cartlanna RTÉ ar aghaidh ag cur 
foinse shaibhir inspioráide agus ábhar ar 
fáil don scéalaíocht chruthaitheach agus 
do chláracha nua in 2021, agus an méadú 
a tháinig in 2020 ar éileamh agus spéis 
sa scéalaíocht ó bhunábhar cartlainne 
closamhairc i réimse ábhar sóisialta, stairiúil 
agus cultúrtha, fós le tabhairt faoi deara.
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I measc na mbuaicphointí don lucht féachana 
in 2021 bhí an clár faisnéise Dear Gay ar an 
teilifís agus úsáid á baint as an dalladh litreacha 
agus taifeadtaí a bhí le cloisteáil ar an Gay 
Byrne Show sna 1980idí agus sna 1990idí, 
chun na scéalta seo agus an tionchar sóisialta 
a d’imir ré seo na craoltóireachta a thabhairt 
chuig lucht féachana nua.

Bhí raon taifeadtaí agus scéalta staire ó na 
cartlanna le feiceáil freisin sa tsraith nua de 
Reeling in the Years, in Scannal agus sna 
cláracha seachtainiúla Nationwide. I measc 
na léiriúcháin fhíorasacha agus faisnéise eile a 
fuair tacaíocht ó na cartlanna bhí Gunplot, The 
Missing Children, Keys to my Life, The Way We 
Were agus Daniel at 60.

Bhí an-lear den phobal ag plé i rith an ama 
le láithreán gréasáin Chartlann RTÉ, rte.ie/
archive – tugadh cuairt ar an suíomh 3,989,147 
uair, cuireadh físeáin á seinnt 2.19 milliún uair 
agus ábhar fuaime á seinnt 79,410 uair in 2021. 
Cuireadh míle scéal breise ó gach cearn de na 
bailiúcháin leis an rannán Cartlann Laethúil ar 
ár láithreán gréasáin, le go bhféadfadh an lucht 
féachana a bheith ag cuardach, ag teacht ar 
eolas agus ag roinnt.

Lean Cartlanna RTÉ ag cur i bhfeidhm a 
chlár oibre chun na bailiúcháin cartlainne 
oidhreachta atá aige a dhigitiú agus a 
chaomhnú. Rinneadh dul chun cinn ar 
phleanáil agus ar fhorbairt na chéad chéime 
eile de na tionscadail digitithe fuaime 
agus físe agus críochnaíodh bailiúchán 
tábhachtach cartlainne raidió ar Digital Audio 
Tape 1988-2008, le tacaíocht ó Scéim um 
Chartlannú an BAI.

Le comóradh 60 bliain a dhéanamh ar 
bhunú Theilifís RTÉ ar an 31 Nollaig, tháinig 
Leabharlann Náisiúnta na hÉireann agus 
RTÉ le chéile le haghaidh ‘Éire ar an mBosca’, 
taispeántas grianghrafadóireachta saor in 
aisce arna choimeád ag Cartlanna RTÉ chun 
trí scór bliain den teilifís a cheiliúradh sa 
Chartlann Grianghrafadóireachta Náisiúnta i 
gCearnóg Theach an Chruinnithe, Baile Átha 
Cliath. Léiríonn na híomhánna sa taispeántas – 
a bhfuil go leor díobh le feiceáil ar chlúdach na 
Tuarascála Bliantúla seo – an chaoi ar athraigh 
na stíleanna léiriúcháin teilifíse agus an cur i 
láthair ó na 1960idí go dtí an lá atá inniu ann, 
agus nuacht, spórt, drámaíocht, siamsaíocht, 
leanaí agus oideachas i measc na dtéamaí á 
gclúdach acu. Tugann an taispeántas léargas 
siamsúil agus eolas i dtaobh na láithreoirí, na 
dtaibheoirí, na ndaoine, na seónna agus na 
n-ócáidí sin sa chúlra a chuidigh le hÉirinn a 
chur ar an mbosca.
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2021 2020SCIAR COMHDHLÚITE NÁISIÚNTA AN CHAINÉIL 
AR FEADH AN LAE MAIDIR LE DAOINE AONAIR 4+ (%)

NA 10 gCLÁR IS MÓ LUCHT FÉACHANA 1 EANÁIR-31 NOLLAIG 2021 
GACH CAINÉAL - NÁISIÚNTA, AONAIR, COMHDHLÚITE AOIS 4+ 

Guinness Six Nations: 
Éire v An Fhrainc

RTÉ News: Six One

Guinness Six Nations: 
Éire v Sasana

Cluiche Ceannais Sinsir 
Iománaíochta na hÉireann – 
Luimneach v Corcaigh

Cluiche Leathcheannais 
Peile na hÉireann: 
Baile Átha Cliath v Maigh Eo

The Late Late Toy Show

Cluiche Ceannais Sinsir Peile na 
hÉireann – Tír Eoghain v Maigh Eo

Cluiche Ceannais UEFA Euro 
2020: An Iodáil v Sasana

Cluiche Leathcheannais 
UEFA Euro 2020: 
Sasana v An Danmhairg

Oprah Winfrey: Agallamh 
leis an bPrionsa Harry agus 
Meghan Markle

1,707,800

944,600

941,300

888,800

836,500

798,400

798,200

782,600 

774,200

731,400

18.8
20.7

1.2
1.2

6.4
4.7

0.2
0.2

0.4
0.4

1.9
1.8

12.1
11.3

4.4
3.8

3.6
3.4

1.5
1.7

1.5
1.6

1.2
1.0

1.0
1.2

EILE 43.2
45.1

2.6
1.7

 

Ord Clár Cainéal Lá Dáta Tráth Rátáil 000s Sciar %

1 The Late Late Toy Show RTÉ One Dé hAoine 26-11-2021 21:37 - 00:08 38.37 1,707.8 79.12

2 Cluiche Ceannais Sinsir Peile na hÉireann –  
Tír Eoghain v Maigh Eo

RTÉ2 Dé Sathairn 11-09-2021 17:03 - 18:46 21.22 944.6 74.48

3 Cluiche Ceannais UEFA Euro 2020: An Iodáil v Sasana RTÉ2 Domh 11-07-2021 20:00 - 22:53 21.19 941.3 54.87

4 Cluiche Leathcheannais UEFA Euro 2020:  
Sasana v An Danmhairg

RTÉ2 Dé Céadaoin 07-07-2021 20:01 - 22:35 20.01 888.8 58.34

5 Oprah Winfrey: Agallamh leis an bPrionsa Harry 
agus Meghan Markle

RTÉ2 Dé Luain 08-03-2021 21:31 - 23:09 18.83 836.5 53.56

6 Guinness Six Nations: Éire v An Fhrainc Virgin Media One Dé Sathairn 14-02-2021 15:00 - 16:51 17.97 798.4 62.66

7 RTÉ News: Six One RTÉ One Dé Máirt 05-01-2021 18:01- 18:27 17.97 798.2 60.48

8 Guinness Six Nations: Éire v Sasana Virgin Media One Dé Sathairn 20-03-2021 16:45 - 18:34 17.62 782.6 62.37

9 Cluiche Ceannais Sinsir Iománaíochta na hÉireann – 
Luimneach v Corcaigh

RTÉ2 Domh 22-08-2021 15:30 - 17:08 17.43 774.2 70.45

10 Cluiche Leathcheannais Peile na hÉireann:  
Baile Átha Cliath v Maigh Eo

RTÉ2 Dé Sathairn 14-08-2021 18:00 - 20:24 16.47 731.4 56.72

Staitisticí

Foinse: TAM Ireland ltd/Nielsen TAM
Aon Lá Aon Am - An eipeasóid is fearr arna rangú in ord rátála (TVR) (tugtar chun aire go mbíonn athrú faoi thrí gach bliain ar an ollréimse)
10 nóiméad íosfhad cláir
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2021 2020SCIAR COMHDHLÚITE NÁISIÚNTA AN CHAINÉIL 
AR FEADH AN LAE MAIDIR LE DAOINE AONAIR 4+ (%)

NA 10 gCLÁR IS MÓ LUCHT FÉACHANA 1 EANÁIR-31 NOLLAIG 2021 
GACH CAINÉAL - NÁISIÚNTA, AONAIR, COMHDHLÚITE AOIS 4+ 

Guinness Six Nations: 
Éire v An Fhrainc

RTÉ News: Six One

Guinness Six Nations: 
Éire v Sasana

Cluiche Ceannais Sinsir 
Iománaíochta na hÉireann – 
Luimneach v Corcaigh

Cluiche Leathcheannais 
Peile na hÉireann: 
Baile Átha Cliath v Maigh Eo

The Late Late Toy Show

Cluiche Ceannais Sinsir Peile na 
hÉireann – Tír Eoghain v Maigh Eo

Cluiche Ceannais UEFA Euro 
2020: An Iodáil v Sasana

Cluiche Leathcheannais 
UEFA Euro 2020: 
Sasana v An Danmhairg

Oprah Winfrey: Agallamh 
leis an bPrionsa Harry agus 
Meghan Markle

1,707,800

944,600

941,300

888,800

836,500

798,400

798,200

782,600 

774,200

731,400

18.8
20.7

1.2
1.2

6.4
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0.2
0.2

0.4
0.4

1.9
1.8
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11.3

4.4
3.8

3.6
3.4

1.5
1.7

1.5
1.6

1.2
1.0

1.0
1.2
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Foinse: TAM Ireland Limited/Nielsen TAM
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NA 10 gCLÁR RAIDIÓ IS MÓ AR ÉISTEADH LEO AR FEADH NA SEACHTAINE NÁISIÚNTA - DAOINE FÁSTA 15+
SCIAR BLOC AMA I gCÁS STÁISIÚIN TRÁCHTÁLA NÁISIÚNTA  
BEALTAINE 2021 - NOLLAIG 2021*      

UAIREANTA D'ÁBHAR DE DHÉANTÚS NA hÉIREANN A CRAOLADH AR 
THEILIFÍS RTÉ LE LINN BUAICTHRÁTHANNA DE RÉIR SEÁNRA

UAIREANTA TEILIFÍSE LE FOTHEIDIL

Foinse: RTÉ

Foinse: RTÉ 

2021 2020

RTÉ One 5,926
5,944

RTÉ2 5,220
5,102

RTÉ ar fad
11,146

11,046

News at One

The Brendan O'Connor Show

Sunday with Miriam 

Playback

The Business / Reignite

Morning Ireland

The Ryan Tubridy Show

The Brendan O'Connor Show

Today with Claire Byrne

Liveline

459,000

366,000

351,000

346,000

343,000

330,000

323,000

312,000

310,000

294,000

Ceol 23
25

Daoine Óga 1
2

Spórt 367
239

Oideachas 5
3

Reiligiún 22
17

Na hEalaíona 8
10

Fíorasach 591
568

Nuacht, Cúrsaí 
Reatha agus Aimsir

569
606

Drámaíocht 159
161

Siamsaíocht 246
289

Staitisticí
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NA 10 gCLÁR RAIDIÓ IS MÓ AR ÉISTEADH LEO AR FEADH NA SEACHTAINE NÁISIÚNTA - DAOINE FÁSTA 15+
SCIAR BLOC AMA I gCÁS STÁISIÚIN TRÁCHTÁLA NÁISIÚNTA  
BEALTAINE 2021 - NOLLAIG 2021*      

UAIREANTA D'ÁBHAR DE DHÉANTÚS NA hÉIREANN A CRAOLADH AR 
THEILIFÍS RTÉ LE LINN BUAICTHRÁTHANNA DE RÉIR SEÁNRA

UAIREANTA TEILIFÍSE LE FOTHEIDIL

Foinse: RTÉ

Foinse: RTÉ 

2021 2020

RTÉ One 5,926
5,944

RTÉ2 5,220
5,102

RTÉ ar fad
11,146

11,046

News at One

The Brendan O'Connor Show

Sunday with Miriam 

Playback

The Business / Reignite

Morning Ireland

The Ryan Tubridy Show

The Brendan O'Connor Show

Today with Claire Byrne

Liveline

459,000

366,000

351,000

346,000

343,000

330,000

323,000

312,000

310,000

294,000

Ceol 23
25

Daoine Óga 1
2

Spórt 367
239

Oideachas 5
3

Reiligiún 22
17

Na hEalaíona 8
10

Fíorasach 591
568

Nuacht, Cúrsaí 
Reatha agus Aimsir

569
606

Drámaíocht 159
161

Siamsaíocht 246
289

 

Ord Clár Stáisiún Tráth de Lá Laethanta na 
Seachtaine

Sciar na nDaoine 
Fásta 15+

Líon Daoine Fásta 
15+ (000)

1 Morning Ireland RTÉ Radio 1 07:00-09:00 Luan-Aoine 11% 459

2 The Ryan Tubridy Show RTÉ Radio 1 09:00-10:00 Luan-Aoine 9% 366

3 The Brendan O'Connor Show RTÉ Radio 1 11:00-13:00 Dé Sathairn 9% 351

4 Today with Claire Byrne RTÉ Radio 1 10:00-12:00 Luan-Aoine 9% 346

5 Liveline RTÉ Radio 1 13:45-15:00 Luan-Aoine 9% 343

6 News at One RTÉ Radio 1 13:00-13:45 Luan-Aoine 8% 330

7 The Brendan O'Connor Show RTÉ Radio 1 11:00-13:00 Dé Domhnaigh 8% 323

8 Sunday with Miriam RTÉ Radio 1 10:00-11:00 Dé Domhnaigh 8% 312

9 Playback RTÉ Radio 1 09:00-10:00 Dé Sathairn 8% 310

10 The Business / Reignite RTÉ Radio 1 10:00-11:00 Dé Sathairn 7% 294

Foinse: JNLR /Ipsos MRBI 2021/4

*   Nóta: Is ar cheistneoir duine le duine atá an suirbhé JNLR/Ipsos MRBI bunaithe. Mar gheall ar 
shrianta COVID-19 go náisiúnta, is ar thréimhse ocht mí atá na torthaí a thuairiscítear bunaithe.
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SCIAR NÁISIÚNTA DEN LUCHT ÉISTEACHTA RAIDIÓ – 
LÁ NA SEACHTAINE/BUAICTHRÁTH
BEALTAINE 2021 - NOLLAIG 2021*

2021 2020UAIREANTA RAIDIÓ RTÉ DE RÉIR SEÁNRA

2021

Foinse: JNLR / Ipsos MRBI 2021/4   

Foinse: RTÉ
Tabhair ar aird: Áirítear sa chatagóir 'Eile' Reiligiún, Daoine Óga agus Drámaíocht

RTÉ Radio 1  21.40%

RTÉ 2fm 5.70%

Beo 29%

Ar éileamh 71%

RTÉ lyric fm 2.20%

Raidió na Gaeltachta 0.50%

Today FM 8.80%

Newstalk 106-108fm 7.00%

Stáisiúin réigiúnacha/
áitiúla 54.40%

AN LÍON LEATHANACH AR AN MEÁN A TAPAÍODH SA MHÍ AR FUD NA SEIRBHÍSÍ DIGITEACHA (MILLIÚIN)

SCIAR A BHAINEANN LEAS AS SEIRBHÍSÍ DIGITEACHA RTÉ SA tSEACHTAIN

SRUTHANNA AR AN RTÉ PLAYER – 2021

264.8

52%

36%

30%

7%

295.4

187.1

2020

2021

2019

2018 170.0

Foinse: RTÉ

Aon seirbhís 
dhigiteach ó RTÉ

RTÉ.ie

RTÉ Player

Aipeanna RTÉ

Foinse: RTÉ 

Foinse: RTÉ

8%

RTÉ Radio Player

67.2 Milliún

* Nóta: Is ar cheistneoir duine le duine atá an suirbhé JNLR/Ipsos MRBI bunaithe. Mar gheall ar shrianta COVID-19 go náisiúnta, is ar thréimhse ocht mí atá na torthaí a thuairiscítear bunaithe.

 502
530

Na hEalaíona

Nuacht, Cúrsaí 
Reatha agus Aimsir

 6,047
 6,184

 1,444
 1,280

Spórt

 19,668
 20,000

Ceol

 1,149
 1,190

Fíorasach

 5,306
 5,026Siamsaíocht

Eile
970
987

Staitisticí
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SCIAR NÁISIÚNTA DEN LUCHT ÉISTEACHTA RAIDIÓ – 
LÁ NA SEACHTAINE/BUAICTHRÁTH
BEALTAINE 2021 - NOLLAIG 2021*

2021 2020UAIREANTA RAIDIÓ RTÉ DE RÉIR SEÁNRA

2021

Foinse: JNLR / Ipsos MRBI 2021/4   

Foinse: RTÉ
Tabhair ar aird: Áirítear sa chatagóir 'Eile' Reiligiún, Daoine Óga agus Drámaíocht

RTÉ Radio 1  21.40%

RTÉ 2fm 5.70%

Beo 29%

Ar éileamh 71%

RTÉ lyric fm 2.20%

Raidió na Gaeltachta 0.50%

Today FM 8.80%

Newstalk 106-108fm 7.00%

Stáisiúin réigiúnacha/
áitiúla 54.40%

AN LÍON LEATHANACH AR AN MEÁN A TAPAÍODH SA MHÍ AR FUD NA SEIRBHÍSÍ DIGITEACHA (MILLIÚIN)

SCIAR A BHAINEANN LEAS AS SEIRBHÍSÍ DIGITEACHA RTÉ SA tSEACHTAIN

SRUTHANNA AR AN RTÉ PLAYER – 2021

264.8

52%

36%

30%

7%

295.4

187.1

2020

2021

2019

2018 170.0

Foinse: RTÉ

Aon seirbhís 
dhigiteach ó RTÉ

RTÉ.ie

RTÉ Player

Aipeanna RTÉ

Foinse: RTÉ 

Foinse: RTÉ

8%

RTÉ Radio Player

67.2 Milliún

* Nóta: Is ar cheistneoir duine le duine atá an suirbhé JNLR/Ipsos MRBI bunaithe. Mar gheall ar shrianta COVID-19 go náisiúnta, is ar thréimhse ocht mí atá na torthaí a thuairiscítear bunaithe.
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Foinse: RTÉ

2021 2020 2021 2020TAIBHITHE CHEOLFHOIRNE RTÉ

Móriomlán

0
1

6
10

13
30

Cór Fiol/CFSN RTÉ

CFC RTÉ

0
2

Aoi-Choirmeacha

0
2

Cóir RTÉ

7
15

CFSN RTÉ

Foinse:  RTÉ

Foinse:  RTÉ

Deonaithe i bPáirt

164
150

101
86

17
7

1
8

Tarraingíodh siar nó 
pléadh leis taobh 
amuigh de chúrsaí SF

Le réiteach

8
15

Iarrataí tugtha ar 
aghaidh ón mbliain 
roimhe

16
19

37
45

Diúltaithe

2021 2020 2021 2020FREASTAL CHEOLFHOIRNE RTÉ

IARRATAÍ UM SHAORÁIL FAISNÉISE (“SF”) CHUIG RTÉ

GEARÁIN A RINNEADH LE hÚDARÁS CRAOLACHÁIN NA hÉIREANN (BAI) 
MAIDIR LE hÁBHAR CRAOLTA DE CHUID RTÉ

Foinse: RTÉ

74
32

Líon gearán a fuarthas

11
0

Líon gearán ar 
seasadh leo* 

Iarrataí nua sa bhliain

Deonaithe

Móriomlán

0
1,061

3,591
12,129

5,841
26,793

Cór Fiol/CFSN RTÉ

CFC RTÉ

0
309

Aoi-Choirmeacha

0
695

Cóir RTÉ

2,250
12,599

CFSN RTÉ

* Nóta: Seasadh i bpáirt le trí cinn de na 11 gearán. Baineann naoi gcinn as na 11 gearán le clár amháin: NYE Countdown ar RTÉ One ar an 31 Nollaig 2020.

Staitisticí

80



81



Bord RTÉ

Ag deireadh na bliana, 
ba mhná iad 45% de 
Bhord RTÉ agus b’fhir 
iad 55%.

1. Moya Doherty, 
Cathaoirleach
Téarma oifige: 04 Samhain 
2014 – 6 Samhain 2022 
(Athcheaptha don dara téarma ar 
an 6 Samhain 2017)
Tá Moya Doherty ina 
príomhthacadóir ar an tionscal 
cruthaitheach, in Éirinn agus 
go hidirnáisiúnta araon. Ina 
léiritheoir feidhmiúcháin di 
ar roinnt léiriúchán do RTÉ 
léirigh Moya roinnt foirmeacha 
teilifíseacha lena n-áirítear 
léiriú teilifíse ar shearmanas 
oscailte na gCluichí Oilimpeacha 
Speisialta a bhí ar siúl in Éirinn sa 
bhliain 2003. Ba í Moya a rinne 
an coincheap do Riverdance a 
fhorbairt agus bhí sí ina Léiritheoir 
Coimisiúnaithe ar Chomórtas 
Amhránaíochta na hEoraifíse 
sa bhliain 1994.

Bhí sí ar dhuine de na stiúrthóirí 
bunaitheacha ar Tyrone 
Productions agus ina comhalta 
boird ar roinnt bord a bhain le 
cúrsaí ealaíon, lena n-áirítear 
cathaoirleach ar Fhéile 
Amharclannaíochta Idirnáisiúnta 
Bhaile Átha Cliath, ar bhord 
Amharclann na Mainistreach, The 
Ark Children’s Theatre i mBaile 
Átha Cliath, chomh maith le 
Business to Arts agus Walnut Hill 
Arts School in Massachusetts.

Is iomaí gradam a bronnadh 
ar Moya, ina measc Gradam 
Veuve Clicquot do Bhean Gnó 
na Bliana agus Gradam Ernst 
& Young d’Fhiontraí na Bliana. 
Bronnadh céimeanna onóracha 
dochtúireachta uirthi freisin ó 
Ollscoil Uladh agus ó Ollscoil 
Náisiúnta na hÉireann mar 
aitheantas ar an tiomantas 
leanúnach a léiríonn sí  maidir le 
todhchaí na n-ealaíon in Éirinn.

2. Susan Ahern
Téarma oifige: 13 Iúil 
2021 – 12 Iúil 2026
Is abhcóide, idirghabhálaí 
creidiúnaithe agus eadránaí 
idirnáisiúnta í Susan. Is 
Comhalta í d’Institiúid Chairte 
na nEadránaithe, is eadránaí 
í sa Chúirt Eadrána Spóirt 
agus ceapadh chuig Rannán 
Frithdhópála na Cúirte Eadrána 
Spóirt í do na Cluichí Oilimpeacha 
2020 i dTóiceo.

Tá breis is 25 bliain taithí ag 
Susan i gcleachtas dlí tráchtála 
agus spóirt, i riarachán spóirt 
agus i rialachas corparáide ina 
stiúrthóir feidhmiúcháin agus ina 
stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin 
ar roinnt bord lena n-áirítear 
Spórt Éireann, Cruicéad Éireann 
agus Craobhchomórtais an 
Domhain sa Rothaíocht 2023. 
Bhí Susan ina Ceann Gnóthaí Dlí 
agus Reachtaíochta ag Rugbaí 
an Domhain go dtí 2016, áit a 
mbíodh ról lárnach aici ceithre 
Chorn an Domhain sa Rugbaí 
a sheachadadh agus áit ar 
bhunaigh sí Aonad Ionracais 
Rugbaí an Domhain.

Déanann Susan ionadaíocht 
dá cuid cliant os comhair na 
gcúirteanna agus binsí, tugann 
sí faoi fhiosrúcháin, bíonn sí ina 
headránaí agus ina hidirghabhálaí 
agus tá roinnt róil rialála aici 
ina cinnteoir neamhspleách i 
gcúrsaí araíonachta, iompair 
agus tráchtála gairmiúla. 
Is comhairleoir í Susan do 
chomhlachtaí idirnáisiúnta, 
go háirithe i réimsí an 
rialachais chorparáidigh 
agus réitigh díospóidí.

3. Dee Forbes, Príomh-
Stiúrthóir
Comhalta ex-officio de bhun 
an cheapacháin ina Príomh-
Stiúrthóir an 11 Iúil 2016
Ceapadh Dee Forbes ina Príomh-
Stiúrthóir ar RTÉ le héifeacht ón 
11 Iúil 2016. I Londain a bhí Dee 
Forbes lonnaithe sula ndeachaigh 
sí i mbun oibre le RTÉ, áit ar 
chaith sí níos mó ná 27 bliain ag 
obair do chraoltóirí agus don 
ghníomhaireacht fógraíochta 
Young and Rubicam. 

An post deiridh a bhí aici roimhe 
seo ná ina hUachtarán agus 
ina Stiúrthóir Bainistíochta in 
Discovery Networks Northern 
Europe. Thosaigh Dee ag obair le 
Discovery in 2010 mar Cheann 
oibríocht na Ríochta Aontaithe/
na hÉireann agus chuir sí lena cuid 
freagrachtaí de réir a chéile go dtí 
go raibh sí i gceannas ar réigiún 
Thuaisceart na hEorpa, ina raibh 
18 margadh agus críoch agus 27 
cainéal, idir chinn saor-go-haer 
agus síntiúis, a bhí ag craoladh 
chuig breis is 276 milliún líon tí ar 
fud Thuaisceart na hEorpa gach 
mí. 

Sula ndeachaigh sí le Discovery, 
stiúir Dee gnónna Turner 
Broadcasting sa Ríocht Aontaithe 
agus in Éirinn, ina raibh seacht 
gcainéal siamsaíochta, ina measc 
Cartoon Network, Boomerang 
agus TCM. Chaith sí roinnt blianta 
ag obair le Turner i róil éagsúla 
tráchtála, ina measc Bainisteoir 
Ginearálta ar réigiún Nordach/Lár 
na hEorpa, Oirthear na hEorpa 
agus na réigiúin EMEA. Ba í Ceann 
na nDíolachán Fógraíochta don 
Eoraip freisin í. 

Bhí Dee ina stiúrthóir 
neamhfheidhmiúcháin ar bhord 
The Irish Times tráth agus tá sí 
ar bhord Munster Rugby faoi 
láthair. I nDrom Dhá Liag in iarthar 
Chorcaí a rugadh Dee agus 
bhain sí céim sa stair agus sa 
pholaitíocht amach in UCD.
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4. David Harvey
Téarma oifige: 13 Iúil 2021-12 
Iúil 2026
Is iar-láithreoir teilifíse agus raidió 
agus léiritheoir teilifíse a bhfuil 
gradaim buaite aige é David 
Harvey a bhfuil leas aige i roinnt 
comhlachtaí a bhaineann leis 
na meáin agus atá dírithe ar an 
margadh idirnáisiúnta. Bhí roinnt 
poist bhainistíochta, léirithe agus 
bhoird aige agus roghnaíodh 
é ina chathaoirleach agus 
stiúrthóir neamhfheidhmiúcháin 
leis na scileanna sin a thabhairt 
chuig réimse institiúidí agus 
comhlachtaí eile, institiúidí 
agus comhlachtaí a bhaineann 
le cúrsaí craoltóireachta 
agus nach mbaineann le 
cúrsaí craoltóireachta.

Bhí sé ina chathaoirleach tráth 
ar Leabharlann Náisiúnta na 
hÉireann, IADT Dún Laoghaire 
agus ar Fhéile Pádraig. Chaith sé 
blianta fada ina chathaoirleach 
ar Iontaobhas People in Need (a 
bhí i mbun rannpháirtíochta le 
RTÉ chun Teileatón RTÉ/People 
in Need a chur chun cinn). Bhí 
sé ina stiúrthóir tráth ar Bhord 
Bia agus tá ina chathaoirleach 
ar Áras Nua-Ealaíne na hÉireann 
faoi láthair.

Tá BBS agus MA aige ó Choláiste 
na Tríonóide, Baile Átha Cliath.

5. Daire Hickey
Téarma oifige: 13 Iúil 2021-12 
Iúil 2026
Is bunaitheoir agus Comhpháirtí 
Bainistíochta é Daire Hickey 
ag 150Bond. Cuireann sé 
comhairle straitéiseach ar fáil 
d’fheidhmeannaigh leibhéal c 
ag cuidiú leo a dteachtaireacht 
a mhéadú agus cur lena líonra. 
Tá 30 feidhmeannach ag an 
ngnólacht lonnaithe idir Nua-
Eabhrac agus Baile Átha Cliath, 
a oibríonn le comhlachtaí ard 
fáis, le caipitlithe fiontair agus le 
comhlachtaí Fortune 500.

Bhí Daire ina chomhbhunaitheoir 
ar Web Summit. Is infheisteoir 
é freisin i roinnt gnólachtaí 
nuathionscanta agus 
gnólachtaí fiontair agus bhí sé 
ina iriseoir tráth.

6. Ian Kehoe
Téarma oifige: 9 Deireadh Fómhair 
2018-8 Deireadh Fómhair 2023
Iriseoir, údar agus craoltóir é Ian 
Kehoe a bhfuil gradaim buaite 
aige. In 2014, nuair a bhí sé 
34 bliana d'aois, ceapadh ina 
Eagarthóir ar an nuachtán The 
Sunday Business Post é, agus bhí 
an post sin aige ar feadh ceithre 
bliana. Le linn na tréimhse sin, 
ceapadh chuig bord an nuachtáin 
sin é chomh maith lena cheapadh 
chuig gnó clódóireachta 
bainteach eile. 

Ina dhiaidh sin, bhí Ian ina 
chomhbhunaitheoir ar Currency 
Media Limited, a fhoilsíonn 
an tseirbhís ghnó ar líne, The 
Currency. Bhí Ian ina láithreoir 
agus ina iriseoir roimhe seo ar 
Prime Time de chuid RTÉ, agus 
tá líon mórchláracha faisnéise 
teilifíse déanta aige - Who’s 
Buying Ireland agus The Great 
Irish Sell-Off ina measc. 

Tá Iriseoir na Bliana maidir le Gnó 
agus Eacnamaíocht buaite faoi 
dhó aige agus bronnadh Gradam 
Miriam Hederman O’Brien air de 
bharr an méid atá curtha aige le 
beartas fioscach na hÉireann. Is 
é comhúdar an leabhair Citizen 
Quinn é, leabhar mórdhíola faoi 
éirí agus faoi thitim an tionsclaí 
Seán Quinn.

Is as Inis Córthaidh i gCo. Loch 
Garman ó dhúchas é agus 
tá BA bainte amach aige in 
Iriseoireacht agus MA i gCaidrimh 
Idirnáisiúnta ó DCU.

7. Deborah Kelleher
Téarma oifige: 04 Samhain 2014–6 
Samhain 2022 (Athcheaptha don 
dara téarma ar an 06 Samhain 2017)
Ceapadh Deborah Kelleher ina 
Stiúrthóir ar Cheol-Acadamh Ríoga 
na hÉireann (RIAM) i mí Dheireadh 
Fómhair 2010. Bhí bunpháirt aici 
i gcúrsaí for-rochtana, i gcúrsaí 
cianfhoghlama agus i gcúrsaí acadúla 
a chur ar bun san Acadamh le roinnt 
blianta anuas. 

Bhí páirt thábhachtach aici freisin 
le bunchéim shaindírithe sa 
chumadóireacht, an chéad chúrsa i 
dteicneolaíocht an cheoil san Acadamh 
agus cuid mhór cúrsaí don fhorbairt 
ghairmiúil ar mhúinteoirí́ ar fud na 
tíre, a chur ar siúl. Rinneadh Coláiste 
Comhlach de chuid Choláiste na 
Tríonóide, Baile Átha Cliath de Cheol-
Acadamh Ríoga na hÉireann sa bhliain 
2013. Rinne Deborah maoirseacht ar an 
athrú suntasach sin. 

Rinne Deborah staidéar ar an gceol 
i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha 
Cliath agus bronnadh céimeanna 
Máistreachta uirthi sa cheoleolaíocht 
(An Coláiste Ollscoile, Baile Átha 
Cliath) agus i riarachán gnó (Ollscoil 
Chathair Bhaile Átha Cliath). 
Aithnítear go bhfuil Deborah ar 
dhuine de na ceoltóirí pianó is fearr 
dá glúin in Éirinn agus shaothraigh sí 
ar feadh na mblianta ina Ceannasaí 
ar Roinn na Ceoltóireachta sa Cheol-
Acadamh Ríoga.

Dhírigh sí go mór ar sheinm le 
hamhránaithe le blianta beaga anuas 
agus d'oibrigh sí le Ailish Tynan, 
Mairéad Buicke, Tara Erraught agus 
Bernadette Greevy nach maireann, 
i measc roinnt oirfideach eile. Tá sí 
ina comhalta de bhord Chomórtas 
Idirnáisiúnta Pianó Bhaile Átha 
Cliath, de bhord Cheolfhoireann 
Náisiúnta na nÓg agus de bhord 
Lyric Opera. Rinne sí fónamh ar 
Phainéal Piarmheastóireachta don 
Chomhairle Ealaíon chomh maith.

Tá Deborah ina Leas-Uachtarán ar 
an dáréag comhalta ar Chomhairle 
Chumann Ardscoileanna Ceoil na 
hEorpa (AEC), scáthghrúpa do bhreis 
agus 280 ardscoil ceoil.



8. An Dr P.J. Mathews
Téarma oifige: 04 Samhain 2014–3 
Samhain 2024 (Athcheaptha don 
dara téarma ar an 10 Nollaig 2019)
Tá an Dr P.J. Mathews ina 
Chomh-Ollamh i Scoil an 
Bhéarla, na Drámaíochta agus 
na Scannánaíochta sa Choláiste 
Ollscoile, Baile Átha Cliath. 
Baineann a shaothar go speisialta 
le litríocht agus le cultúr na 
hÉireann. Is é a scríobh an saothar 
Revival (arna fhoilsiú ag Field Day/
Cork UP sa bhliain 2003) maidir le 
tréimhse athbheochan chultúr na 
hÉireann; a rinne eagarthóireacht 
ar an saothar Cambridge 
Companion to J.M. Synge (2009); 
agus comheagarthóireacht ar 
A Handbook of the Irish Revival 
(arna fhoilsiú ag Amharclann na 
Mainistreach sa bhliain 2015). 

Is é P.J. a bhunaigh agus 
atá ina Stiúrthóir ar an 
bpodchraoltóireacht acadúil le 
UCD scholarcast (www.ucd.ie/
scholarcast). 

Bhí sé ina stiúrthóir ar Scoil 
Samhraidh Parnell idir 2002 
- 2005 agus ceapadh ina 
Chomhalta Naughton agus 
ina Chomh-Ollamh Cuairte sa 
Bhéarla é in Ollscoil Notre Dame 
sa bhliain 2007-8. Tá sé ina 
bhall seachtrach de Mheitheal 
Léann na hÉireann in Université 
Sorbonne Nouvelle-Paris 3, 
agus ina chomhthionólaí ar 
Chraobhchóras Taighde 
Dochtúireachta Léann na 
hÉireann.

Bord RTÉ

9. Connor Murphy
Téarma oifige: 19 Márta 2020-18 
Márta 2025
Fiontraí teicneolaíochta 
é Connor Murphy a bhfuil 
cúlra aige i gcaipiteal fiontair, 
i sainchomhairleoireacht 
bhainistíochta agus i 
ríomheolaíocht. Tá sé ina 
chomhalta den fhoireann 
Techstars Venture Partner i 
láthair na huaire agus bhí sé ina 
Stiúrthóir Bainistíochta ar chlár 
Techstars SAP.iO i mBeirlín 
roimhe sin. Tacaíonn sé le 
cláracha Techstars in Melbourne, 
Súl, Bangalore, Singeapór, 
Osló, Liospóin, Amstardam, 
München agus i mBeirlín. Bhí 
sé ina Phríomhfheidhmeanach 
agus ina Bhunaitheoir tráth 
ar Datahug, a ghlac Callidus 
Cloud, atá liostaithe ar Nasdaq 
(Nasdaq:CALD), seilbh air agus 
atá mar chuid anois de SAP. 

Roimh a thréimhse le Datahug, 
d'oibrigh Connor le PA Consulting 
Group i Londain, i Nua-Eabhrac 
agus in Washington, DC. Bhain 
sé céim chéadonóracha amach 
sa ríomheolaíocht i gColáiste na 
hOllscoile, Corcaigh.

10. Anne O’Leary
Téarma oifige: 04 Samhain 2014–
3 Samhain 2024 (Athcheaptha 
don dara téarma ar an 10 Nollaig 
2019)
Tá taithí mhór ag Anne O’Leary 
ina Feidhmeannach Gnó. Réimsí 
spéise ina bhfuil cumas faoi 
leith léirithe aici is ea cúnamh 
a thabhairt do chomhlachtaí 
bealaí nua a aimsiú chuig an 
margadh agus leas a bhaint 
as deiseanna teicneolaíochta 
d'fhonn acmhainneacht a thapú. 
Tá tuiscint ghéar ghrinn ag 
Anne ar rialachas corparáide 
agus ar chúrsaí comhlíonta. 
Ina comhalta di d'Institiúid na 
Stiúrthóirí, tá tuiscint aici ar na 
coinníollacha reatha maidir le 
boird phríobháideacha agus boird 
chomhlachtaí Stáit.

Is fiontraí cruthanta í a rinne 
tionscnamh agus forás ar 
ghnólacht teicneolaíochta de 
scoth an domhain sular dhíol sí 
é, agus bíonn béim láidir aici ar 
pháirtnéireacht straitéiseach, 
ar bhainistíocht díolacháin, ar 
mhargaíocht, ar fhorbairt táirgí 
agus ar bhainistíocht maidir 
le caidreamh inmheánach - 
seachtrach.

Tá taithí leathanréimseach ag 
Anne ar earnálacha éagsúla 
gnó. Is léir a cumas maidir le 
fáthmheas, pleanáil straitéiseach, 
soirbhiú do mheithle agus do 
dhaoine aonair agus méadú 
inbhuanaithe ar theacht isteach 
airgid.

11. Robert Shortt
Téarma oifige: 29 Bealtaine 2018–
3 Samhain 2024 (Athcheaptha 
don dara téarma ar an 10 Nollaig 
2019)
Thosaigh Robert Shortt ag 
obair in RTÉ ina iriseoir ar an 
gclár News at One sa bhliain 
1998. Tá sé ag obair ó shin i leith 
ar go leor cláracha sa rannán 
Nuachta & Cúrsaí Reatha. Bhí sé 
ina Chomhfhreagraí Gnó agus 
bhí sé ina chuid den fhoireann a 
bhunaigh The Business ar Radio 
1. Chaith sé ceithre bliana ina 
Chomhfhreagraí in Washington 
sula ndeachaigh sé le Prime 
Time sa bhliain 2009. Tá Gradam 
Iriseoireachta Gnó Smurfit 
buaite faoi dhó aige as a chuid 
tuairisceoireachta. 

Sular thosaigh sé in RTÉ, bhí sé 
ag obair do nuachtán airgeadais 
na Seapáine, an Nikkei agus 
don BBC. Toghadh ina chéad 
chathaoirleach ar Fhochraobh 
RTÉ NUJ agus d'fhóin sé ina 
Leas-Chathaoirleach ar Ghrúpa 
Ceardchumainn RTÉ (TUG) ar 
feadh trí bliana. Bhain sé BA sa 
Bhéarla agus san Eacnamaíocht 
amach in UCD agus MSc san 
Eacnamaíocht amach i Scoil 
Staidéar an Oirthir agus na 
hAfraice in Ollscoil Londan.

Is é Robert Comhfhreagraí 
Eacnamaíochta RTÉ faoi láthair.
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Freastal ar Chruinnithe an Bhoird
Tionóladh naoi gcruinniú de Bhord RTÉ i rith na bliana 2021. Leagtar amach thíos freastal chomhaltaí an Bhoird ar na cruinnithe sin: 

Cruinnithe 
Infhreastail

Cruinnithe a 
Freastalaíodh

An Bord mar a bhí an 31 Nollaig 2021

Moya Doherty (Cathaoirleach) 9 8

Susan Ahern 4 4

Dee Forbes 9 9

David Harvey 4 4

Daire Hickey 4 4

Ian Kehoe 9 9

Deborah Kelleher 9 8

An Dr P.J. Mathews 9 8

Connor Murphy 9 9

Anne O’Leary 9 8

Robert Shortt 9 9

Daoine a d'éirigh as de bheith ina gcomhaltaí den Bhord sa bhliain 2021

Larry Bass 1 1

Féach an tuairisc faoi Rialachas Corparáide ar leathanach 88 maidir le tuilleadh mionsonraí faoin athrú i gcomhaltas an Bhoird sa bhliain 2021. 

Coistí an Bhoird 
An Coiste Iniúchta agus Riosca 
Tionóladh seacht gcruinniú i rith na bliana 2021, a ndearnadh freastal 
mar seo a leanas orthu: 

Comhaltaí Coiste
Cruinnithe 

Infhreastail
Cruinnithe a 

Freastalaíodh Ceapadh ar an gCoiste

Anne O’Leary 
(Cathaoirleach) 7 6 27 Samhain 2014

Susan Ahern 2 2 16 Meán Fómhair 2021

Ian Kehoe 7 7 13 Feabhra 2020

Robert Shortt 7 7 13 Meán Fómhair 2018

Coiste na gCláracha 
Tionóladh ceithre chruinniú de Choiste na gCláracha i rith na bliana 
2021. Is mar seo a leanas a freastalaíodh orthu. 

Comhaltaí Coiste
Cruinnithe 

Infhreastail
Cruinnithe a 

Freastalaíodh Ceapadh ar an gCoiste

An Dr P.J. Mathews 
(Cathaoirleach) 4 4 27 Samhain 2014

Daire Hickey 1 1 16 Meán Fómhair 2021

Deborah Kelleher 4 4 27 Samhain 2014

Robert Shortt 3 3 31 Bealtaine 2018

Tháinig deireadh le tréimhse Robert Shortt ina chomhalta ar an gCoiste 
ar an 16 Meán Fómhair 2021. 

An Coiste maidir le Cóirthrádáil
Tionóladh trí chruinniú i rith na bliana 2021, agus bhí na comhaltaí go léir 
i láthair ag gach cruinniú, mar seo a leanas:

Comhaltaí Coiste
Cruinnithe 

Infhreastail
Cruinnithe a 

Freastalaíodh Ceapadh ar an gCoiste

Deborah Kelleher 
(Cathaoirleach) 3 3 24 Meán Fómhair 2015

Susan Ahern 1 1 16 Meán Fómhair 2021

Ian Kehoe 2 2 16 Iúil 2020

Tháinig deireadh le tréimhse Ian Kehoe ina chomhalta ar an gCoiste ar 
an 16 Meán Fómhair 2021. 

An Coiste Luach Saothair agus Forbartha Bainistíochta 
Reáchtáladh cruinniú amháin den choiste le linn na bliana 2021 agus bhí 
na comhaltaí go léir i láthair ag gach cruinniú, mar seo a leanas:

Comhaltaí Coiste
Cruinnithe 

Infhreastail
Cruinnithe a 

Freastalaíodh Ceapadh ar an gCoiste

Moya Doherty 
(Cathaoirleach) 1 1 22 Eanáir 2015

Connor Murphy 1 1 02 Nollaig 2021

Anne O’Leary 1 1 22 Eanáir 2015

Freastal ar Chruinnithe Fhochoiste Bhord RTÉ 
Is do fhreastal chomhaltaí  an Bhoird ar chruinnithe de Bhord RTÉ agus 
d’fhochoistí an Bhoird a thagraítear leis an eolas a fhoilsítear thuas. 
Anuas air sin, bhí David Harvey, Daire Hickey, Ian Kehoe agus Connor 
Murphy ina gcomhaltaí freisin ar Bhoird fhochuideachtaí de chuid RTÉ, 
agus déanann siad freastal ar na cruinnithe Boird de réir sceidil na 
bhfochuideachtaí sin.

85



Dee Forbes, Príomh-Stiúrthóir
Féach an nóta beathaisnéise ar leathanach 82.

Richard Collins
Príomhoifigeach Airgeadais
Tháinig Richard ag obair in RTÉ i mí Eanáir 
2020. Tá sé ina stiúrthóir ar RTÉ Commercial 
Enterprises DAC agus RTÉ Transmission 
Network DAC. 

Sular thosaigh sé ag obair le RTÉ, chaith 
Richard 13 bliana ag obair san earnáil 
miondíola, áit a bhfuair sé taithí leathan ar 
airgeadas agus oibríocht, bhí sé i gceannas 
ar líon olltionscadal comhlánaithe agus 
athchóiriúchán. Le déanaí bhí sé ina Stiúrthóir 
Airgeadais in Dunnes Stores áit a raibh ról 
tábhachtach aige i bhforbairt straitéise agus 
córais a nuachóiriú. Roimhe sin ba é Stiúrthóir 
Airgeadais Superquinn é agus ba é a rinne an 
comhcheangal le Musgrave Group a stiúradh. 

Bhí róil airgeadais sinsearacha ag Richard 
anseo in Éirinn agus thar lear in eagraíochtaí 
mar Dell Computer Corporation agus Údarás 
Aerfort Bhaile Átha Cliath. Bhain sé céim 
amach i gColáiste na Tríonóide agus thraenáil 
sé le bheith ina chuntasóir cairte le KPMG.

Rory Coveney
Stiúrthóir Straitéise 
Tá Rory ag obair le RTÉ ón mbliain 2007 
agus is iomaí ról a bhí aige ó shin. Ón mbliain 
2011, ina Chomhairleoir Straitéiseach don 
Phríomh-Stiúrthóir, tá Rory lárnach i bpleanáil 
straitéiseach na heagraíochta. Ina Stiúrthóir 
Straitéise, treoróidh sé feidhm straitéise nua 
ina gcuimseofar straitéis chorparáideach, 
fiontair agus nuálaíocht nua, gnóthaí poiblí 
agus bainistiú straitéiseach riosca. 

Sular thosaigh sé in RTÉ, bhí Rory ag obair 
do Chúnamh Éireann sa Roinn Gnóthaí 
Eachtracha. Is céimí de chuid UCC é Rory 
áit ar bhain sé BA sa Stair amach. Bhain sé 
MA sna Meáin Idirghníomhacha amach in 
Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath 
chomh maith.

Eimear Cusack
Stiúrthóir, Acmhainní Daonna 
Ceapadh Eimear ina Stiúrthóir ar Acmhainní 
Daonna sa bhliain 2017. Tá taithí ag Eimear ar 
oibriú le cúrsaí dlí, baincéireachta, seirbhísí 
gairmiúla agus TFC i rith a saol oibre agus 
ceapadh ina Ceannasaí Acmhainní Daonna 
maidir leis an Ríocht Aontaithe agus Éirinn 
le Ericsson í sa bhliain 2013, áit a ndearna 
sí cláracha forleathana athrúcháin a leagan 
amach agus a chur i bhfeidhm. Lena bhfuil 
de thaithí aici ar straitéisí nuálaíochta i leith 
dhaoine, tá béim ag Eimear ar an gcaidreamh 
leis an bhfostaí, ar dhaoine cumasacha 
a mhealladh chun na heagraíochta agus 
ar bhainistíocht ina leith, agus ar chúrsaí 
foghlamtha agus forbartha. 

Sular thosaigh sí ag obair le RTÉ, bhí straitéisí 
éagsúla idirathraithe, athchóiriúcháin agus 
comhtháite tugtha i gcrích ag Eimear i ndáil le 
seirbhísí bainistithe agus cásanna éadála. 

Adrian Lynch
Stiúrthóir, Lucht Féachana agus Éisteachta, 
Cainéil agus Margaíocht 
Thosaigh Adrian ag obair in RTÉ in 2014 agus 
bhí sé ina Cheannasaí Cainéil le haghaidh RTÉ 
One agus RTÉ2 roimhe sin. Nuair a bhí sé sa 
phost sin, sheol sé sceidil uaillmhianacha nua do 
na seirbhísí. Ina Cheannasaí Cainéil dó ar RTÉ 
One agus ar RTÉ2, thug Adrian réimse leathan 
d’ábhar cláir den iliomad seánra ar an scáileán 
agus is suntasach mar a d’éirigh le Dancing with 
the Stars, RTÉ 1916, agus cláracha faisnéise 
de leithéid My Homeless Family ar bronnadh 
gradaim orthu chomh maith. 

Sular thosaigh sé le RTÉ, bhíodh Adrian ina 
Stiúrthóir Bainistíochta agus ina úinéir ar Animo 
Television, ceann de na comhlachtaí léiriúcháin 
neamhspleácha is fearr ar éirigh leis in Éirinn. 
Ba é a bhí freagrach as roinnt de na cláracha is 
iomráití ar RTÉ One i rith a chuid ama le Animo, 
sraitheanna faisnéise ar bronnadh gradaim 
orthu ina measc, mar shampla Freefall – The 
Night the Banks Failed.

Paula Mullooly
Stiúrthóir, Cúrsaí Dlí
Ceapadh Paula ina Stiúrthóir ar Chúrsaí Dlí 
sa bhliain 2019. Sainaturnae meáin í Paula a 
bhfuil taithí os cionn 25 bliain aici sna meáin 
chraoltóireachta agus sa dlí príobháideach 
aici. Chuir sí comhairle ar réimse leathan cliaint 
meán le linn a gairme agus rinne sí ionadaíocht 
thar a gceann chomh maith, sa bhaile agus go 
hidirnáisiúnta araon, agus tá léachtaí tugtha 
aici ar dhlí na meáin. Cheap an Rialtas í ina ball 
ar an nGrúpa Oibre um Leasú Clúmhillte, a 
chuir tuarascáil ar fáil in 2003 trína ndearnadh 
leasuithe a mholadh agus dréacht-reachtaíocht 
a chur i láthair. Rinne sí fónamh chomh maith 
ar an gCoiste um Chomhlíonadh ag Údarás 
Craolacháin na hÉireann ó 2010 go dtí 2018 agus 
bhí sí ina Cathaoirleach ar an mBord Achomhairc 
um Chinsireacht Foilseachán ó 2004 go dtí 2012.

Feidhmiúchán
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Geraldine O’Leary
Stiúrthóir Tráchtála 
Thosaigh Geraldine le RTÉ in 1997 ina 
Bainisteoir, Díolacháin Teilifíse, agus fuair sí 
ardú céime go dtí Stiúrthóir, Díolacháin agus 
Margaíocht sa bhliain 1999. In 2003, ceapadh 
ina Stiúrthóir Tráchtála, Teilifís RTÉ, í agus 
bhí ról mór aici maidir le feidhm tráchtála 
RTÉ. Ceapadh ina Stiúrthóir Tráchtála, 
RTÉ í in Eanáir 2018 agus is í atá freagrach 
as gach ball foirne agus gach oibríocht 
tráchtála rannach agus tras-rannach in RTÉ 
a threorú. Is Comhalta í Geraldine de chuid 
Institiúid Margaíochta na hÉireann, Stiúrthóir 
Bunaitheach TAM Ireland agus is comhalta 
í de Chumann Margaíochta na hÉireann 
chomh maith le bheith ina Comhalta Boird de 
EGTA (Grúpa na hEorpa maidir le Fógraíocht 
Teilifíse). Bhí sí ina hUachtarán ar Bhord EGTA 
idir 2009 agus 2011. 

Jim Jennings 
Stiúrthóir, Ábhar
Ceapadh Jim ina Bhainisteoir Stiúrtha ar 
Raidió RTÉ i mí na Samhna 2013. Déanann 
sé maoirseacht freisin maidir leis an 
mbainistíocht ar Cheolfhoirne, Cheathairéad 
agus Chóir RTÉ. Bhí Jim ina Cheannasaí ar 
RTÉ Raidió 1 sular ceapadh sa phost seo é. 
Sa bhliain 1985 a thosaigh Jim le RTÉ Radio 1, 
ag obair ar dtús le gnéchláracha agus cúrsaí 
reatha ar chláracha de leithéid Today at Five 
agus The Pat Kenny Show. 

D’athraigh sé sa bhliain 1989 go dtí Teilifís RTÉ, 
mar a raibh roinnt post sinsearach aige, ina 
measc Léiritheoir Feidhmiúcháin ar The Late 
Late Show, Election 2012 agus searmanas 
oscailte na gCluichí Oilimpeacha Speisialta. 
D’oibrigh sé freisin ina eagarthóir ar Léargas. 
Rinneadh Stiúrthóir ar Ábhar de Jim mar 
chuid den athstruchtúrú ar an eagraíocht sa 
bhliain 2017.

Richard Waghorn 
Stiúrthóir, Oibríochtaí, Teicneolaíocht 
agus Athchóiriúchán
Thosaigh Richard le RTÉ ina Phríomhoifigeach 
Teicneolaíochta i mí Feabhra 2012. Ceapadh 
Richard ina stiúrthóir ar RTÉ Transmission 
Network DAC i rith na bliana 2013. Tá céim 
MBA ag Richard ó Henley Management College 
agus is céimí de chuid an University of Leeds é. 

Bhí Richard ina Phríomhoifigeach 
Teicneolaíochta leis an South African 
Broadcasting Corporation idir na blianta 2009 
agus 2011. Roimhe sin, chaith Richard ceithre 
bliana ina Stiúrthóir Dáiliúcháin leis an BBC 
agus é i mbun ceannródaíochta maidir leis 
an athrú go dtí córais dhigiteacha. D’oibrigh 
sé ar fud roinnt réimsí éagsúla leis an BBC, 
straitéis, meáin chumarsáide nua, dáileachán 
agus léiriúchán raidió ina measc. Bhí Richard 
ina stiúrthóir boird ag Freesat agus ina 
bhainisteoir tionscadail maidir le seoladh 
Freeview sa Ríocht Aontaithe sa bhliain 2002. 

Ghlac Richard ceannasaíocht ar 
ghníomhaíochtaí teicneolaíochta agus 
athchóiriúcháin RTÉ sa bhliain 2017, agus ghlac 
bainistíocht ar an rannán oibríochta sa bhliain 
2019, mar chuid den atheagar ar an eagraíocht. 

Jon Williams
Stiúrthóir, Nuacht agus Cúrsaí Reatha RTÉ
Tháinig Jon ag obair in RTÉ i mí Eanáir 2017. 
Bhíodh sé ina Eagarthóir Bainistíochta, Nuacht 
Idirnáisiúnta roimhe sin ag ABC News i Nua-
Eabhrac mar ar mhúnlaigh sé tráchtaireacht na 
heagraíochta sin ar an nuacht idirnáisiúnta agus 
an straitéis ina leith sin. Bhí Jon i gceannas ar 
thuairisceoireacht an ABC ar an gcogadh san 
Úcráin agus ar ghéarchéim na ndídeanaithe san 
Eoraip, chomh maith le tuairisciú a dhéanamh 
ar ionsaithe sceimhlitheoireachta ISIS san 
Eoraip. Chuir sé an nuálaíocht chun cinn chomh 
maith, lena n-áirítear físeáin 360 agus an 
réaltacht fhíorúil a úsáid. 

Idir 2006 agus 2013, bhí Jon ina Eagarthóir 
maidir le Nuacht an Domhain ag an BBC, i 
mbun bainistíochta ar fhoireann 200 duine i 
30 tír. Rinne sé maoirseacht ar an tuairisciú ar 
chogadh Iosrael agus na Liobáine sa bhliain 
2006 ar bronnadh gradam idirnáisiúnta Emmy 
ina leith. Bronnadh an dara gradam Emmy air 
sa bhliain 2013 mar gheall ar thráchtaireacht 
an BBC ar an gcogadh cathartha sa tSiria. 
Ba é Jon Eagarthóir Nuachta na Ríochta 
Aontaithe ag an BBC tráth ar tharla ionsaithe 
sceimhlitheoireachta 7/7 ar an gcóras 
iompair i Londain agus Leaseagarthóir an Six 
O’Clock News ag an BBC tráth ar tharla 9/11. 
Ghnóthaigh sé an tríú gradam Emmy sa bhliain 
2017 mar gheall ar thráchtaireacht an ABC ar 
ghéarchéim na ndídeanaithe sa tSiria.
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Rialachas Corparáide
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021

Tá comhaltaí Bhord RTÉ tiomanta maidir leis na caighdeáin is airde a 
choinneáil ar bun maidir leis an rialachas corparáide agus leis an iompar 
i mbun gnó. Ceanglaítear faoin Acht Craolacháin 2009 go mbeadh 
taithí nó cumas ag comhaltaí i gcúrsaí atá iomchuí don mhaoirseacht ar 
chraoltóir seirbhíse poiblí (Alt 82). Ní mór do chomhaltaí uile an Bhoird 
freisin a gcuid feidhmeanna a chur i gcrích ar bhealach lena gcinntítear 
go ndéantar obair RTÉ, de bhun na gcuspóirí faoin reachtaíocht, go 
héifeachtach agus go críochnúil (Alt 87).

Cloíonn RTÉ leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú (“an 
Cód Cleachtais”).

Leagtar amach sa Chód Cleachtais na prionsabail maidir le rialachas 
corparáide a gceanglaítear ar Bhoird na gComhlachtaí Stáit iad a 
chomhlíonadh. Áirítear orthu sin gnáis agus nósanna rialachais maidir 
le raon leathan réimsí, mar shampla, ról an Bhoird; cóid iompair agus 
nochtadh leasa; tuairisciú gnó agus airgeadais; bainistíocht i ndáil le 
réimsí baoil agus rialú inmheánach; caidreamh leis an Oireachtas agus 
leis an Roinn rialtais a dtagann an comhlacht faoina coimirce; agus gnáis 
rialála faoi leith maidir le raon réimsí eile. Leagtar amach tuilleadh eolais 
ar na réimsí sin sa chuid eile den chaibidil seo den Tuarascáil Bhliantúil.

Éilítear ar Chathaoirleach an Bhoird gach bliain a dheimhniú leis an Aire 
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán go bhfuil 
na cleachtais agus nósanna imeachta rialachais in RTÉ ag teacht leis an 
gCód Cleachtais um Rialachas Comhlachtaí Stáit.

Comhlíonann RTÉ freisin an ceanglas maidir le rialachas corparáideach 
agus ceanglais eile arna bhforchur ag an Acht um Eitic in Oifigí Poiblí, 
1995 agus ag an Acht um Chaighdeáin in Oifigí Poiblí, 2001 agus an tAcht 
um Cheartas Coiriúil (Cionta Éilithe), 2018.

Tá a Chód Iompair féin glactha ag an mBord chomh maith, ina leagtar 
amach an cur chuige atá aige i leith iompar gnó freagrach agus eiticiúil.

Bord RTÉ
Comhdhéanamh
Ceaptar Comhaltaí Bhord RTÉ faoi Alt 81 d’Acht Craolacháin 2009 ar 
feadh tréimhse nach faide ná cúig bhliana. Foráiltear faoin Acht do Bhord 
ar a bhfuil dháréag comhalta, arna gceapadh ag an Rialtas mar seo a 
leanas:
• Seisear comhaltaí a cheaptar ar ainmniúchán an Aire Turasóireachta, 

Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán;
• Déanann an Comhchoiste Oireachtais um Meáin, Turasóireacht, 

Ealaíona, Cultúr, Spórt agus Gaeltacht ceathrar comhaltaí a mholadh 
leis an Aire;

• Is comhalta ex-officio Príomh-Stiúrthóir RTÉ; agus
• Ceaptar duine amháin d’fhoireann RTÉ tar éis toghcháin.

Ceapann an rialtas duine de na comhaltaí chun gníomhú mar 
Chathaoirleach. Foráiltear faoin Acht Craolacháin 2009 freisin do 
chothromaíocht idir na hinscní maidir le comhaltas an Bhoird, trína 
éileamh go mbeadh ar na comhaltaí líon fear nach lú ná cúigear agus 
líon ban nach lú ná cúigear. Amhail an 31 Nollaig 2021, cúigear ban agus 
seisear fear atá ar Bhord RTÉ.

Iléagsúlacht an Bhoird ó thaobh cúrsaí Inscne

Tháinig athrú ar chomhaltaí Bhord RTÉ i rith na bliana. 

Mar a tuairiscíodh roimhe seo, tháinig deireadh le téarma oifige ceathrar 
comhaltaí Boird ar an 15 Feabhra 2020. Chun na folúntais sin a líonadh, 
cheap an Rialtas an ceathrar ball foirne seo a leanas chuig an mBord, le 
héifeacht ón 13 Iúil 2021: 
• Susan Ahern
• Larry Bass
• Daire Hickey
• David Harvey

Rinneadh na ceapacháin sin tar éis don Chomhchoiste Oireachtais um 
Meáin, Turasóireacht, Ealaíona, Cultúr, Spórt agus Gaeltacht moltaí a 
dhéanamh leis an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt 
agus Meán. 

D’éirigh Larry Bass as an mBord le héifeacht ón 20 Meán Fómhair 2021. 
Ní raibh aon athrú eile ar chomhaltaí Bhord RTÉ i rith na bliana. 

Leagtar amach sonraí beathaisnéise faoin aon chomhalta dhéag den 
Bhord, mar a bhí ar an 31 Nollaig 2021, ar leathanaigh 82 go 84 agus 
mionsonraí faoi théarmaí oifige san áireamh.

Iléagsúlacht an Bhoird maidir le Seilbh Oifige 

Fir  55%

Mná  45%
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Ról
Leagtar amach dualgais chomhaltaí an Bhoird in Alt 87 d’Acht 
Craolacháin 2009. Tugann comhaltaí an Bhoird treoir faoi stiúir 
chorparáideach agus straitéis RTÉ agus seasann siad ar son leasa an 
lucht féachana agus an lucht éisteachta, arna chinntiú go gcomhlíonann 
RTÉ na dualgais faoin reachtaíocht ar bhealach éifeachtach éifeachtúil. 
Cuireann gach comhalta breithiúnas neamhspleách i bhfeidhm trí 
dhúshlán an lucht Feidhmeannais a thabhairt ar bhealach tairbheach 
agus trí chuidiú le cuspóirí straitéise RTÉ a thabhairt chun cinn.

Tá éagsúlacht ag baint le cúlra, scileanna agus taithí chomhaltaí an 
Bhoird maidir le raon leathan réimsí gnó a bhaineann le hábhar maidir le 
maoirseacht a dhéanamh ar chraoltóir seirbhíse poiblí. Leagtar síos na 
critéir maidir le comhaltacht ar an mBord in Alt 82 den Acht Craolacháin 
2009. Luaitear i measc na gcritéar nithe mar seo a leanas: gnóthaí meán 
cumarsáide, craoltóireacht seirbhíse poiblí, ábhar craoltóireachta a léiriú, 
teicneolaíocht do mheáin dhigiteacha, gnó agus gnóthaí tráchtála, cúrsaí 
dlí agus gnóthaí rialúcháin agus nithe a bhaineann leis an nGaeilge a 
thabhairt chun cinn. 

Déantar deighilt shoiléir ó thaobh freagrachtaí idir post Chathaoirleach 
an Bhoird, ar cathaoirleach neamhfheidhmiúcháin atá ann, agus post an 
Phríomh-Stiúrthóra.

Glacann an Príomh-Stiúrthóir, i gcomhar leis an lucht bainistíochta 
feidhmiúcháin, freagracht as cúrsaí oibriúcháin ó lá go lá in RTÉ. Áirítear 
ar fhreagracht an Chathaoirligh ceannasaíocht a dhéanamh ar an mBord, 
clár oibre an Bhoird a dheimhniú, éifeachtúlacht an Bhoird a chinntiú agus 
freastal do rannpháirtíocht iomlán a bheith ag gach comhalta den Bhord.

Bíonn cruinnithe go minic ag Cathaoirleach an Bhoird agus an lucht 
bainistíochta feidhmiúcháin leis an Roinn Turasóireachta, Cultúir, 
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán chun cúrsaí maidir le feidhmíocht 
oibriúcháin agus airgeadais RTÉ a phlé.

Déanann an Bord athbhreithniú leanúnach ar struchtúir agus feidhmíocht 
an Bhoird féin. Tá an Bord i mbun measúnú dá chuid féin a dhéanamh i 
láthair na huaire ar a fheidhmíocht féin agus ar fheidhmiú an Bhoird.

Nósanna Imeachta an Bhoird
Cuirtear cáipéisí mionteagaisc faoi RTÉ agus cúrsaí oibriúcháin RTÉ ar 
fáil do gach comhalta den Bhord ar a gceapadh. Tagann an Bord le chéile 
de réir sceideal cruinnithe rialta agus bíonn cruinnithe ann tráthanna eile 
freisin de réir mar a mheastar gá leis sin. Bíonn teacht iomlán go tráthúil 
ag gach comhalta den Bhord ar an eolas a theastaíonn chun cur ar a 
gcumas a gcuid dualgas a chomhlíonadh. Seoltar páipéir an Bhoird chuig 
gach comhalta den Bhord in am tráth roimh chruinnithe an Bhoird agus 
bíonn aon pháipéar nó eolas sa bhreis air sin ar fáil go héasca ag gach 
comhalta Boird ar a iarraidh.

Bíonn san áireamh le páipéir an Bhoird a sheoltar chuig comhaltaí an 
Bhoird miontuairiscí gach cruinniú coiste a tionóladh ón gcruinniú Boird 
roimhe sin nó, sa chás nach mbíonn miontuairiscí ar fáil an tráth a ndéantar 
na páipéir a dháileadh, tugtar cuntas ó bhéal ag cruinniú an Bhoird.

Bíonn teacht ag comhaltaí an Bhoird ar chomhairle agus ar sheirbhísí ó 
Rúnaí Ghrúpa RTÉ atá freagrach as cinntiú go ndéantar de réir nósanna 
imeachta an Bhoird agus go gcomhlíontar na rialacha agus na rialacháin 
is infheidhme. Bíonn comhairleoirí gairmiúla RTÉ ar fáil le haghaidh 
comhairliúcháin leis an mBord de réir mar is gá. Is féidir le comhalta aonair 
den Bhord comhairle lucht gairme a fháil agus dul faoi oiliúint ghairmiúil, 

más gá, ar chostas RTÉ. Tá polasaí árachais i bhfeidhm ag an mBord trína 
slánaítear comhaltaí an Bhoird sa chás go dtabharfaí imeachtaí dlí ina 
n-aghaidh le linn a gcuid dualgas mar chomhaltaí den Bhord.

Tá sceideal foirmeálta leagtha síos maidir le cineálacha ábhair a 
choimeádtar don Bhord amháin maidir lena meas agus cinneadh a 
dhéanamh ina leith. Tagann réimsí buntábhachtacha de ghnó RTÉ faoi 
scáth an sceidil sin:
• Pleananna straitéise, an buiséad bliantúil agus na ráitis airgeadais 

bhliantúla a aontú;
• Bearta móra infheistíochtaí, tionscadail chaipitil agus iasachtaí a aontú;
• Sócmhainní suntasacha a éadáil, a dhiúscairt nó a ligean i léig; 
• Athbhreithniú a dhéanamh ar an bhfeidhmíocht ó thaobh cúrsaí 

oibriúcháin agus cúrsaí airgeadais;
• An polasaí cistíochta agus polasaithe maidir le bainistíocht i leith riosca; 
• Leibhéil údaráis tharmligthe, conarthaí móra a aontú san áireamh; 
• An Príomh-Stiúrthóir agus an Rúnaí Grúpa a cheapadh (de réir Alt 89 

den Acht Craolacháin 2009). 
• Cathaoirleach/Stiúrthóirí/Iontaobhaithe Fhochuideachtaí agus 

Scéimeanna Pinsin RTÉ a cheapadh; agus
• Athbhreithniú ar an gcóras rialaithe inmheánaigh.

Déantar ábhair áirithe eile a tharmligean le coistí de chuid an Bhoird, mar a 
leagtar amach thíos.

Bíonn Cathaoirleach gach coiste ar fáil chun tuairisc a thabhairt agus 
ceisteanna a fhreagairt faoi imeachtaí an choiste ag na cruinnithe Boird, de 
réir mar is gá.

Coistí an Bhoird
Tá ceithre cinn d’fhochoistí buana ar bun ag an mBord an 31 Nollaig 2021 
chun cuidiú leis an bhfeidhmiúchán i leith na bhfreagrachtaí. Is iad sin an 
Coiste Iniúchta agus Riosca, an Coiste Luach Saothair agus Forbartha 
Bainistíochta, Coiste na gCláracha agus an Coiste maidir le Cóirthrádáil. Tar 
éis athbhreithniú a dhéanamh ar choistí agus ar chomhaltaí na gcoistí sin i 
Meán Fómhair 2021 tháinig deireadh mar fhochoiste buan leis an gCoiste 
Bunathraithe Straitéise ó tharla a chuid dualgas tugtha chun críche.  
 
Leagtar amach ar leathanach 85 na comhaltaí atá ar gach coiste agus 
sonraí faoin bhfreastal a rinneadh ar na cruinnithe a tionóladh i rith na 
bliana 2021. Feidhmíonn Rúnaí Ghrúpa RTÉ ina Rúnaí ar gach Coiste.  

D’fhéadfaí coistí sealadacha a bhunú ó am go chéile chun déileáil le 
hábhair faoi leith de réir téarmaí tagartha sainiúla. Níor bunaíodh aon 
choistí sealadacha i rith na bliana 2021.  

An Coiste Iniúchta agus Riosca
Tá ceathrar de chomhaltaí an Bhoird ar an gCoiste Iniúchta agus 
Riosca, agus comhaltaí iad triúr acu a mheastar a bheith ina gcomhaltaí 
neamhspleácha. Tá téarmaí tagartha an choiste, a nuashonraíodh i mí na 
Nollag 2020, ar fáil ar láithreán gréasáin RTÉ. 

Freastalaíonn an Príomhoifigeach Airgeadais agus an Ceannasaí Iniúchta 
Inmheánaigh ar chruinnithe an choiste, agus freastalaíonn na hiniúchóirí 
seachtracha de réir mar is gá. Foráiltear faoi théarmaí tagartha an 
choiste gur féidir cuireadh a thabhairt do chomhaltaí eile den Bhord, 
d’fheidhmeannaigh agus do dhaoine eile freastal ar chruinniú iomlán nó 
ar chuid de chruinniú ar bith. Bíonn teacht go hiomlán, go díreach agus go 
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Rialachas Corparáide
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021 (ar lean)

neamhshrianta tráth ar bith ag an gCeannasaí Iniúchta Inmheánaigh agus 
ag na hiniúchóirí seachtracha araon ar Chathaoirleach an choiste. Anuas 
ar an méid sin, bíonn plé ar a laghad uair sa bhliain ag an gCoiste Iniúchta 
agus Riosca le hiniúchóirí seachtracha agus inmheánacha, gan daoine 
den lucht bainistíochta feidhmiúcháin i láthair, d’fhonn a chinntiú nach 
bhfuil aon ábhar buartha gan socrú.

Rinne an Coiste Iniúchta agus Riosca athbhreithniú ar na nithe seo a 
leanas i rith na bliana 2021:

Tuairisciú airgeadais
• Ráitis airgeadais bhliantúla an ghrúpa, sular cuireadh faoi bhráid 

an Bhoird go foirmeálta iad. Bhí athbhreithniú an choiste dírithe go 
háirithe ar shreafaí airgid tuartha an Ghrúpa don tréimhse amach 
anseo, lena n-áirítear ar dhifríochtaí a d’fhéadfadh a bheith sna tuartha 
sin, i gcomhthéacs ghnóthas leantach an Ghrúpa a mheas. Áiríodh 
polasaithe cuntasaíochta, ar réimsí a dteastaíonn breithiúnas ina leith, 
a shoiléire agus a bhí nochtadh á dhéanamh agus cúrsaí comhlíonta 
maidir leis na caighdeáin chuntasaíochta agus dlí is infheidhme in 
athbhreithniú an choiste chomh maith. 

• Tuarascáil bhliantúil Léiriúchán Neamhspleách, sular cuireadh faoi 
bhráid an Bhoird go foirmeálta í

Buiséadú agus gnóthaí airgeadais 
• Buiséad bliantúil Ghrúpa RTÉ, sula gcuirtear ar aghaidh go foirmiúil 

chuig an Bord é
• An tionchar sreabhaidh airgid a bhfuiltear ag súil leis de bharr Covid-19 

ar ghnóthaí airgeadais an Ghrúpa  
• Tuairiscí rialta faoi fheidhmíocht an Ghrúpa ó thaobh cúrsaí́ 

airgeadais, gnóthaí pinsean san áireamh chomh maith leis an 
mbainistíocht riosca maidir le hathruithe ar rátaí malairte eachtraí

• Socruithe baincéireachta agus saoráidí cistíochta RTÉ
• Nuashonruithe maidir le tionscadail mhóra caipitil

Rialú inmheánach agus bainistiú riosca 
• Tuairiscí gach ráithe maidir le hábhar baoil agus athruithe i rith na bliana 

a mheas maidir leis na príomhbhaoil chorparáideacha
• Tuairisc mhion ón Urra Feidhmiúcháin maidir le roinnt de na 

príomhréimsí baoil do ghnó na corparáide
• Éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaigh agus tuairisc ar na 

torthaí a thabhairt don Bhord
• Pleanáil theagmhasach i leith an Bhreatimeachta / Covid-19

Rialachán agus comhlíonadh
• Cúrsaí comhlíonta maidir le Rialachas Corparáide, comhlíonadh an 

Chóid Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú san áireamh
• Nuashonrú rialta maidir le GDPR agus maidir le cúrsaí dlí 
• Iarrataí faoin Acht um Shaoráil Faisnéise
• Socruithe maidir le hábhar buartha a chur in iúl (sceithireacht), lena 

n-áirítear athbhreithniú ar an bPolasaí maidir le Tuairiscíocht de Mheon 
Macánta  

Iniúchadh inmheánach 
• An Plean don Iniúchadh Inmheánach
• Tuairiscí maidir le hIniúchadh Inmheánach agus an dul chun cinn maidir le 

bearta a shonraítear sna tuairiscí a chur i bhfeidhm. Cuireann an Ceannasaí 
Iniúchta Inmheánach tuairisc i láthair ag gach cruinniú den Choiste Iniúchta 
agus Riosca, ina dtugtar cuntas achomair ar obair a rinneadh ó bhí an 
cruinniú deireanach ann agus ar thorthaí na hoibre sin, chomh maith leis na 
réimsí a lua a mbeifear ag díriú orthu don chéad tréimhse eile

Iniúchadh seachtrach
• An plean don iniúchadh seachtrach, scóip na hiniúchóireachta, de réir mar 

a leagtar amach sa Litir Fostaíochta, agus éifeachtúlacht phróiseas na 
hiniúchóireachta

• Tuairisc ón iniúchóir seachtrach tar éis iniúchóireacht a dhéanamh ar na 
ráitis airgeadais agus plé ar na ceisteanna a d’eascair uaidh sin

Cuireadh seisiúin eolais ar fáil don Choiste Iniúchta agus Riosca i rith na 
bliana 2021 faoi chora nua i réimsí éagsúla maidir le rialachas corparáide, 
bainistiú riosca agus caighdeáin chuntasaíochta agus tugadh faoi 
athbhreithniú sceidealaithe ar théarmaí tagartha an Choiste.

Tá bearta cúraim curtha i bhfeidhm ag an gCoiste Iniúchta agus Riosca lena 
chinntiú nach gcuirtear isteach ar neamhspleáchas agus ar oibiachtúlacht 
fheidhm na hiniúchóireachta seachtraí. Déantar athbhreithniú go tráthrialta ar 
na bearta cúraim sin. Anuas air sin, tá deimhnithe ag na hiniúchóirí seachtracha 
leis an gCoiste Iniúchta agus Riosca go leanann siadsan de nósanna imeachta 
a chur i bhfeidhm ionas nach bhféadfadh tarlú go gcuirfí isteach ar a gcuid 
neamhspleáchais ná ar a gcuid oibiachtúlacht.

Déanann an Coiste Iniúchta agus Riosca an leibhéal seirbhísí neamhiniúchta a 
chuireann iniúchóirí seachtracha ar fáil agus na táillí a ghabhann leo a bhreithniú 
gach bliain i gcomhthéacs neamhspleáchas na n-iniúchóirí neamhspleácha 
mar chuid d’athbhreithniú an choiste  ar leordhóthanacht agus ar oibiachtúlacht 
phróiseas na hiniúchóireachta seachtraí. Leagtar amach mionsonraí maidir le 
cineál na seirbhísí i rith na bliana reatha/i rith na mblianta roimhe seo nár bhain 
le hiniúchóireacht, agus maidir leis na táillí a bhaineann leo sin, i nóta 5 leis na 
ráitis airgeadais.

Coiste na gCláracha
Triúr de chomhaltaí an Bhoird atá ar Choiste na gCláracha agus meastar 
gur comhaltaí neamhspleácha iad ar fad. Breithníonn an coiste seo bearta 
forbartha agus pleananna mórthábhachtacha maidir le hábhar agus 
sceidil RTÉ. Ag gach ceann de na cruinnithe, buaileann an coiste leis na 
feidhmeannaigh atá freagrach as an ábhar a léirítear agus a chuirtear ar 
fáil agus leis an lucht bainistíochta sinsearaí (lena n-áirítear lucht déanta 
cláracha neamhspleácha go hinmheánach agus go seachtrach, de réir mar is 
gá) chun athbhreithniú a dhéanamh ar an ábhar cláir atá á chur ar fáil agus ar 
na straitéisí agus na pleananna atá á leagan amach.  

Maidir le riosca eagarthóireachta, tugann Coiste na gCláracha agus an 
Coiste Iniúchta agus Riosca a gcuid cláracha oibre le chéile ionas go 
gcinntítear maoirseacht agus bainistíocht éifeachtúil maidir le baol ó 
chúrsaí eagarthóireachta. Tugann an Bord riosca eagarthóireachta i gceist i 
gcomhthéacs riosca go ginearálta, mar a mhínítear níos mine maidir le rialú 
inmheánach agus bainistiú riosca thíos.

An Coiste Luach Saothair agus Forbartha Bainistíochta
Triúr de chomhaltaí an Bhoird atá ar an gCoiste Luach Saothair agus Forbartha 
Bainistíochta, agus meastar gur comhaltaí neamhspleácha gach comhalta den 
choiste. Tá téarmaí tagartha an choiste ar fáil ar láithreán gréasáin RTÉ. Áirítear 
na bearta seo a leanas a bheith ag baint le ról agus freagracht an choiste:
• Ceapachán, spriocanna, feidhmíocht agus luach saothair an Phríomh-

Stiúrthóra a mheas agus moltaí a dhéanamh leis an mBord sula n-iarrtar aontú 
an Rialtais. Déantar an t-athbhreithniú sin i gcomhthéacs pholasaí ábhartha an 
Rialtais. (Déanann téarmaí tagartha an choiste foráil freisin do ról an Leas-
Phríomh-Stiúrthóra, nó aon duine arna cheapadh go sealadach chuig ról an 
Phríomh-Stiúrthóra de réir Alt 89 (8) den Acht Craolacháin 2009);

• Comhairliúchán a dhéanamh leis an bPríomh-Stiúrthóir maidir le pacáiste 
luach saothair don lucht bainistíochta feidhmiúcháin, le haird ar pholasaí 
an Rialtais maidir le luach saothair an lucht bainistíochta sinsearaí i 
gcomhlachtaí Stáit tráchtála.
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• Comhairliúchán a dhéanamh leis an bPríomh-Stiúrthóir maidir leis na 
conarthaí do chonraitheoirí “sárchumais”; agus

• Breithniú a dhéanamh ar luach saothair aon chomhaltaí Boird 
d’fhochuideachtaí RTÉ nár cheap an Rialtas.

Bíonn cúnamh ag an gcoiste, de réir mar a bhíonn gá leis sin, ó dhuine a 
ainmníonn an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt 
agus Meán. Is de réir pholasaí an Rialtais a shocraítear luach saothair 
chomhaltaí an Bhoird agus, dá bhrí sin, ní ábhar sin a thagann faoi scáth 
bhreithniú an Choiste seo go sonrach.

An Coiste maidir le Cóirthrádáil
Tá an Coiste maidir le Cóirthrádáil freagrach as maoirseacht a 
dhéanamh ar Pholasaí Cóirthrádála RTÉ. Beirt de chomhaltaí an Bhoird 
atá ar an gcoiste agus meastar gur comhaltaí neamhspleácha gach 
comhalta den choiste. Seo a leanas feidhmeanna an choiste:
• Athbhreithniú a dhéanamh ar thuairiscí ón Oifigeach Cóirthrádála;
• Maoirseacht a dhéanamh, agus athbhreithniú nuair is gá, ar na gnáis 

agus ar an nós oibre inmheánach, an nós oibre maidir le gearáin san 
áireamh; agus

• Athbhreithniú a choimisiúnú ó am go chéile ar ghnáis cóirthrádála RTÉ.

Tá Polasaí Cóirthrádála, chomh maith le Nós Imeachta maidir le Gearáin 
faoi chúrsaí Cóirthrádála, ag RTÉ agus cuirtear an dá cháipéis sin ar fáil ar 
shuíomh gréasáin RTÉ.ie. Bhí an Coiste maidir le Cóirthrádáil freagrach as 
maoirseacht a dhéanamh i leith an pholasaí sin i rith na bliana. I gcomhréir 
leis an bpolasaí sin, d’aontaigh an coiste tuarascáil maidir leis an bPolasaí 
Cóirthrádála agus a chur i bhfeidhm agus tá sin ar leathanach 166.

Neamhspleáchas Chomhaltaí an Bhoird
Bíonn breithiúnas, ceistiú agus díograis neamhspleách á gcur i bhfeidhm 
ag gach comhalta Boird maidir leis an ábhar a phléann an Bord. Tá 
meastóireacht déanta ag an mBord ar neamhspleáchas na gcomhaltaí 
de réir na gcritéar neamhspleáchais a leagtar amach faoi Chód Rialachas 
Corparáide an Ríochta Aontaithe, an Cód maidir le Rialachas Corparáide atá 
i bhfeidhm maidir le cuideachtaí atá liostaithe ar Euronext, Baile Átha Cliath.

Iléagsúlacht an Bhoird maidir le cúrsaí Neamhspleáchais
Le haird ar ionracas, dianseasmhacht agus oibiachtúlacht chomhaltaí an 
Bhoird, meastar go bhfuil gach comhalta den Bhord neamhspleách faoi 
na critéir sin. Ina ainneoin sin, is fostaithe de chuid RTÉ iad Dee Forbes 
agus Robert Shortt agus ní féidir dá bhrí sin, agus ar an gcúis sin amháin, 
iad a mheas mar chomhaltaí neamhspleácha den Bhord ar an 31 Nollaig 
2021 de réir chritéir Chód Rialachas Corparáide an Ríochta Aontaithe.

Mar a luaitear níos mionsonraithe i nóta 24 (Idirbhearta le Páirtithe 
Gaolmhara), tharla idirbhearta gnó idir RTÉ agus comhaltaí áirithe den 
Bhord, nó daoine gar gaoil leo, le linn gnáthchúrsaí gnó i rith na bliana dar 
chríoch an 31 Nollaig 2021. Ainneoin idirbhearta mar sin, tá deimhnithe ag 
an mBord go bhfuil na comhaltaí Boird sin neamhspleách ina dtréithe agus 
ina mbreithiúnas. Agus an Bord ag teacht ar an gcinneadh sin, rinneadh an 
t-ábhar seo a leanas a mheas:

Bhí cás amháin lenar bhain cláracha a bheith á gcoimisiúnú ag RTÉ ó 
chuideachta léiriúcháin atá faoi úinéireacht / rialú dhuine muinteartha 
chomhalta den Bhord. Chuir an Bord san áireamh sna cásanna sin gurb 
ann do Threoirlínte agus Nósanna Imeachta foirmeálta den fhollasacht 
maidir le Coimisiúnú, go bhfoilsítear iad ar láithreán gréasáin RTÉ agus go 
gcuirtear i bhfeidhm go comhsheasmhach iad maidir leis na coimisiúin uile. 
Anuas air sin, is ar an lucht bainistíochta feidhmiúcháin atá an fhreagracht 
maidir le gach cinneadh ar leith maidir le coimisiún, déantar a mheas de 
réir chritéir mheasúnaithe shoiléire agus is de réir ghnáth-théarmaí agus 
ghnáthchoinníollacha tráchtála a thugtar conarthaí i ngach cás. Ní ábhar 
an cinneadh maidir le coimisiún aon chlár faoi leith le tabhairt faoi mheas 
agus faoi bhreithniú an Bhoird. D’fhonn an fhollasacht a léiriú, déantar 
Léiriúcháin Neamhspleácha ar nósanna imeachta coimisiúnaithe áirithe 
freisin gach bliain agus cuirtear tuarascáil bhliantúil faoi Léiriúcháin 
Neamhspleácha faoi bhráid an Aire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt agus Meán de réir Alt 116 (9) d’Acht Craolacháin 2009.

Bhreithnigh an Bord freisin ceist maidir le comhalta den Bhord, nó duine 
gar gaoil leo, a bheith á fhostú ag RTÉ faoi chonradh Ealaíontóra maidir 
le páirt a ghlacadh i gclár. Daoine den lucht eagarthóireachta agus 
bainistíochta líne a shocraíonn ar rannpháirtí nó láithreoir a fhostú do chlár, 
agus an aird chuí ar riachtanais an chláir agus ar scileanna agus taithí an 
duine atá á fhostú. Thug an Bord ar aird freisin gur ar na gnáth-théarmaí 
tráchtála a gceanglaítear conarthaí agus iad ag teacht le polasaí RTÉ 
maidir le daoine a fhostú. Níor tharla fostú ar bith a bhainfeadh le hábhar i 
rith na bliana 2021.

Rialú Inmheánach agus an Bhainistíocht maidir le Riosca
Is ar an mBord atá an fhreagracht fhoriomlán maidir le córais an Ghrúpa 
don rialú inmheánach agus le hathbhreithniú ar a éifeachtúla agus atá 
siad. Is chun bainistíocht a dhéanamh maidir le riosca nach mbainfí amach 
cuspóir gnó seachas chun an baol sin a chur ar neamhní ar fad atá na 
córais sin leagtha amach agus is dearbhú réasúnta a thugtar leo nach 
dtarlóidh míráiteas ábhartha nó caillteanas agus ní dearbhú absalóideach.

Deimhníonn an Bord go raibh próiseas leanúnach ar bun ar feadh na bliana 
agus go dtí dáta cheadú na ráiteas airgeadais chun rioscaí suntasacha a 
bhainfeadh le RTÉ a shonrú, a mheas agus a bhainistiú. Tá an próiseas seo 
ag teacht leis an Treoir faoi Bhainistíocht Riosca, faoi Rialú Inmheánach 
agus faoi Thuairisciú ar Chúrsaí Airgeadais agus Gnó a Ghabhann leis sin 
atá ag an gComhairle um Thuairisciú Airgeadais agus an Cód Cleachtais 
chun Comhlachtaí Stáit a Rialú. Déanann an Coiste Iniúchta agus Riosca 
maoirseacht i leith an phróisis.

Glacann an Coiste Iniúchta agus Riosca leis gur cuid lárnach de chlár oibre 
an choiste an bhainistíocht i ndáil le riosca agus táthar díograiseach maidir 
le bainistíocht fhónta a dhéanamh ar an mbaol a mbeadh RTÉ ann agus 
maolú oiread agus is féidir ar an gcur isteach a bheadh aige ar na cuspóirí 
gnó a bhaint amach.

Comhaltaí Boird 
Neamhspleácha  82%  

Comhaltaí Boird 
nach comhaltaí 
Neamhspleácha 
iad 18%  
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Rialachas Corparáide
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021 (ar lean)

An Creatchóras Bainistíochta maidir le Cúrsaí Riosca
Tá creatchóras bainistíochta maidir le cúrsaí riosca ar bun ag RTÉ 
atá bunaithe ar struchtúir; freagracht i ndáil le réimsí baoil a leagan ar 
dhaoine; próisis agus córais trína dtugtar ábhar baoil chun suntais, trína 
ndéantar a mheas agus trína dtugtar tuairisc air; agus monatóireacht ar 
éifeachtúlacht na mbearta maolúcháin. Déanann an Stiúrthóir Straitéise, 
maoirseacht ar an gcreatchóras bainistíochta maidir le cúrsaí riosca 
agus déanann tuairisciú ina leith chuig an bPríomh-Stiúrthóir.  

Bhí próiseas bainistíochta maidir le cúrsaí riosca i bhfeidhm ag RTÉ i rith 
na bliana atá leagtha amach chun na réimsí riosca mórthábhachtacha 
a mbeadh an gnóthas ina mbaol a thabhairt chun suntais agus tuairisc 
a thabhairt don Bhord agus don Choiste Iniúchta agus Riosca ar na 
bealaí ina bhfuil bainistíocht á déanamh maidir leis na rioscaí. Díríonn 
an Bord go háirithe ar na cineálacha riosca a d’fhéadfadh dochar a 
dhéanamh do straitéis RTÉ nó rioscaí a d’fhéadfadh dochar a dhéanamh 
d’inmharthanacht fhadtéarmach nó do dhea-chlú RTÉ. Mar a mhínítear 
níos mine thíos, tá dhá chéim i gceist leis an bpróiseas bainistíochta 
maidir le cúrsaí riosca – meastóireacht straitéiseach ar an ábhar baoil 
a dhéanann Feidhmeannas RTÉ agus beart measúnachta áitiúil ar an 
mbaol a dhéanann an lucht bainistíochta líne sna rannóga. 

Déanann lucht Fheidhmeannas RTÉ an t-ábhar baoil a thabhairt chun 
suntais a thiocfadh roimh straitéis RTÉ a thabhairt i gcrích. Luaitear Urra 
Feidhmiúcháin agus Úinéir Riosca le gach réimse a mheastar a bheith ina 
bhaol mórthábhachta agus coinnítear iad sin faoi athbhreithniú agus faoi 
mhonatóireacht leanúnach i rith na bliana. Coinníonn an tÚinéir Riosca 
súil ar na nithe ba chionsiocair leis an riosca agus coinnítear tuairisc ar na 
bearta rialála a dhéantar chun an baol a mhaolú. Déantar chomh maith 
táscairí baoil a shonrú a chuideodh leis an monatóireacht ar athrú maidir 

lena mhinice a bheadh an baol ann. Tugtar cuntas comhdhlúth ar an 
mbeartaíocht sin i gcáipéis maidir le rioscaí straitéiseacha. Tá feidhm 
maidir le riosca a dhéanann maoirseacht agus athbhreithniú ar an obair 
seo anois agus ceangal cothaithe idir sin agus an próiseas pleanála 
straitéiseach faoi réimsí níos leithne ná sin ar fad. Cuirtear an cháipéis 
maidir le rioscaí straitéiseacha faoi bhráid an Choiste Iniúchta agus Riosca 
agus faoi bhráid an Bhoird mar chuid den athbhreithniú ar éifeachtúlacht 
na gcóras don rialú inmheánach.  Tugtar tuairisc reatha gach ráithe i rith 
na bliana freisin don Choiste Iniúchta agus Riosca faoi stádas na rioscaí 
éagsúla, faoi athruithe maidir le táscairí baoil agus faoi bhearta maolúcháin.  

Ag teacht leis an bpróiseas straitéiseach a mhínítear thuas i ndáil 
le réimsí baoil a mheas, déantar cláracha baoil áitiúla a choinneáil 
d’fhonn ábhar baoil a mheas, an dóigh go dtarlóidh nó nach dtarlóidh na 
príomhtheagmhais a mbeifí ina mbaol a mheas agus an tionchar is dócha 
a bheadh ag na teagmhais dá dtitfidís amach. Déantar tuairisc ar na 
bearta bainistíochta a dhéantar maidir le gach baol.  

Na Príomhréimsí Baoil agus Éiginnteachta
Mar chuid den phróiseas a mhínítear thuas maidir le hábhar baoil a 
shonrú, tá na príomhréimsí baoil leagtha amach a d’fhéadfadh a bheith 
ina gcur isteach ar ghnó, ar riocht airgeadais, nó ar thorthaí an Ghrúpa. 
Tugtar cuntas achoimre thíos ar na baoil straitéiseacha agus oibríochta. 
Níl i gceist gur anailís uilechuimsitheach seo ar gach ábhar baoil a 
d’fhéadfadh a theacht chun cinn le linn an gnó a sheoladh. Déantar na 
príomhréimsí baoil a mheas ar bhonn leanúnach agus cuireann an lucht 
bainistíochta tuairisc ar athruithe suntasacha maidir leis an ábhar baoil 
a thugtar chun suntais, nó ar an tábhacht a bheadh leis an mbaol sin, faoi 
bhráid an Choiste Iniúchta agus Riosca.

Cuntas ar an Ábhar Baoil Bearta Maolúcháin Reatha agus Beartaithe
Baoil Straitéiseacha & Deiseanna
Cúrsaí Dáileacháin agus Aistriú an Lucht Féachana & Éisteachta chuig IP
Dé réir mar a aistríonn an lucht féachana agus éisteachta i dtreo féachaint 
agus éisteacht le hábhar teilifíse agus raidió ar an gcóras leathanbhanda, 
tá baol ann nach rachaidh RTÉ in oiriúint sách scioptha chun coinneáil 
suas leis an athrú struchtúrtha seo i nósanna féachana agus éisteachta.

Tá sé sin i gcomhthéacs creatchórais rialála nach dtacaíonn go fóill le 
feiceálacht agus infhionntacht ábhar RTÉ ar ardáin dhigiteacha. Imríonn 
sé sin tionchar ar an gceangal atá ag RTÉ leis an lucht féachana agus 
éisteachta agus le spriocanna lucht féachana agus éisteachta, spriocanna 
tráchtála agus le spriocanna luacha chóir a bhaint amach. 

• Monatóireacht agus anailís leanúnach ar chora nua sa teicneolaíocht agus 
ar nósmhaireacht an lucht féachana agus éisteachta ar an margadh.

• Idirbheartaíocht leanúnach le hardáin reatha/atá ag teacht chun cinn 
agus le geatóirí tionscail chun barr feabhais a chur ar thairiscint ábhair 
RTÉ don lucht féachana agus éisteachta ar ardáin ilmheán.

• Oibriú i gcomhar le comhlachtaí tionscail/soláthróirí gréasáin/iomaitheoirí 
d’fhonn comhpháirtíochtaí dáileacháin a fhorbairt, nuair is cuí.

• Straitéis ar bun maidir le cúrsaí dáileacháin agus cearta ábhair.
• Rannpháirtíocht le príomhlucht na gcinntí agus le príomhpháirtithe 

leasmhara, lena n-áirítear an BAI agus an Rialtas maidir le feiceálacht 
PSM agus ullmhú do thoradh an bhille un Rialáil Sábháilteachta ar Líne - 
Coimisinéir Nua Meán agus cóid chlosamhairc ghaolmhara.

Rialú Meán agus Maoiniú Poiblí
Tá sainchúram seirbhíse poiblí leathan RTÉ comhaontaithe ag an rialtas 
agus leagtha amach i reachtaíocht. 

Maoiniú poiblí easnamhach agus easpa leasaithe ar an gcóras maoinithe 
poiblí; agus creatchóras rialála nach bhfuil ag dul in oiriúint go fóill 
don treocht na meáin dhigiteacha a thapú (lena n-áirítear rialacha 
feiceálachta) a chuireann srian ar acmhainn RTÉ a chuid oibleagáidí 
seirbhíse poiblí a chur ar fáil agus ar a chumas ioncam a shaothrú. 

D’fhéadfadh toradh an FOMC agus aon athruithe ar rialúchán meán 
tionchar mór a imirt ar shamhail ghnó, ar oibríochtaí agus ar shainchúram 
seirbhíse poiblí RTÉ.

• Rannpháirtíocht rialta, réamhghníomhach leis an BAI agus leis an 
DTCAGSM chomh maith le páirtithe leasmhara eile, agus aighneachtaí 
chuig próisis chomhairleoireachta e.g. Ciste Ábhar agus Feiceálacht 
PSM atá beartaithe, mar atá thuas. 

• Rannpháirtíocht leis an gCoimisiún um Thodhchaí na Meán (FOMC).
• Rannpháirtíocht leanúnach le príomhlucht na gcinntí agus le 

príomhpháirtithe leasmhara maidir le hathchóiriú ar mhaoiniú poiblí.
• Comhairle eacnamaíochta agus dlí a fháil, nó tuarascálacha / anailís 

tagarmharcála a choimisiúnú, de réir mar is gá.
• Monatóireacht a dhéanamh ar na spriocanna maidir le táillí ceadúnais a 

bhailiú, ar na staitisticí maidir le teaghlaigh agus ar na rátaí seachanta.
• Comhoibriú leanúnach le An Post agus le DTCAGSM maidir le bailiú an 

táille ceadúnais agus gnóthaí gaolmhara.
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Cuntas ar an Ábhar Baoil Bearta Maolúcháin Reatha agus Beartaithe
Ábhar 
An baol go dteipfeadh ar RTÉ ábhar atá ábhartha agus tarraingteach agus 
iléagsúil a chur ar fáil don lucht féachana agus éisteachta (go háirithe do 
dhaoine óga agus do dhreamanna den lucht féachana agus éisteachta ar 
lú an freastal a dhéantar orthu). 

Tá sé seo sa chomhthéacs infheistíocht mhór a bheith á déanamh 
ag imreoirí domhanda in ábhar físeáin agus fuaime agus baol ann go 
n-imreodh an boilsciú praghsanna ar ábhar tionchar ar chumas RTÉ an 
t-ábhar is fearr a fháil do lucht féachana agus éisteachta na hÉireann.
Tá baol freisin ann nach gcoinneodh RTÉ smacht ar a Mhaoin Intleachtúil, 
d’fhonn an luach is fearr a fháil i ndáil leis an lucht féachana agus 
éisteachta, le cúrsaí aitreabúideachta agus le cúrsaí tráchtála.

• Cuntas agus tuairisciú maidir leis an lucht féachana agus éisteachta.
• Tionscnaimh i ndáil le hábhar freagrúil maidir le gach cineál seánra agus 

seirbhíse.
• Deiseanna comhchistíochta agus foinsí eile airgid a chuireann le 

hinfheistíocht RTÉ agus a thugann tionchar níos mó i gcrích as 
infheistíocht níos ísle.

• Straitéis Sonraí RTÉ (sonraí i gcomhair síniú isteach agus 
meiteashonraí).

• Earnáil láidir léiritheoirí neamhspleácha.

Ioncam Tráchtála
Imríonn an t-aistriú sa mhargadh tráchtála i dtreo ardáin dhigiteacha, 
mar aon le teacht chun cinn samhlacha nua gnó agus teicneolaíochtaí 
ar bhonn leanúnach, tionchar ar chumas RTÉ ioncaim a choinneáil - 
féach Cúrsaí Dáileacháin agus Aistriú an Lucht Féachana & Éisteachta 
chuig IP thuas freisin. Tá baol ann nach ndéanann RTÉ éagsúlú chun 
tairbhe a bhaint as deiseanna nua tráchtála mar fhreagra ar dhúshláin sa 
mhargadh.

• Cuntas agus tuairisciú maidir leis an lucht féachana agus éisteachta.
• Monatóireacht maidir le gnóthachtáil ioncaim agus tuar leanúnach 

ar an teacht isteach atá i ndán gach ráithe: déanann Feidhmeannas 
RTÉ monatóireacht gach coicís ar thuairiscí ioncaim, lena ngabhann 
tráchtaireacht ar chúrsaí an mhargaidh agus na heacnamaíochta; 

• Monatóireacht a dhéanamh ar na tionchair reatha agus ar na 
tionchair atá ag teacht chun cinn ar staid airgeadais RTÉ de bharr an 
Bhreatimeachta, Covid-19 agus fachtóirí eacnamaíochta seachtracha 
eile agus na tionchair sin a mheas.

• Tionscnaimh thráthúla oiriúnacha i ndáil le cúrsaí díolacháin agus ilmheáin 
maidir le timpeallacht iontaofa RTÉ chun dul i ngleic leis an ísliú ioncaim.

• Roinn tráchtála athstruchtúrtha le dul i ngleic le riachtanais lucht 
fógraíochta, riachtanais atá ag athrú, agus foinsí nua ioncaim a fhorbairt.

Pleanáil Gnó agus Acmhainní Airgeadais
Ábhar baoil a bhaineann le leithroinnt bainistíocht straitéiseach ar 
acmhainní airgid le go ndéantar an infheistíocht is fearr a d'fhéadfaí in 
ábhar dúchasach/seirbhísí nua feabhsaithe agus caipiteal (sa ghnó); 
smacht agus ísliú ar an gcostas oibriúcháin agus luach ar an airgead a 
thabhairt i gcrích ar fud na seirbhísí go léir. 

Tagann i gceist leis seo freisin an bhainistíocht leanúnach ar 
chúlchistí airgid thirim agus ar chistíocht bainc ionas go mbíonn ciste 
leordhóthanach ar fáil maidir leis an airgead tirim a theastaíonn do chúrsaí 
leanúnacha oibriúcháin, agus chun infheistíocht a dhéanamh sa ghnó.

• Tionscnaimh laghdaithe costais straitéise leasaithe a chur i bhfeidhm.
• Próiseas buiséadaíochta ar bun maidir leis an mbuiséad bliantúil.
• Cuntais bhainistíochta agus meastacháin ar bhonn míosúil, lena 

ngabhann an tuairisciú ar an teacht isteach agus ar an gcaiteachas i 
gcomórtas leis an mbuiséad.

• Próiseas buiséadaíochta caipitil agus Coiste Caipitil ar leith.
• Réimse feidhme maidir le cistíocht agus bainistíocht ar airgead tirim a 

oibríonn de réir pholasaí cistíochta aontaithe.
• Meastacháin airgid meántéarmacha ilbhlianta.
• Teorainneacha ceadaithe bainistíochta agus údaráis airgeadais i 

bhfeidhm maidir le caiteachas ar fad.

Daoine agus Scileanna  
An baol nach ndéanann RTÉ próifíl scileanna an luchta saothair a chur in 
oiriúint chun na tosaíochtaí atá leagtha amach i straitéis RTÉ (go háirithe 
cumais dhigiteacha) a chur ar fáil agus nach gcoinníonn suas le cúrsaí le 
himeacht aimsire. 

Áirítear ar an mbaol fadhbanna le rátaí ísle athraithe lucht saothair agus 
leis an gcumas foireann a mhealladh, a choinneáil agus a fhorbairt, go 
háirithe i gcomhair róil speisialtóra, i gcomhthéacs áit mhargaidh iomaíoch 
ar a n-áirítear imreoirí digiteacha domhanda. 

Áirítear air sin freisin an baol nach n-éireodh le RTÉ maith a dhéanamh ar 
thiomantais ilchineálachta agus uileghabhálachta d’fhonn lucht saothair 
iléagsúil a choinneáil ar an aer agus den aer araon

Bíonn baol níos mó gortaithe, fuadaigh nó báis i gceist le foireann RTÉ a 
imlonnú chuig timpeallachtaí doicheallacha. 

• Pleanáil straitéise lena n-áirítear straitéis slánchóirithe 
acmhainní daonna.

• Straitéis foghlama agus forbartha gairmiúla ar leibhéal na heagraíochta 
– RTÉ Learn.

• Athbhreithniú ról agus grád – tá Willis Towers Watson i mbun struchtúr 
ról agus grádaithe RTÉ a mheas, lena n-áirítear measúnú ar na scileanna 
a theastaíonn ó RTÉ anois, agus san am atá le teacht.

• Plean gníomhaíochta maidir le hiléagsúlacht d'fhonn iléagsúlacht foirne 
a chothú agus baill foirne a choinneáil.

• Tugtar oiliúint i ndáil le timpeallacht doicheallach do bhaill foirne ar fad 
atá á n-imlonnú agus cuirtear bearta maolaithe eile i bhfeidhm (e.g. 
feithiclí armúrtha) nuair is gá.
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Cuntas ar an Ábhar Baoil Bearta Maolúcháin Reatha agus Beartaithe
Branda & Clú 
Má theiptear branda RTÉ a bhainistiú, d'fhéadfadh tionchar a bheith aige 
sin ar dhearcthaí na bpáirtithe leasmhara. Bheadh tionchar dá réir ansin 
ar an leibhéal muiníne agus tionchar b'fhéidir ar an éileamh reatha agus ar 
an éileamh amach anseo ar sheirbhísí RTÉ. 

D'fhéadfadh sé tarlú go ndéanfaí dochar do chlú RTÉ dá dtiocfadh aon 
cheann de phríomhréimsí baoil RTÉ chun cinn agus go mbainfeadh sin ón 
tacaíocht i leith straitéis RTÉ.

• Treoirlínte atá curtha in iúl go soiléir agus cloí le polasaithe
• Leagan amach brandála nua agus cur in iúl na cruthaitheachta do RTÉ
• Infheistíocht i dtionscnaimh margaíochta chun ábhair a chur chun cinn 

agus luach a léiriú.
• Tionscnaimh Fhreagracht Sóisialta na Corparáide (CSR)
• Próiseas chun cásanna a chur faoi bhráid dhaoine níos sinsearaí sa 

chóras agus pleanáil maidir le bainistíocht ar chásanna géarchéime

Baoil Oibríochta & Deiseanna
Cúrsaí Eagarthóireachta
D'fhéadfadh damáiste do chlú RTÉ sa chás go dtarlódh teip 
thromchúiseach cloí leis na caighdeáin eagarthóireachta nó le coinníollacha 
eile maidir le cothroime, neamhchlaonadh agus príobháideachas cur 
isteach ar leibhéal muiníne an lucht féachana agus éisteachta, dochar a 
dhéanamh don bhranda agus a bheith ina chúis le himeachtaí dlí.

• Treoirlínte Iriseoireachta & Abhair RTÉ
• Slabhra bainistíochta sainsonraithe agus struchtúir eagarthóireachta.
• Oiliúint ar an lucht foirne
• Comhairle dlíodóra de réir mar a bhíonn gá leis
• Próiseas Gearáin faoin Reachtaíocht

Pleanáil Leanúnachais Gnó agus Athshlánaithe ó Thubaiste 
An baol a bhaineann le himeacht force majeure (amhail Covid-19) a 
chuireann isteach ar leanúnachas agus ar tháirgeacht gnó, nó teip ar 
theicneolaíocht ríthábhachtach, ar bhonneagar nó ar shlándáil, nó ar 
ghníomhaíochtaí tríú páirtí (e.g. cibirionsaí, gníomhaíocht soláthróra).

• Pleananna leanúnachais gnó agus bainistíochta géarchéime athnuaite, 
lena n-áirítear cibearshlándáil agus freagairt.

• Buanseasmhacht agus iomarcacht a bheith ina gcuid chóirithe de na próisis 
ghnó: gnáis cóipeanna taca TE; seachfhreastalaithe; gné iomarcachta 
maidir leis an gcóras tarchuradóireachta náisiúnta don chraolachán; etc. 

• Coistí Covid-19 i bhfeidhm.
• Plean teicneolaíochta i bhfeidhm.

Comhlíontacht dlí agus rialála 
D’fhéadfadh dochar a dhéanamh do chlú agus/nó pionós airgeadais 
a bheith i gceist i gcás nach gcomhlíontar na caighdeáin agus na 
hoibleagáidí dlí agus rialála, lena n-áirítear polasaithe inmheánacha

• Treoirlínte agus polasaithe leasaithe agus iad a chur i bhfeidhm
• Cumarsáid rialta agus oiliúint ar an lucht foirne
• Córas sainsonraithe maidir le rialachas corparáide agus rialáil oibriúcháin
• Coistí ceadaithe corparáide maidir le beartaíocht tráchtála
• Slabhra bainistíochta sainsonraithe maidir le cúrsaí dlí
• Idirchaidreamh leanúnach le hathbhreithnuithe Roinne/Rialála.

Rialachas Corparáide
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021 (ar lean)

• Beartais agus nósanna imeachta cuimsitheacha a bhaineann le bearta 
rialála i gcúrsaí oibriúcháin agus airgeadais, lena n-áirítear gealltanais 
agus caiteachas caipitil. Bíonn ceadú an Bhoird riachtanach maidir le 
tionscadail mhóra caipitil.

Déanann Iniúchadh Inmheánach athbhreithniú de réir córais ar na 
bearta rialála seo le cur chuige ar bhonn riosca. Deimhníonn an Bord, 
tríd an gCoiste Iniúchta agus Riosca, go bhfuil athbhreithniú déanta 
aige ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe inmheánaigh suas go dtí dáta 
ceadaithe na ráiteas airgeadais agus an dáta sin san áireamh.

Bhí na nithe seo a leanas san áireamh sa phróiseas ar ghlac an Bord leis 
chun tabhairt faoi athbhreithniú ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe 
inmheánaigh:
• Breithniú a dhéanamh ar an údarás, ar na hacmhainní agus ar 

chomhordú na ndaoine a bhfuil baint acu le rioscaí suntasacha a 
mbeadh RTÉ ina mbaol a shonrú, a mheas agus a bhainistiú;

• Athbhreithniú agus meastóireacht ar thoradh an phróisis 
mheasúnaithe agus bhainistíochta maidir le riosca;

• Monatóireacht a dhéanamh ar thuarascálacha riosca ón lucht 
bainistíochta;

• Athbhreithniú a dhéanamh ar an gclár oibre don iniúchadh 
inmheánach agus na príomhthorthaí a bhreithniú; agus

• Athbhreithniú a dhéanamh ar thuarascáil na n-iniúchóirí seachtracha, 
a dhéanann, mar chuid dá ngnáthnósanna imeachta, scrúdú ar 
ghnéithe de na córais don rialú inmheánach agus tuairisc a thabhairt 
don Choiste Iniúchta agus Riosca ar aon easnamh suntasach.

Rialú Inmheánach
Anuas ar an bpróiseas bainistíochta riosca mar a sonraíodh thuas, 
tá creatchóras láidir rialaithe inmheánach curtha ar bun chun rialú 
éifeachtach inmheánach a thabhairt i gcrích, lena mbaineann na gnéithe 
seo a leanas:
• Struchtúr eagrúcháin atá leagtha amach go soiléir, lena mbaineann 

saindealú foirmeálta maidir le teorainneacha údaráis agus córais 
tuairiscithe le leibhéil bainistíochta níos airde agus leis an mBord;

• Ráiteas maidir le cinntí forchoimeádta don Bhord lena mbreithniú agus 
le cinneadh a  ghlacadh ina leith;

• Cóid iompair maidir leis an ngnó do chomhaltaí an Bhoird agus 
d’fhostaithe ina leagtar amach na caighdeáin eitice a bhfuil súil leo 
agus duine i mbun gnó;

• Nósanna imeachta atá leagtha síos chun riosca mórthábhachta a 
chuirfeadh isteach ar an ngnó a thabhairt chun aire, a smachtú agus a 
thuairisciú;

• Córais chuimsitheacha do bhuiséid le buiséid airgeadais bhliantúla á 
gceadú ag an mBord;

• Próiseas pleanála do gach rannóg agus pleananna straitéiseacha 
fadtéarmacha arna gceadú ag an mBord;

• Tuairisciú tráthúil de réir na míosa, leis na torthaí iarbhír á lua i 
gcomparáid leis an mbuiséad agus sin á bhreithniú ag an mBord gach mí;

• Polasaí maidir le Tuairisciú de Mheon Macánta (Sceithireacht) trína 
gcuirtear córas ar fáil don lucht foirne lenar féidir tuairisc a thabhairt 
faoi rún agus, más gá, gan ainm a lua, mar gheall ar ábhar buartha; agus
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Gnóthas Leantach
Bhreithnigh comhaltaí an Bhoird sreabhadh airgid, leachtacht agus 
gníomhaíochtaí gnó an Ghrúpa. Bhreithníodar sreabhadh airgid tuartha 
an Ghrúpa maidir le chomh fada agus is intuartha agus na héagsúlachtaí 
a d’fhéadfadh a bheith i gceist leis na tuartha sin a mheas. Tar éis na 
fiosrúcháin sin a dhéanamh, tá ionchas réasúnach ag comhaltaí an 
Bhoird go bhfuil acmhainní dóthanacha ag RTÉ chun leanúint ar aghaidh 
i mbun gnó oibriúcháin chomh fada agus is intuartha. Mar gheall air sin, 
leanann siad de ghlacadh le bonn an ghnóthais leantaigh agus na ráitis 
airgeadais á n-ullmhú. Déan tagairt do Nóta 1 (iv) sna ráitis airgeadais 
chun tuilleadh sonraí a fháil.

Táillí Chomhaltaí an Bhoird1

Cloíonn RTÉ le polasaí an Rialtais maidir le táillí a íoc le cathaoirligh agus 
stiúrthóirí chomhlachtaí Stáit, faoi mar a shocraíonn an tAire Caiteachais 
Phoiblí agus Athchóirithe agus an tAire Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt agus Meán. Ina theannta sin, i gcomhréir leis an 
bprionsabal “aon tuarastal amháin d’aon duine amháin”, níl fostaithe sa 
tseirbhís phoiblí atá ag suí ar bhoird stáit i dteideal táillí boird breise.

I mí na Samhna 2019, i gcomhthéacs tionscnamh laghdaithe costais a 
aithníodh mar chuid de straitéis leasaithe RTÉ 2020–2024, d’fhógair 
comhaltaí an Bhoird go raibh sé i gceist acu a gcuid táillí a tharscaoileadh, 
le feidhm ón 1 Eanáir 2020. Dá thoradh sin, níor fhabhraigh comhaltaí 
reatha ná iarchomhaltaí aon táillí sa bhliain 2020 ná sa bhliain 2021.  

2021 2020

€’000 €’000

Comhaltaí an Bhoird amhail an 31 Nollaig 2021

Moya Doherty - -

Susan Ahern - -

Dee Forbes - -

David Harvey - -

Daire Hickey - -

Ian Kehoe - -

Deborah Kelleher - -

An Dr P.J. Mathews - -

Connor Murphy - -

Anne O’Leary - -

Robert Shortt2 - -

Íocaíochtaí le hIarchomhaltaí Boird 

Larry Bass - -

1.  Is comhaltaí neamhfheidhmiúcháin comhaltaí uile an Bhoird, seachas an Príomh-

Stiúrthóir, Dee Forbes, a dhéanann fónamh mar chomhalta ex officio agus Robert Shortt, 

a ceapadh i ndiaidh toghchán foirne

2. Chomh maith leis na táillí Boird, rinneadh Robert Shortt a íoc ina fhostaí de chuid RTÉ.

Costais Chomhaltaí an Bhoird1

Ag teacht leis an gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú, ní mór 
an foilsiú seo a leanas a dhéanamh i ndáil le costais a íocadh le comhaltaí 
den Bhord:

2021 2020

€’000 €’000

Taisteal – míleáiste - 2

Liúntais chothabhála - 2

- 4

1.  Baineann costais chomhaltaí an Bhoird thuas leis an bhfónamh ar an mBord amháin agus 

ní thugtar san áireamh costais chomhaltaí ina gcáil mar fhostaithe de chuid RTÉ.

Luach Saothair an Phríomh-Stiúrthóra
Tá an luach saothair don Phríomh-Stiúrthóir ag cloí le polasaí an 
Rialtais faoi luach saothair phríomhoifigeach feidhmiúcháin na 
gcomhlachtaí Stáit tráchtála a shocrú, arna eisiúint ag an Roinn 
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, agus arna cheadú ag an Aire 
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.  I 
gcomhlíonadh an cheanglais nochtaithe atá sa Chód Cleachtais Chun 
Comhlachtaí Stáit a Rialú agus in Alt 305 d’Acht na gCuideachtaí 2014, tá 
luach saothair an Phríomh-Stiúrthóra comhdhéanta de:    

2021 2020

€’000 €’000

Luach Saothair:

– Buntuarastal 225 225

– Liúntas gluaisteáin 25 25

Luach Saothair Iomlán  250 250

Ranníocaíochtaí Sochair Scoir1 56 56

306 306

1.  An méid a d’íoc RTÉ le scéim pinsin ranníoca sainithe. 

Thabhaigh Dee Forbes costais dar suim iomlán €2,119 (2020: €1,562) i 
mbun dhualgais phost an Phríomh-Stiúrthóra a dhéanamh. 

Níor deonaíodh ná níor íocadh aon phá de réir feidhmíochta maidir leis 
an mbliain 2021 ná leis an mbliain 2020. Mar chuid de thionscnamh 
laghdaithe costais d’aontaigh comhaltaí an Fheidhmiúcháin laghdú 10% 
ar thuarastal a ghlacadh roimh thús na paindéime domhanda.
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Tuarascáil Chomhaltaí an Bhoird
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021

Cuireann comhaltaí Bhord RTÉ an tuarascáil bhliantúil maille le ráitis 
airgeadais iniúchta an Ghrúpa don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021 
i láthair. 

Príomhbheartaíocht 
Is é RTÉ an craoltóir seirbhíse poiblí in Éirinn agus cuirtear seirbhísí 
teilifíse agus raidió saor go haer ar fáil don lucht féachana agus éisteachta. 
Chomh maith leis sin foilsíonn RTÉ an RTÉ Guide, oibrítear seirbhís 
teilitéacs agus cuirtear raon leathan seirbhísí ar líne atá bunaithe ar an 
ngréasán ar fáil saor in aisce. Tríd an bhfochuideachta, RTÉ Transmission 
Network DAC, atá faoi lán-úinéireacht ag RTÉ agus atá ag trádáil mar 
2rn, cuirtear córas tarchuradóireachta líonra analógach agus digiteach 
agus áiseanna crann craolta ar fáil do chraoltóirí agus d’úsáideoirí eile. Ina 
theannta sin, ritheann RTÉ Ceolfhoireann Shiansach Náisiúnta RTÉ agus 
Ceolfhoireann Coirme RTÉ, mar aon le grúpaí oirfide eile. 

Athbhreithniú ar an nGnó
Leagtar amach athbhreithniú mionsonraithe ar an bhfeidhmíocht i 
rith na bliana 2021 agus forbairtí don todhchaí san athbhreithniú ar 
chúrsaí Oibriúcháin ó leathanach 32 go dtí leathanach 80 agus san 
athbhreithniú ar chúrsaí Airgeadais ó leathanach 22 go dtí leathanach 30. 
Tugtar san áireamh leis na bearta athbhreithnithe sin na príomhréimsí 
riosca agus éiginnteachta os comhair an Ghrúpa agus déantar anailís 
ar na príomhtháscairí feidhmíochta, idir tháscairí a bhaineann le cúrsaí 
airgeadais agus táscairí eile. Déantar athbhreithniú ó leathanach 161 go 
dtí leathanach 165 ar fheidhmíocht RTÉ maidir le maith a dhéanamh de 
na gealltanais bhliantúla don lucht féachana agus éisteachta, arna leagan 
amach sa Ráiteas Bliantúil maidir le Gealltanais Feidhmíochta don bhliain 
2021. 

Torthaí na Bliana
Leagtar amach torthaí na bliana don Ghrúpa sa Ráiteas faoin Ioncam ar 
leathanach 100 agus sna nótaí a ghabhann leis an Ráiteas sin. 

Comhaltaí an Bhoird
Leagtar amach ó leathanach 82 go dtí leathanach 84 ainmneacha na 
ndaoine a bhí ag fónamh ina gcomhaltaí ar an mBord ar an 31 Nollaig 
2021. 

Rialachas Corparáide
Leagtar amach socruithe RTÉ maidir le cúrsaí rialachas corparáide sa 
tuarascáil bhliantúil mar seo a leanas:
• Rialachas corparáide leathanaigh 88 go dtí 95
• Próifílí chomhaltaí an Bhoird leathanaigh 82 go dtí 84
• Ráiteas faoi fhreagrachtaí chomhaltaí an Bhoird leathanach 97

Comhlíontas na Stiúrthóirí
Tugtar isteach faoi Acht na gCuideachtaí 2014, a bhfuil feidhm leis maidir 
le fochuideachtaí RTÉ, coinníoll go ndéanfadh stiúrthóirí comhlíonadh 
na ndualgas ábhartha (faoi réir mar a shainmhínítear sin in Alt 225(1) 
an Achta) atá ar chuideachta a chinntiú sa chás go dtagann méid na 
cuideachta le critéir áirithe a leagtar síos san Acht.

Tá bearta curtha i bhfeidhm ag RTÉ ionas go gcinntítear, sa chás go bhfuil 
feidhm leis, go gcomhlíonann na fochuideachtaí gach a n-éilítear maidir le 
ráitis comhlíontais ó stiúrthóirí faoi Acht na gCuideachtaí 2014.

Taifid Chuntasaíochta
Tá comhaltaí Bhord RTÉ freagrach as a chinntiú go ndéantar leabhair 
agus taifid chuntasaíochta a choimeád go cuí. Áirítear ar na bearta a 
dhéantar maidir leis sin córais agus nósanna imeachta iomchuí a úsáid, 
lucht cuntasaíochta a bhfuil cáilíochtaí gairmiúla agus an saineolas cuí 
acu a fhostú agus dóthain acmhainní a chur i leith fheidhm na gcúrsaí 
airgeadais. Is i nDomhnach Broc, Baile Átha Cliath 4 a choimeádtar 
leabhair cuntasaíochta an Ghrúpa.

Cuntais a Íoc
Admhaíonn comhaltaí an Bhoird an fhreagracht a leagtar orthu maidir 
lena chinntiú go gcomhlíontar forálacha Rialacháin na gComhphobal 
Eorpach (Íocaíocht Mhall in Idirbhearta Tráchtála), 2012   arna leasú le 
Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Íocaíocht Mhall in Idirbhearta 
Tráchtála) (Leasú), 2016 (‘na Rialacháin’), maidir le gach gné ábhartha. 
Tá nós imeachta curtha i bhfeidhm ionas go sonraítear gach dáta ar a 
mbíonn dlite sonrasc le híoc agus go gcinntítear go ndéantar an íocaíocht 
faoin dáta faoi leith sin. Cuirtear ar fáil le nós imeachta den chineál sin 
dearbhú réasúnach nach dtarlódh neamhchomhlíonadh ábhartha maidir 
leis na Rialacháin. Ba é a bhí de pholasaí íocaíochta i rith na bliana faoi 
chaibidil ná coinníollacha na Rialachán a shásamh.

Cuideachtaí an Ghrúpa
Tugtar eolas maidir le gnóthais fhochuideachta agus gnóthais 
ghaolmhara i nóta 18 leis na ráitis airgeadais.

Ionstraimí Airgeadais
Bheadh baol ann don Ghrúpa maidir le riosca airgeadais a bhainfeadh 
le riosca creidmheasa, riosca leachtachta, riosca maidir le malairt 
eachtrach, rátaí úis agus cúrsaí oibriúcháin. Tá nósanna imeachta 
mionsonraithe ag an nGrúpa chun monatóireacht agus bainistiú a 
dhéanamh ar na rioscaí sin. Tá siad leagtha amach i nóta 21 leis na ráitis 
airgeadais.

Iniúchóir
Leanfaidh na hiniúchóirí, Deloitte Ireland LLP, Cuntasóirí Cairte agus 
Gnóthas Iniúchóireachta Reachtúil, in oifig de réir Alt 383 (2) d’Acht na 
gCuideachtaí, 2014.

Síntiúis Pholaitíochta
Ag tagairt d’Acht Toghcháin, 1997, ní thugann RTÉ aon síntiús 
polaitíochta.

Faisnéis a bhaineann le hÁbhar na hIniúchóireachta
Is é tuairim chomhaltaí an Bhoird go ndearnadh gach beart is gá ionas 
go mbeidís ar an eolas faoi aon fhaisnéis a bhaineann le hábhar na 
hiniúchóireachta agus gur cinntíodh go raibh iniúchóirí reachtúla an 
Ghrúpa ar an eolas faoin bhfaisnéis sin.  Chomh mór agus is eol sin do na 
Stiúrthóirí, níl aon fhaisnéis a bhaineann le hábhar na hiniúchóireachta 
nach bhfuil iniúchóirí reachtúla an Ghrúpa ar an eolas mar gheall air.

Thar ceann an Bhoird

Moya Doherty
Cathaoirleach

Anne O’Leary
Comhalta Boird agus 
Cathaoirleach an 
Choiste Iniúchta agus 
Riosca

Dee Forbes
Príomh-Stiúrthóir

28 Aibreán 2022
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Ráiteas ar Fhreagrachtaí Chomhaltaí an Bhoird
Don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021

Tá de fhreagracht ar chomhaltaí Bhord RTÉ (“Bord RTÉ”) an Tuarascáil 
Bhliantúil agus ráitis airgeadais RTÉ agus an Ghrúpa a ullmhú de réir na 
ndlíthe agus na rialachán is infheidhme. 

Ceanglaítear faoin Acht Craolacháin 2009 (“reachtaíocht an 
chraolacháin”) ar Bhord RTÉ ráitis airgeadais don Ghrúpa agus do 
RTÉ a ullmhú maidir le gach bliain airgeadais. Faoin reachtaíocht sin, tá 
roghnaithe ag Bord RTÉ ráitis airgeadais an Ghrúpa agus RTÉ a ullmhú 
de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais (IFRS) faoi 
mar atá glactha leo ag an AE agus arna gcur i bhfeidhm de réir fhorálacha 
reachtaíocht an chraolacháin agus de réir fhorálacha ábhartha Acht na 
gCuideachtaí 2014. 

Ní cheadaíonn Bord RTÉ ráitis airgeadais RTÉ agus an Ghrúpa mura 
bhfuil sé sásta go dtugann siad léargas fíor agus cóir ar shócmhainní, 
dliteanais agus staid airgeadais an Ghrúpa agus RTÉ agus ar bhrabús 
nó caillteanas an Ghrúpa don bhliain sin. Agus gach ceann de ráitis 
airgeadais an Ghrúpa agus RTÉ á ullmhú, déanann comhaltaí Bhord RTÉ: 
• Polasaithe cuntasaíochta oiriúnacha a roghnú agus iad a fheidhmiú ar 

bhonn seasmhach;
• Breithiúnais agus meastacháin atá réasúnach agus stuama; 
• A rá cibé ar ullmhaíodh na ráitis airgeadais de réir IFRS faoi mar atá 

glactha leo ag an AE agus arna gcur i bhfeidhm de réir fhorálacha 
reachtaíocht an chraolacháin; agus

• na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh murar mí-
oiriúnach glacadh leis go leanfaidh an grúpa agus RTÉ i mbun gnó.

Tá Bord RTÉ freagrach as taifid chuntais chuí a choinneáil a léiríonn le 
cruinneas réasúnach ag aon tráth sócmhainní, dliteanais, staid airgeadais 
agus brabús nó caillteanas an Ghrúpa agus RTÉ agus a chuireann ar 
a gcumas a chinntiú go mbíonn ráitis airgeadais RTÉ agus an Ghrúpa 
ullmhaithe de réir IFRS infheidhme, faoi mar atá glactha leo ag an AE 
agus go gcomhlíonann siad forálacha reachtaíocht an chraolacháin agus 
forálacha ábhartha Acht na gCuideachtaí 2014. Tá Bord RTÉ freagrach 
go ginearálta as gach beart is féidir go réasúnach a dhéanamh d’fhonn 
sócmhainní RTÉ agus an Ghrúpa a chaomhnú agus d’fhonn calaois agus 
mírialtachtaí eile a sheachaint agus a thabhairt chun suntais. Tá Bord 
RTÉ freagrach freisin as Tuarascáil Chomhaltaí an Bhoird a ullmhú a 
chomhlíonann forálacha ábhartha Acht na gCuideachtaí 2014.

Tá comhaltaí Bhord RTÉ freagrach as a chinntiú go léiríonn an ráiteas faoi 
rialachas corparáideach ar leathanaigh 88 go dtí 95 go gcomhlíonann an 
Grúpa Cód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú.

Tá comhaltaí Bhord RTÉ freagrach as caomhnú agus sláine na faisnéise 
corparáide agus airgeadais atá ar láithreán gréasáin an Ghrúpa. 
D’fhéadfadh an reachtaíocht in Éirinn lena rialaítear ullmhú agus 
scaipeadh na ráiteas airgeadais a bheith éagsúil leis an reachtaíocht i 
ndlínsí eile.

Thar ceann an Bhoird

Moya Doherty
Cathaoirleach

Anne O’Leary
Comhalta Boird agus 
Cathaoirleach an 
Choiste Iniúchta agus 
Riosca

Dee Forbes
Príomh-Stiúrthóir

28 Aibreán 2022
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Tuarascáil ón Iniúchóir Neamhspleách 
do Chomhaltaí Bhord RTÉ

Tuarascáil ar an iniúchóireacht maidir leis na ráitis airgeadais
Tuairim ar ráitis airgeadais RTÉ
Is é ár dtuairim go dtugann ráitis airgeadais Ghrúpa RTÉ (an Grúpa) agus 
Eintiteas RTÉ (an tEintiteas):
• léargas fíor agus cóir ar shócmhainní, dliteanais agus staid airgeadais 

an Ghrúpa agus an Eintitis amhail an 31 Nollaig 2021 agus ar bhrabús 
an Grúpa don bhliain dar chríoch sin; agus

• gur ullmhaíodh i gceart iad i gcomhréir leis an gcreat tuairiscithe 
airgeadais cuí agus, go háirithe, de réir cheanglais Acht Craolacháin 
2009. 

Tá na ráitis airgeadais a bhfuil iniúchadh déanta againn orthu 
comhdhéanta de:
Ráitis airgeadais an Ghrúpa:
• Ráiteas Ioncaim an Ghrúpa;
• Ráiteas an Ghrúpa ar Ioncam Cuimsitheach;
• Ráiteas an Ghrúpa ar an Staid Airgeadais;
• Ráiteas an Ghrúpa ar Athruithe i gCothromas;
• Ráiteas an Ghrúpa faoi Shreabhadh Airgid; agus
• na nótaí gaolmhara 1 go 26, lena n-áirítear achoimre ar na polasaithe 

cuntasaíochta suntasacha mar atá leagtha amach i nóta 1.

Ráitis airgeadais an Eintitis: 
• Ráiteas ar an Staid Airgeadais;
• Ráiteas faoi Athrú ar Chothromas;
• Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid;
• na nótaí gaolmhara 1 go 26, lena n-áirítear achoimre ar na polasaithe 

cuntasaíochta suntasacha mar atá leagtha amach i nóta 1.

An tAcht Craolacháin 2009 agus na Caighdeáin Idirnáisiúnta um 
Thuairisciú Airgeadais (IFRS) arna nglacadh ag an Aontas Eorpach 
(IFRSanna arna nglacadh ag an AE) (“an creat tuairiscithe airgeadais cuí”) 
an creat tuairiscithe airgeadais cuí a cuireadh i bhfeidhm nuair a bhí ráitis 
airgeadais an Ghrúpa agus an Eintitis á n-ullmhú. 

Bunús leis an tuairim
Rinneadh an t-iniúchadh i gcomhréir leis na Caighdeáin Idirnáisiúnta 
maidir le hIniúchóireacht (Éire) (ISAnna (Éire)) agus an dlí infheidhme. 
Tugtar cuntas thíos ar a bhfuil de fhreagracht orainn faoi na 
caighdeáin sin faoin gceannteideal “Freagracht na n-iniúchóirí i ndáil le 
hiniúchóireacht ar na ráitis airgeadais” sa tuarascáil seo. 

Tá na hiniúchóirí neamhspleách ar an nGrúpa agus ar an Eintiteas i 
gcomhréir leis na coinníollacha eitice a bhaineann leis an iniúchadh a 
dhéanaimid ar ráitis airgeadais in Éirinn, an Caighdeán Eitice san áireamh 
arna eisiúint ag Údarás Maoirseachta Iniúchta agus Cuntasaíochta 
na hÉireann agus rinneamar gach freagracht eitice a chomhlíonadh i 
gcomhréir leis na coinníollacha sin. Is é ár dtuairim go bhfuil an fhianaise 
iniúchóireachta a fuaireamar leordhóthanach agus oiriúnach mar bhunús 
lenár dtuairim.

Conclúidí a bhaineann le gnóthas leantach
Tá cinnte againn, agus iniúchadh déanta ar na ráitis airgeadais, go bhfuil 
an úsáid a bhaineann na stiúrthóirí as bonn cuntasaíochta an ghnóthais 
leantaigh chun na ráitis airgeadais a ullmhú oiriúnach. 

Bunaithe ar an obair atá déanta againn, níl aon neamhchinnteachtaí 
ábhartha aitheanta againn maidir le himeachtaí nó le coinníollacha a 
d’fhéadfadh amhras suntasach a chaitheamh, bíodh sin ar bhonn aonair 
nó go comhpháirteach, ar chumas an Ghrúpa agus an Eintitis leanúint ar 
aghaidh mar ghnóthas leantach ar feadh tréimhse dhá mhí dhéag ar a 
laghad ó thugtar údarú na ráitis airgeadais a eisiúint.

Déantar cur síos ar ár bhfreagrachtaí agus ar fhreagrachtaí na stiúrthóirí 
maidir le gnóthas leantach i gcodanna ábhartha den tuarascáil seo. 

Eolas eile
Tá an t-eolas eile déanta suas den eolas atá sa Tuarascáil Bhliantúil agus 
i Ráitis Airgeadais an Ghrúpa, seachas an t-eolas atá sna ráitis airgeadais 
agus i dtuarascáil an iniúchóra. Is iad na stiúrthóirí atá freagrach as an 
bhfaisnéis eile atá sa Tuarascáil Bhliantúil agus i Ráitis Airgeadais an 
Ghrúpa. Ní bhaineann an tuairim a thugaimid faoi na ráitis airgeadais leis 
an eolas eile agus, seachas a mhéid a luaitear go sainráite sa tuarascáil, ní 
luaimid dearbhú d’aon sórt ina leith sin.

Is é atá de fhreagracht orainn an t-eolas eile a léamh agus, ar a dhéanamh 
sin dúinn, a mheas cibé, bunaithe ar an obair iniúchóireachta, an bhfuil 
an t-eolas ansin ina mhíráiteas ábhartha nó ar neamhréir leis na ráitis 
airgeadais nó ag teacht leis an eolas atá againne ón iniúchóireacht. Má 
thugaimid aon mhíráiteas nó neamhréireachtaí ábhartha dealraitheacha 
faoi deara, éilítear orainn a chinneadh cibé an míráiteas ábhartha sin sna 
ráitis airgeadais nó an míráiteas ábhartha é san eolas eile. Má chinnimid, 
bunaithe ar an obair atá curtha i gcrích againn, go bhfuil míráiteas 
ábhartha ann i leith an eolais eile seo, tá dlite orainn sin a thuairisciú.

Níl aon ní le tuairisciú againn ina leith sin.

Freagrachtaí na stiúrthóirí
Mar a mhínítear níos iomláine sa Ráiteas faoi Fhreagrachtaí Chomhaltaí 
an Bhoird, tá na stiúrthóirí freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú agus 
as a bheith cinnte go dtugtar léargas fíor cóir iontu agus go bhfuil siad ag 
cloí seachas sin le hAcht Craolacháin 2009, agus as an rialú inmheánach 
sin a mheasann na stiúrthóirí a bheith riachtanach ionas gur féidir ráitis 
airgeadais a ullmhú atá saor ó mhíráiteas ábhartha, cibé an calaois nó 
earráid ba chúis lena leithéid.

Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, tá na stiúrthóirí freagrach as 
acmhainn an Ghrúpa agus an Eintitis leanúint i mbun gnó mar ghnóthas 
leantach a mheas, as nithe a bhaineann le gnóthas leantach a nochtadh 
de réir mar is gá agus as bonn cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh a 
úsáid mura bhfuil de rún ag na stiúrthóirí an Grúpa agus an tEintiteas a 
leachtú nó éirí as an ngnó, nó nach bhfuil aon rogha eile ag na stiúrthóirí le 
fírinne ach sin a dhéanamh.
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Freagracht na nIniúchóirí i ndáil le hiniúchóireacht ar na ráitis airgeadais
Is é a bhíonn de chuspóir againn dearbhú réasúnach a thabhairt maidir 
leis na ráitis airgeadais tríd is tríd a bheith saor ó mhíráiteas ábhartha, 
cibé ar calaois nó earráid ba chúis lena leithéid, agus tuarascáil iniúchóra 
a eisiúint a bhfuil ár dtuairim ina chuid de. Is dearbhú ar leibhéal ard 
dearbhú réasúnach ach níl ráthaíocht i gceist leis go dtabharfar chun 
suntais i ngach cás míráiteas ábhartha sa chás gur ann dá leithéid ar 
iniúchadh a dhéanamh i gcomhréir le caighdeáin ISA (Éire). D’fhéadfadh 
míráiteas a theacht de bharr calaoise nó earráide agus meastar gur 
ábhartha míráiteas sa chás go bhféadfaí le réasún a cheapadh go 
mbeadh tionchar acu, ar a cheann amháin a thabhairt san áireamh 
as féin nó iad ar fad a thabhairt san áireamh in éineacht, ar chinneadh 
eacnamaíochta a dhéanfadh lucht a n-úsáide bunaithe ar na ráitis 
airgeadais seo.

Mar chuid den iniúchadh i gcomhréir leis na ISAnna (Éire), úsáidimid 
breithiúnas gairmiúil agus fanaimid amhrasach go gairmiúil le linn an 
iniúchta. Déanaimid chomh maith:
• An baol a bhaineann le míráiteas ábhartha sna ráitis airgeadais a 

aithint agus a mheas, cibé más mar gheall ar chalaois nó earráid 
é, leagan amach agus nósanna imeachta feidhmíochta iniúchta 
a fhreagraíonn don bhaol sin, agus fianaise iniúchta a fháil atá 
leordhóthanach agus cuí chun bunús a chur ar fáil dár dtuairim. Tá 
an baol nach n-aimseofar míráiteas ábhartha de bharr calaoise níos 
airde seachas dá mba de bharr earráide é, de bharr go bhféadfadh 
claonpháirteachas, brionnú, easnaimh d’aon turas, mífhaisnéis, nó sárú 
ar an rialú inmheánach a bheith i gceist leis.

• Tuiscint a fháil ar an rialú inmheánach a bhaineann leis an iniúchadh 
chun na nósanna imeachta iniúchta atá oiriúnach sna cúinsí sin a 
leagan amach, ach nach bhfuil chun críocha tuairim ar éifeachtacht 
rialaithe inmheánaigh an Ghrúpa ná an Eintitis a chur in iúl.

• Oiriúnacht na bpolasaithe cuntasaíochta a úsáideadh agus 
réasúntacht na meastachán cuntasaíochta agus na nochtuithe 
gaolmhara a rinne na stiúrthóirí a mheas.

• Cinneadh a dhéanamh maidir le chomh oiriúnach is a bhí an úsáid 
a bhain na stiúrthóirí as bonn cuntasaíochta an ghnóthais leantaigh 
agus, bunaithe ar an bhfianaise iniúchta a fuarthas, cibé an bhfuil 
neamhchinnteacht ábhartha ann a bhaineann le himeachtaí nó 
coinníollacha a d’fhéadfadh amhras a chaitheamh ar chumas an 
Ghrúpa agus an Eintitis leanúint ar aghaidh ina ghnóthas leantach. Má 
chinnimid go bhfuil neamhchinnteacht ábhartha ann, ceanglaítear 
orainn aird a tharraingt ar na nochtuithe bainteacha sna ráitis 
airgeadais i dtuarascáil an iniúchóra nó, má tá nochtuithe den chineál 
sin neamhleor, an tuairim atá againn a leasú. Tá ár gconclúidí bunaithe 
ar an bhfianaise iniúchta a fhaighimid suas go dtí dáta thuarascáil an 
iniúchóra. Ach, d’fhéadfadh imeachtaí amach anseo nó coinníollacha 
a d’fhéadfadh deireadh a chur leis an Eintiteas nó nuair is cuí, an Grúpa 
leanúint de bheith ina ghnóthas leantach.

• Cur i láthair, struchtúr agus ábhar na ráiteas airgeadais ar an iomlán 
a mheas, lena n-áirítear nochtuithe, agus cibé an léiríonn na ráitis 
airgeadais na bun-idirbhirt agus imeachtaí ar bhealach trína mbaintear 
léargas cothrom amach.

• Fianaise leordhóthanach chuí iniúchta maidir le heolas airgeadais 
ghníomhaíochtaí an ghnó laistigh den Ghrúpa a fháil chun tuairim ar 
na ráitis airgeadais chomhdhlúite a chur in iúl. Tá an t-iniúchóir grúpa 
freagrach as an iniúchadh grúpa a threorú, maoirsiú a dhéanamh air 
agus as an bhfeidhmíocht. Is é iniúchóir an ghrúpa a bheidh iomlán 
freagrach as an tuairim iniúchta. 

Déanaimid cumarsáid leo sin a bhfuil dualgas orthu i leith rialachais faoi, 
i measc ábhar eile, scóip agus comhuainiú pleanáilte an iniúchta agus 
torthaí suntasacha iniúchta, lena n-áirítear aon easnaimh shuntasacha sa 
rialú inmheánach arna n-aithint ag an iniúchóir le linn an iniúchta.

Tuarascáil ar Cheanglais Eile Dlí agus Rialála
Nithe a bhfuil dlite orainn tuairisc a thabhairt orthu trí eisceacht
Faoin gCód Cleachtais chun Comhlachtaí Stáit a Rialú 2016 (Lúnasa 
2016) (“an Cód Cleachtais”) tá dlite orainn tuairisc a thabhairt duit mura 
léirítear leis an ráiteas faoin gcóras rialaithe inmheánaigh a éilítear 
faoin gCód Cleachtais mar atá mar chuid den Ráiteas faoi Rialachas 
Corparáide comhlíontas an Ghrúpa le halt 1.9 (iv) den Chód Cleachtais 
nó sa chás nach bhfuil sé ag teacht le faisnéis a bhfuil eolas againn air 
mar gheall ar an obair iniúchóireachta ar na ráitis airgeadais. Níl aon ní le 
tuairisciú againn ina leith sin.

Úsáid na tuarascála seo
Déantar an tuarascáil sin a chur faoi bhráid Chomhaltaí Bhord RTÉ 
agus leo sin amháin de réir Acht Craolacháin 2009. Rinneadh an obair 
iniúchóireachta sa chaoi is go bhféadfaimis na nithe sin a lua i ráiteas le 
Comhaltaí Bhord RTÉ a gceanglaítear orainn iad a lua leis i dtuarascáil 
iniúchóra agus ní chun críche aon ní eile. A mhéid a cheadaítear sin faoin 
dlí, ní dhéanaimid freagracht a ghlacadh ná a ghabháil orainn féin i leith 
aon duine eile seachas Comhaltaí Bhord RTÉ as an obair iniúchóireachta, 
as an tuarascáil seo ná as na tuairimí ar ar thángamar.

Richard Howard

Ar son agus thar ceann Deloitte Ireland LLP
Cuntasóirí Cairte agus Comhlacht Iniúchóireachta Reachtúil 
Deloitte & Teach Touche, Ardán Phort an Iarla, Baile Átha Cliath 2

29 Aibreán 2022
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Ráiteas Ioncaim an Ghrúpa
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021

 Notaí 2021 2020

  €’000 €’000

  

Oibríochtaí Leanúnacha  

Ioncam 2 344,473 331,142

Costais oibriúcháin (roimh dhímheas, amúchadh agus gnóthachtáil ar shócmhainní a dhiúscairt agus 
míreanna eisceachtúla) 3 (331,345) (307,691)

EBITDA1 roimh ghnóthachtáil ar shócmhainní a dhiúscairt agus míreanna eisceachtúla 13,128 23,451

Glandímheas agus amúchadh 5 (11,654) (13,543)

Gnóthachtáil/(caillteanas) ar shócmhainní a dhiúscairt 5 73 (8)

Gnóthachtáil ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin 1,547 9,900

Ioncam airgeadais 4 2,620 1,603

Costas airgeadais 4 (1,401) (1,702)

 

Barrachas roimh Cháin Ioncaim 5 2,766 9,801

 

Costas cháin ioncaim 7 (407) (1,863)

 

Barrachas don Bhliain 2,359 7,938

1 EBITDA: Tuilleamh (brabús oibriúcháin) roimh ús, cánacha, dímheas agus amúchadh
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Ráiteas an Ghrúpa ar Ioncam Cuimsitheach 
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021

 Notaí 2021 2020

  €’000 €’000

 

Barrachas don Bhliain 2,359 7,938

Ioncam Cuimsitheach Eile

Nithe nach ndéanfar a athrangú chuig brabús nó caillteanas riamh

(Caillteanas)/gnóthachan atomhais ar an scéim pinsin shochair shainithe 19 (900) 39,077

(Caillteanas)/gnóthachan atomhais ar an scéim pinsin “50/50” Riosca i bPáirt 19 (2,527) 872

Cáin iarchurtha ghaolmhar maidir le sócmhainní pinsin 20 388 (5,051)

(3,039) 34,898

Nithe a dhéantar nó a d’fhéadfaí a athrangú chuig brabús nó caillteanas

Cáin iarchurtha ar chaillteanais 20 4,663 -

4,663 -

Iomlán an bharrachais chuimsithigh eile i leith na bliana 1,624 34,898

Iomlán an bharrachais chuimsithigh i leith na bliana 3,983 42,836
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Ráiteas an Ghrúpa ar an Staid Airgeadais
amhail an 31 Nollaig 2021

 Notaí 2021 2020

  €’000 €’000

SÓCMHAINNÍ  
Sócmhainní Neamhreatha  
Maoin, innealra agus trealamh 8 62,810 60,982
Sócmhainní doláimhsithe 9 7,968 4,772
Sócmhainní Airgeadais 18 1,118 582
Sócmhainn phinsin 19 147,714 150,816
Ionstraimí airgeadais díorthaigh 21 13 -
Iomlán na Sócmhainní Neamhreatha  219,623 217,152
  
Sócmhainní Reatha  
Fardail 10 27,105 26,669
Nithe infhaighte agus réamhíocaíochtaí 11 60,096 70,924
Infheistíochtaí leachtacha 12 38,892 10,000
Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim 13 62,500 77,165
Ionstraimí airgeadais díorthaigh 21 257 3
Iomlán na Sócmhainní Reatha 188,850 184,761
 
Sócmhainní Iomlána 408,473 401,913
 
COTHROMAS
Tuilleamh coinnithe 202,127 198,144

DLITEANAIS
Dliteanais Neamhreatha
Iasachtaí agus iasachtaíochtaí lena mbaineann ús 14 63,500 65,000
Sochair fhostaithe 17 9,436 8,852
Suimeanna iníoctha trádála agus eile 15 7,575 4,560
Dliteanais chánach iarchurtha 20 1,598 7,114
Deontais chaipitil 23 4,014 4,408
Dliteanas Léasa 25 3,265 1,972
Ionstraimí airgeadais díorthaigh 21 - 79
Iomlán na nDliteanas Neamhreatha 89,388 91,985
 
Dliteanais Reatha
Suimeanna iníoctha trádála agus eile 15 88,291 77,038
Iasachtaí agus Fiachas eile 14 1,500 -
Cánachas agus leas sóisialach 16 11,660 13,062
Deontais chaipitil 23 394 403
Dliteanas Léasa 25 576 467
Sochair fhostaithe 17 14,536 20,473
Ionstraimí airgeadais díorthaigh 21 1 341
Iomlán na nDliteanas Reatha 116,958 111,784
 
Dliteanais Iomlána 206,346 203,769
Iomlán Cothromais agus Dliteanais 408,473 401,913

 

Thar ceann an Bhoird

Moya Doherty
Cathaoirleach

Anne O’Leary
Comhalta Boird agus Cathaoirleach 
an Choiste Iniúchta agus Riosca

Dee Forbes
Príomh-Stiúrthóir

28 Aibreán 2022
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Ráiteas an Ghrúpa ar Athruithe i gCothromas
amhail an 31 Nollaig 2021

2021 2020

€’000 €’000

Tuilleamh coinnithe

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 198,144 155,308

Barrachas don bhliain 2,359 7,938

Barrachas cuimsitheach eile 1,624 34,898

Iomlán an bharrachais chuimsithigh 3,983 42,836

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 202,127 198,144

Ráiteas RTÉ faoi Athrú ar Chothromas
amhail an 31 Nollaig 2021

2021 2020

€’000 €’000

Tuilleamh coinnithe

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 83,791 47,127

(Easnamh)/barrachas don bhliain (3,416) 1,766

Barrachas cuimsitheach eile 1,624 34,898

Iomlán an (easnaimh)/bharrachais chuimsithigh (1,792) 36,664

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 81,999 83,791
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Ráiteas an Ghrúpa faoi Shreabhadh Airgid
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021

Notaí 2021 2020

€’000 €’000

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin
Barrachas don bhliain 2,359 7,938
Coigeartuithe maidir le:
Dímheas maoine, innealra agus trealaimh 5 10,611 12,265
Amúchadh maidir le sócmhainní doláimhsithe 5 1,043 1,278
Lagú maidir le sócmhainní doláimhsithe 9 1,189 1,870
(Gnóthachan)/caillteanas ar mhaoin, innealra agus trealamh a dhiúscairt (73) 8
Difríocht idir creidmheas pinsin agus ranníocaíochtaí airgid 1,072 903
(Ioncam)/costas glan airgeadais (682) 336
Costas cháin ioncaim 7 407 1,863

15,926 26,461

Athrú ar fhardail agus nithe iníoctha a bhaineann le fardail 2,605 1,062
Athrú ar nithe infhaighte agus réamhíocaíochtaí 10,346 (8,431)
Athrú ar nithe iníoctha trádála agus eile 6,565 (5,248)
Athrú ar chánachas agus leas sóisialach (2,274) 1,491
Athrú ar shochair fhostaithe agus ar chostais athstruchtúraithe agus eile (5,486) 7,225
Airgead Tirim Glan ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin 27,682 22,560

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta
Fáltais ó mhaoin, innealra agus trealamh a dhíol 77 20
Deontais Chaipitil - 170
Éadáil ar mhaoin, innealra agus trealamh (9,981) (6,434)
Éadáil ar shócmhainní doláimhsithe (1,648) (1,744)
Airgead Tirim Glan ionsúite ag Gníomhaíochtaí Infheistíochta (11,552) (7,988)

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadais
Fáltais ó iasachtaí 14 - 5,000
Ús a íocadh (1,218) (830)
Íocaíochtaí airgid thirim maidir le príomhchuid den dhliteanas léasa (606) (675)
Íocaíochtaí airgid thirim maidir leis an gcuid den dhliteanas léasa a bhaineann le hús (79) (51)
(Méadú)/ísliú ar infheistíochtaí leachtacha 12 (28,892) 19,000
Airgead Tirim Glan (ionsúite)/arna ghiniúint ag Gníomhaíochtaí Airgeadais (30,795) 22,444

(Laghdú)/méadú glan ar airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim (14,665) 37,016
Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim amhail an 1 Eanáir 77,165 40,149
Airgead tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim amhail an 31 Nollaig 13 62,500 77,165

 

Thar ceann an Bhoird

Moya Doherty
Cathaoirleach

Anne O’Leary
Comhalta Boird agus Cathaoirleach 
an Choiste Iniúchta agus Riosca

Dee Forbes
Príomh-Stiúrthóir

28 Aibreán 2022
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Ráiteas RTÉ ar an Staid Airgeadais
amhail 31 Nollaig 2021

Notaí 2021 2020

€’000 €’000

SÓCMHAINNÍ
Sócmhainní Neamhreatha
Maoin, innealra agus trealamh 8 21,960 16,049
Sócmhainní doláimhsithe 9 7,856 4,772
Infheistíochtaí i bhfochuideachtaí 18 65,827 65,827
Sócmhainn phinsin 19 147,714 150,816
Ionstraimí airgeadais díorthaigh 21 13 -
Sócmhainn cánach iarchurtha 20 1,175 -
Iomlán na Sócmhainní Neamhreatha 244,545 237,464

Sócmhainní Reatha
Fardail 10 27,021 26,589
Nithe infhaighte agus réamhíocaíochtaí 11 52,777 62,372
Infheistíochtaí leachtacha 12 38,892 10,000
Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim 13 45,537 64,487
Ionstraimí airgeadais díorthaigh 21 257 3
Iomlán na Sócmhainní Reatha 164,484 163,451

Sócmhainní Iomlána 409,029 400,915

COTHROMAS
Tuilleamh coinnithe 81,999 83,791

DLITEANAIS
Dliteanais Neamhreatha
Sochair fhostaithe 17 9,259 8,679
Iasachtaí agus iasachtaíochtaí lena mbaineann ús 14 8,500 10,000
Suimeanna iníoctha trádála agus eile 15 7,575 4,560
Dliteanas cánach iarchurtha 20 - 4,006
Dliteanas Léasa 25 2,180 657
Ionstraimí airgeadais díorthaigh 21 - 79
Iomlán na nDliteanas Neamhreatha 27,514 27,981

Dliteanais Reatha
Suimeanna iníoctha trádála agus eile 15 272,297 257,695
Iasachtaí agus Fiachas eile 14 1,500 -
Dliteanas Léasa 25 346 241
Cánachas agus leas sóisialach 16 10,878 10,462
Sochair fhostaithe 17 14,494 20,404
Ionstraimí airgeadais díorthaigh 21 1 341
Iomlán na nDliteanas Reatha 299,516 289,143

Dliteanais Iomlána 327,030 317,124
Iomlán Cothromais agus Dliteanais 409,029 400,915

 

Thar ceann an Bhoird

Moya Doherty
Cathaoirleach

Anne O’Leary
Comhalta Boird agus Cathaoirleach 
an Choiste Iniúchta agus Riosca

Dee Forbes
Príomh-Stiúrthóir

28 Aibreán 2022
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Ráiteas RTÉ faoi Shreabhadh Airgid
don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021

Notaí 2021 2020

€’000 €’000

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin
(Easnamh)/barrachas i leith na bliana tar éis cánachais (3,416) 1,766
Coigeartuithe maidir le:
Dímheas maoine, innealra agus trealaimh 8 4,961 7,150
Amúchadh maidir le sócmhainní doláimhsithe 9 1,029 1,264
Lagú maidir le sócmhainní doláimhsithe 9 1,189 1,870
Caillteanas ar mhaoin, innealra agus trealamh a dhiúscairt (22) (6)
Difríocht idir creidmheas pinsin agus ranníocaíochtaí airgid 1,072 903
Glanioncam airgeadais (1,440) (355)
Costas cháin ioncaim (130) 277

3,243 12,869

Athrú ar fhardail agus nithe iníoctha a bhaineann le fardail 2,609 1,034
Athrú ar nithe infhaighte agus réamhíocaíochtaí 9,661 (8,713)
Athrú ar sholáthairtí agus nithe iníoctha trádála eile 9,662 (467)
Athrú ar chánachas agus leas sóisialach 416 1,688
Athrú ar shochair fhostaithe agus ar chostais athstruchtúraithe agus eile (5,464) 7,169
Airgead Tirim Glan ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin 20,127 13,580

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Infheistíochta
Fáltais ó mhaoin, innealra agus trealamh a dhíol 22 6
Éadáil ar mhaoin, innealra agus trealamh (7,755) (3,902)
Éadáil ar shócmhainní doláimhsithe (1,523) (1,744)
Airgead Tirim Glan ionsúite ag Gníomhaíochtaí Infheistíochta (9,256) (5,640)

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Airgeadais
Fáltais maidir le hiasachtaí 14 - 5,000
Ús a íocadh (495) (172)
Íocaíochtaí airgid thirim maidir le príomhchuid den dhliteanas léasa (382) (456)
Íocaíochtaí airgid thirim maidir leis an gcuid den dhliteanas léasa a bhaineann le hús (51) (19)
(Méadú)/ísliú ar infheistíochtaí leachtacha 12 (28,892) 19,000
Airgead Tirim Glan arna ghiniúint/(ionsúite) ag Gníomhaíochtaí Airgeadais (29,820) 23,353

(Laghdú)/méadú glan ar airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim (18,949) 31,293
Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim amhail an 1 Eanáir 64,487 33,194
Airgead tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim amhail an 31 Nollaig 13 45,538 64,487

 

Thar ceann an Bhoird

Moya Doherty
Cathaoirleach

Anne O’Leary
Comhalta Boird agus Cathaoirleach 
an Choiste Iniúchta agus Riosca

Dee Forbes
Príomh-Stiúrthóir

28 Aibreán 2022
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Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa

1. Achoimre ar Pholasaithe Cuntasaíochta Suntasacha 
(a) Bunús na cuntasaíochta
Tá ár bpríomhpholasaithe cuntasaíochta leagtha amach thíos. Tá liosta iomlán de na polasaithe cuntasaíochta ar fáil san aguisín le Ráitis Airgeadais 
an Ghrúpa ar leathanaigh 154 go 160. Cuireadh na polasaithe cuntasaíochta i bhfeidhm go comhleanúnach nuair a bhíothas ag déileáil le míreanna a 
mheastar gur míreanna ábhartha iad maidir le ráitis airgeadais an Ghrúpa agus RTÉ, ach amháin na caighdeáin nua agus na leasuithe ar na caighdeáin 
a luaitear san aguisín le Ráitis Airgeadais an Ghrúpa.

(i) Eintiteas tuairiscithe
Is corparáid reachtúil é RTÉ a bunaíodh faoin Acht um Údarás Craolacháin, 1960 agus tá an chorparáid sainlonnaithe in Éirinn. Cuimsíonn ráitis 
airgeadais chomhdhlúite RTÉ amhail an 31 Nollaig 2021 agus don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021 comhdhéanta an chorparáid reachtúil agus 
gach eintiteas arna rialaíonn sé (dá dtagraítear in éineacht mar an “Grúpa”).

(ii) Ráiteas maidir le comhlíonadh
Ullmhaíodh ráitis airgeadais RTÉ agus an Ghrúpa de réir na gCaighdeáin Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais (IFRSs) mar a ghlac an tAontas 
Eorpach (AE) leo agus atá in éifeacht don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021 agus feidhmítear iad de réir fhorálacha na reachtaíochta craolacháin. 
Roghnaigh an Grúpa a ráitis airgeadais chomhdhlúite chomh maith le ráitis airgeadais eintitis máthairchuideachta RTÉ a chur i láthair de réir 
fhorálacha Acht na gCuideachtaí 2014 a mhéid agus is gá chun léiriú fíor agus cóir a thabhairt. Dá réir sin tá ráiteas mháthairchuideachta RTÉ maidir 
le staid airgeadais, an ráiteas maidir le sreabhadh airgid agus an ráiteas maidir le hathruithe ar chothromas curtha i láthair leis na ráitis airgeadais 
chomhdhlúite freisin, mar a d’éileodh Acht na gCuideachtaí 2014 de ghnáth. Tá leasú déanta ar Ráiteas Ioncaim Grúpa RTÉ de réir mar a cheadaítear 
faoi Acht na gCuideachtaí 2014, Sceideal 3 Cuid II, Alt A4(5).

(iii) Bunús an ullmhaithe
Ullmhaíodh ráitis airgeadais RTÉ agus an Ghrúpa ar bhonn an chostais stairiúil arna mhodhnú ag an tomhas ag luach cóir na n-ionstraimí airgeadais 
díorthaigh agus na n-oibleagáidí sochair scoir.

In euro, airgeadra feidhmiúcháin eintitis ar fad an Ghrúpa, tugtha go dtí an míle is gaire (€000) a hullmhaíodh ráitis airgeadais an Ghrúpa.

Chun ráitis airgeadais a ullmhú de réir IFRSanna ní mór don bhainistíocht breithiúnais, meastacháin, agus boinn tuisceana a thabhairt a mbíonn 
tionchar acu ar fheidhmiú na bpolasaithe cuntasaíochta agus ar an líon sócmhainní, dliteanas, ioncaim agus caiteachais a thuairiscítear. D’fhéadfadh 
torthaí iarbhír a bheith difriúil ó na meastacháin sin. Déantar na meastacháin agus na boinn tuisceana taobh thiar díobh a athbhreithniú ar bhonn 
leanúnach. Sa tréimhse a ndéantar na meastacháin a athbhreithniú a aithnítear na hathbhreithnithe a dhéantar chomh maith le haon tréimhse ina 
dhiaidh sin a mbeadh tionchar acu uirthi. Le luacháil ar an scéim pinsin sochair shainithe agus le hionstraimí airgeadais a bhaineann na príomhréimsí 
a mbíonn breithiúnais shuntasacha nó castacht i gceist nó le réimsí a mbíonn tábhacht le breithiúnais agus meastacháin i dtaobh ráitis airgeadais an 
Ghrúpa agus tá cur síos orthu sna polasaithe cuntasaíochta ábhartha thíos agus sna nótaí bainteacha. 

(iv) Gnóthas Leantach
Agus gnóthas leantach an Ghrúpa maidir leis na Ráitis Airgeadais Chomhdhlúite don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021 á mheas, tá sreabhadh 
airgid, leachtacht agus gníomhaíochtaí gnó an Ghrúpa breithnithe ag comhaltaí an Bhoird. Amhail an 31 Nollaig 2021, b’ionann infheistíochtaí airgid 
agus leachtacha an Ghrúpa agus iarmhéideanna €101 milliún agus €15 milliún saoráidí iasachta a bhí ar fáil nár tarraingíodh.
 
Bunaithe ar thuartha an Ghrúpa don tréimhse amach anseo, ina n-áirítear an tionchar sreabhaidh airgid a bhfuiltear  ag súil leis de bharr Covid-19, atá 
bonn gnóthais leantaigh glactha ag comhaltaí an Bhoird agus na Ráitis Airgeadais á n-ullmhú. Tá an measúnú seo déanta acu tar éis sreabhadh airgid 
tuartha an Ghrúpa maidir leis an tréimhse amach anseo chomh fada agus is intuartha, ina gcuimsítear na héagsúlachtaí a d’fhéadfadh a bheith i gceist 
leis an tuar sin a mheas, a bhreithniú.  Creideann comhaltaí an Bhoird, nuair a ghlactar acmhainní airgid atá ann faoi láthair san áireamh, go mbeidh 
acmhainní airgid leordhóthanacha ag an nGrúpa chun a dhliteanais a shásamh mar atá siad dlite.

(v) Caighdeáin nua agus athchóirithe a ghlacadh
Agus ráitis airgeadais an Ghrúpa don bhliain reatha á n-ullmhú, ghlac an Grúpa le roinnt leasuithe nua maidir le caighdeáin. Ní raibh tionchar ábhartha 
ag na leasuithe ar nochtuithe maidir leis na ráitis airgeadais.

(vi) Caighdeáin atá eisithe ach nach bhfuil éifeacht leo fós
Tá liosta iomlán de chaighdeáin atá eisithe ach nach bhfuil éifeacht leo go dtí 2022 nó ina dhiaidh sin fós san áireamh sna polasaithe cuntasaíochta go 
léir in aguisín leis an Tuarascáil Bhliantúil. Ní mheasann na stiúrthóirí go mbeidh tionchar ábhartha ag glacadh na gcaighdeán nua ar ráitis airgeadais an 
Ghrúpa sna tréimhsí amach anseo. 
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1. Achoimre ar Pholasaithe Cuntasaíochta Suntasacha (ar lean)
Príomhpholasaithe cuntasaíochta
(b) Aitheantas ioncaim
Tá ioncam, nach bhfuil CBL ná idirbhearta idir cuideachtaí sa Ghrúpa san áireamh ann, comhdhéanta d’ioncam a eascraíonn as táillí ceadúnais, 
díolacháin fógraíochta, urraíocht, úsáid saoráidí agus líonra tarchurtha an Ghrúpa, ioncam ciorclaíochta agus imeachtaí, agus ioncam ó ábhar, earraí 
díolacháin agus ioncam gaolmhar. Luaitear ioncam glan ó aon lascainí socraíochta nó lascainí ó thaobh méid.

Tá IFRS 15 i bhfeidhm i ndáil le gach sruth ioncaim an Ghrúpa seachas ar ioncam ón táille ceadúnais a thagann faoin IAS 20 Cuntasaíocht maidir le 
Deontais ón Rialtas agus Cúnamh ón Rialtas a Nochtadh. Déantar na sruthanna ioncaim eile, mar atá leagtha amach thíos, a aithint nuair a aistrítear 
na seirbhísí nó earraí atá geallta chuig na custaiméirí. Tá cur chuige 5 chéim glactha ag an nGrúpa maidir le tráthú aitheantais ioncaim bunaithe ar 
oibleagáidí feidhmíochta i gconarthaí custaiméirí. Is éard atá i gceist leis seo an conradh le custaiméirí a aithint, na hoibleagáidí feidhmíochta a aithint, 
praghas an idirbhirt a ríomh, an praghas a leithroinnt chuig na hoibleagáidí feidhmíochta laistigh den chonradh agus ioncam a aithint nuair atá na 
hoibleagáidí feidhmíochta bainte amach.

(i) Ioncam ón Táille Ceadúnais
Tá An Post ainmnithe ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán (DTCAGSM) mar ghníomhaire bailithe na táille 
ceadúnais teilifíse. Déanann An Post an t-ioncam ón Táille Ceadúnais a bhailiú agus a íoc leis an DTCAGSM, glan ó chostais bailiúcháin. Ina theannta 
sin, íocann an Roinn Coimirce Sóisialta (DSP) ioncam ón táille ceadúnais thar ceann daoine atá incháilithe do cheadúnas teilifíse “saor in aisce”. Íocann 
an DSP an t-ioncam seo chuig an DTCAGSM gach mí. 

Mar a fhoráiltear in Alt 123 den Acht Craolacháin 2009 arna leasú le hAlt 69 den Acht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist) 2011 íocann an 
DTCAGSM “deontas i gcabhair” neamh-inaisíoctha le RTÉ ó na táillí ceadúnais a bhailítear. Is ionann sin agus an méid a íoctar leis ón DSP chomh 
maith leis an méid a bhailíonn An Post, glan ar chostais bailiúcháin agus tobhach 7% leis an gCiste Craoltóireachta arna chinneadh ag an Aire 
Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

Arna fháil a aithnítear ioncam ón Táille Ceadúnais atá iníoctha ag an DSP. Déantar an t-ioncam eile ar fad ón táille ceadúnais a áireamh ar thuairisc a 
fháil ó An Post ar líon na gceadúnas a ceannaíodh i rith an tréimhse.

(ii) Ioncam fógraíochta agus urraíochta
Aithnítear ioncam fógraíochta teilifíse ar sheachadadh feachtais. Aithnítear an t-ioncam fógraíochta eile go léir ar tharchur/ar fhoilsiú. Luaitear ioncam 
fógraíochta glan ó choimisiúin ghníomhaireachtaí. Aithnítear ioncam urraíochta go cothrom thar shaolré an chláir urraithe, an fhoilseacháin urraithe, 
srl.

(iii) Ioncam ó tharchuradóireacht agus ó áiseanna
Eascraíonn an t-ioncam ó chúrsaí tarchuradóireachta agus áiseanna ón úsáid a bhaineann an tríú pháirtí as craobhchóras tarchuradóireachta, 
dáileacháin agus ilphléacsúcháin an Ghrúpa agus ó áiseanna stiúideo. Aithnítear suimeanna de réir mar a chuirtear na saoráidí ar fáil do thríú páirtithe. 

(iv) Ioncam ciorclaíochta agus imeachtaí
Ó fhoilsiú agus chiorclaíocht an RTÉ Guide a eascraíonn ioncam ciorclaíochta agus an t-ioncam comhlán a luaitear. Ar bhonn an ghlanmhéid 
cóipeanna díolta ag deireadh na tréimhse gearrtha díolacháin gach eagrán a aithnítear ioncam.

Ó imeachtaí poiblí arna n-eagrú ag Grúpaí Ceolfhoirne RTÉ a eascraíonn ioncam imeachtaí. Aithnítear é de réir mar a thionóltar na himeachtaí agus 
mar a bhíonn suimeanna dlite.

Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa
(ar lean)
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1. Achoimre ar Pholasaithe Cuntasaíochta Suntasacha (ar lean)
(v) Ioncam ó ábhar, earraí díolacháin agus ioncam gaolmhar 
Is ionann ábhar, earraí díolacháin agus ioncam gaolmhar méideanna a ghintear ó ábhar agus seirbhísí RTÉ a chuirtear ar fáil do thríú páirtithe. 
Aithnítear ioncam de réir mar a chuirtear an tseirbhís ar fáil nó ar earraí a sheachadadh chuig tríú páirtí.

(c) Tuairisciú  Rannóige
Déantar anailís rannóige, a ullmhaítear de réir chaighdeán IFRS 8 Rannóga Oibriúcháin a leagan amach i nóta 2(d). Is iad na rannóga príomhrannóga 
tuairiscithe ag RTÉ. Tá anailís rannóige eile mar a éilítear faoin Acht Craolacháin 2009 leagtha amach i nóta 2(e).

I nóta 2(d), déantar an t-ioncam tráchtála a lua maidir leis an roinn Tráchtála den chuid is mó. Tuairiscítear ioncam 2rn sa Rannóg Líonraí. Luaitear 
an t-ioncam ó dhíolachán na cartlainne agus na leabharlainne sa rannán Ábhair.  Luaitear ioncam ó sheirbhísí ilphléacsanna a chur ar fáil agus roinnt 
cineálacha beaga eile ioncaim maidir le réimsí eile. Is feidhm é tuairisciú an ioncaim ón táille ceadúnais laistigh de gach rannóg den ioncam sin a lua le 
gach cainéal agus seirbhís ar leithligh. 

Déantar costais arna dtabhú ag rannóg agus ar son rannóige a lua taobh istigh den rannóg sin. Baintear leas as bunús cuí ionsúcháin lán-chostais 
nó leithdháileadh úsáide chun costas réasúnach agus cóir a leagan ar lár-sheirbhísí roinnte agus idir-rannacha a úsáideann na rannóga sin. Bíonn an 
leithdháileadh bunaithe ar phrionsabail cuntasaíochta an chostais arna gcur i bhfeidhm go seasta agus go hoibiachtúil.
 
Baineann costas léiriúcháin, coimisiúin agus ceannacháin ar chláracha teilifíse agus raidió le cainéil teilifíse agus raidió saor go haer RTÉ a chur ar fáil. 
Déantar na costais sin a ghearradh ar na rannáin maidir le hÁbhar agus Nuacht & Cúrsaí Reatha de réir mar is cuí. Ionas gur féidir an costas dáiríre 
a bhaineann le cainéil teilifíse agus raidió saor go haer RTÉ a chur ar fáil a léiriú go cothrom, ní chionroinntear na costais sin i leith seirbhísí ar líne áit 
a gcuirtear deiseanna breise ar fáil chun rochtain a fháil ar an ábhar a sholáthraítear. Sa chás go dtarlaíonn costas díreach maidir le cearta ar líne a 
cheannach nó athúsáid a bhaint as ábhar, nó ábhar a chruthú lena úsáid ar líne go príomha, déantar an costas sin a ghearradh ar sheirbhísí ar líne. Tá 
RTÉ ag cur lena aschur neamhlíneach agus is ar na hardáin dhigiteacha atá níos mó cláracha á gcraoladh den chéad uair anois agus le haistriú chuig 
cur chuige ar líne ar dtús i ndáil le clúdach nuachta. Chun an straitéis ar líne ar dtús seo a léiriú, leithroinntear cuid chuí den chostas maidir leis an  
ngnáthbhonneagar bailithe nuachta a leithroinnt ar na seirbhísí ar líne. Sa chás go bhfaightear ábhar d’fhonn a úsáid i gcláracha craolta agus a úsáid 
go díreach le seirbhísí ar líne, déantar an costas a bhaineann le hábhar mar sin a fháil a leithdháileadh ag teacht leis na prionsabail leithdháilte costais a 
leagtar amach thuas.

(d) Fardail cláracha
Déantar fardail cláracha a luacháil ag a gcostas nó ag a nglanluach inréadaithe, cibé is lú. 

Is ionann fardail cláracha dúchasacha is cláracha a dhéanann RTÉ intí nó cláracha a dhéanann RTÉ a choimisiúnú ó léiritheoirí neamhspleácha. 
Áirítear ar chostais stoc cláracha in-tí costais dhíreacha cláracha lena n-áirítear saoráidí léirithe agus costais lucht oibre. Bíonn costais na stoc 
cláracha coimisiúnaithe bunaithe ar luach an chonartha. Gearrtar fardail na gcláracha dúchasacha go hiomlán chuig an Ráiteas ar an gcéad tarchur. 

Is ionann fardail cláracha faighte agus cláracha agus scannáin a cheannaíonn RTÉ ó stiúideonna agus ó chraoltóirí tríú páirtí. Sainmhínítear costais 
na bhfardal cláracha faighte mar an luach conartha ceadúnais tríú páirtí a íocann RTÉ leis an stiúideo nó leis an gcraoltóir. Gearrtar fardail cláracha 
faighte chuig an Ráiteas Ioncaim bunaithe ar luach ionchasach gach tarchur mar seo a leanas:

Gnéchláracha: 75% ar an gcéad tarchur

25% ar an dara tarchur

Sraitheanna: 99% ar an gcéad tarchur

1% ar an dara tarchur

Is éard is fardail chearta spóirt ná na cearta imeachtaí spóirt a chraoladh. Sainmhínítear costais na bhfardal chearta spóirt mar an luach conartha a 
chomhaontaíonn an Grúpa leis an gcomhlacht spóirt cuí nó le sealbhóir na gceart. Sa chás go n-eisíonn RTÉ focheadúnais maidir le cearta spóirt don 
tríú páirtí, déantar an t-ioncam agus an costas a ghabhann leis sin a lua ar bhonn glan sa Ráiteas faoin Ioncam. Gearrtar fardail chearta spóirt chuig an 
Ráiteas Ioncaim de réir mar atá na himeachtaí spóirt a bhaineann leis na cearta á gcraoladh.
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2. Príomhghníomhaíochtaí agus Faisnéis Rannóige 
(a) Príomhghníomhaíochtaí
Is eagraíocht neamhbhrabúis é RTÉ. Is í an phríomhghníomhaíocht seirbhíse poiblí aige raon cuimsitheach cainéal agus sceideal teilifíse agus raidió a 
chraoladh saor go haer, chomh maith le seirbhísí ar líne. Cuirtear deiseanna eile ar fáil le teacht ar ábhar seirbhíse poiblí RTÉ via na cainéil RTÉ One+1, 
RTÉ2+1 agus RTÉjnr. Déanann na seirbhísí seo freastal ar gach catagóir déimeagrafach de shochaí na hÉireann de bharr an réimse leathan aschur 
agus seánra atá ar fáil, beag beann ar an lucht féachana a tharraingítear go tráchtála de, agus de bharr béim shonrach ar chláracha a dhéantar sa 
mbaile. Áirítear i measc ghníomhaíochtaí seirbhíse poiblí eile RTÉ Ceolfhoirne RTÉ. 

Bíonn an costas ar RTÉ maidir leis na gníomhaíochtaí seirbhíse poiblí sin cuid mhór sa bhreis ar an gciste poiblí a fhaightear i bhfoirm ioncaim ón táille 
ceadúnais. Dá réir sin téann RTÉ i mbun gníomhaíochtaí tráchtála coimhdeacha freisin chun bonn taca breise a chur faoin ngníomhaíocht seirbhíse 
poiblí. Áirítear ar na bearta tráchtála sin fógraíocht agus urraíocht a dhíol, an RTÉ Guide a fhoilsiú agus gníomhaíochtaí tráchtála eile a bhaineann le 
craolachán. 

De réir mar a éilíonn an reachtaíocht, cuireann RTÉ seirbhísí ilphléacs maidir le teilifís dhigiteach trastíre (DTT) ar fáil do chraoltóirí náisiúnta, seirbhísí 
RTÉ féin ina measc, ag teacht leis na taraifí margaidh foilsithe. Déantar an tseirbhís ilphléacs seo a bhainistiú ar leithligh ó bhainistiú na rannán craolta 
laistigh de RTÉ. Soláthraíonn RTÉ Transmission Network DAC (ag trádáil mar 2rn), fochuideachta RTÉ, seirbhísí tarchurtha agus dáilte d’oibritheoirí 
ilphléacs (lena n-áirítear RTÉ) agus do chraoltóirí fuaime náisiúnta agus gar-náisiúnta, lena n-áirítear RTÉ. Cuireann 2rn an líonra tarchurtha ar fáil do 
chraoltóirí áitiúla freisin agus cuireann spás túir/crainn breise ar fáil ar cíos do raon úsáideoirí neamhchraolacháin tríú páirtí. 

Tá RTÉ struchtúrtha faoi na rannáin seo a leanas: Tráchtáil, Ábhar, Nuacht & Cúrsaí Reatha, Lucht Féachana agus Éisteachta, Cainéil agus 
Margaíocht, Líonra agus na rannáin thacaíochta Oibríochtaí & Seirbhísí Léiriúcháin, Teicneolaíocht &  Athchóiriúchán, Acmhainní Daonna agus 
Airgeadas. Rannán líonra, atá lonnaithe go hiomlán taobh istigh de 2rn, a rinne an bhainistíocht maidir leis an tarchuradóireacht, an dáileachán agus 
bearta gaolmhara mar a luaitear thuas. Rannán Tráchtála RTÉ a dhéanann an bhainistíocht ar an mbeartaíocht tráchtála uile seachas: na bearta a 
dhéanann 2rn, seirbhísí ilphléacsanna a chur ar fáil (féach thuas) agus an díolachán maidir le seirbhísí cartlannaíochta agus leabharlannaíochta a 
thagann faoi bhainistíocht an Rannáin Ábhair. Bunaíodh an rannán Tráchtála de bhun an leagan leasaithe de Pholasaí agus Nós Imeachta Cóirthrádála 
RTÉ  a fhoilsiú ionas gur léire an deighilt idir an bheartaíocht seirbhíse poiblí agus an bheartaíocht tráchtála ag RTÉ. Maidir le gach rannán, déanann an 
Príomh-Stiúrthóir agus Feidhmeannas RTÉ athbhreithniú ar thuairiscí na bainistíochta inmheánaí gach mí. Tá liosta mionsonraithe de ghníomhaíochtaí 
RTÉ de réir an rannán agus eintitis dhlíthiúil leagtha amach i nóta 18 leis na ráitis airgeadais seo. 

Chomh maith leis na rannáin, ritheann RTÉ Ceannáras na Corparáide agus an rannán Corparáideach. Is é a bhaineann le Ceannáras na Corparáide 
gníomhaíochtaí riaracháin ginearálta agus gníomhaíochtaí eile a thagann chun cinn ar leibhéal eintitis a bhaineann le rialachas RTÉ mar Chraoltóir 
Seirbhíse Poiblí. Maidir leis an rannán Corparáideach, áirítear gníomhaíochtaí a mbítear ina mbun go lárnach thar ceann na rannán, agus déantar 
an costas sin a leithdháileadh i gcomhréir leis na prionsabail leithdháilte costas atá leagtha amach i nóta 1(c). Ní dhéantar costas an Cheannárais 
Corparáide a leithdháileadh chuig rannáin agus déantar é a thuairisciú faoi Gach Mír Eile. 

(b) Faisnéis rannóige agus anailís eile
Gearrtar seirbhísí tarchurtha agus craolacháin, lena n-áirítear seirbhísí ilphléacs, ar an rannán maidir le Lucht Féachana agus Éisteachta, Cainéil agus 
Margaíocht ar bhonn na dtaraifí foilsithe. Tugann 2rn sonrasc do RTÉ de réir na taraifí foilsithe maidir le soláthar seirbhísí tarchurtha agus leithdháilte 
mar oibritheoir ilphléacs agus mar chraoltóir fuaime. Gearrtar costais arna dtabhú ag tacú le cainéil theilifíse agus raidió RTÉ ar na cainéil sin ar bhonn 
na dtaraifí foilsithe. Tuairiscítear gnéithe eile den taraif mar mhír réitithe idir costas mhíreanna intuairiscithe agus an costas iomlán. Déantar seirbhísí 
eile 2rn a shonrasc ag rátaí margaidh cuí.

Déantar idirbhearta idir gníomhaíochtaí ar mhaithe le cuspóirí seirbhíse poiblí RTÉ agus gníomhaíochtaí ar mhaithe le deiseanna tráchtála a bhaint 
amach ag rátaí an mhargaidh. 

Is ionann an fhaisnéis rannóige i nóta 2(d) agus an fhaisnéis lena mbaineann leis na rannáin thuas. Tá anailís rannóige eile mar a éilítear faoin Acht 
Craolacháin 2009 leagtha amach i sceideal 2(e).

Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa
(ar lean)
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2. Príomhghníomhaíochtaí agus Faisnéis Rannóige (ar lean)
Tugann Nóta 2(e) anailís ar chostas comhlán/glan na ngníomhaíochtaí seirbhíse poiblí agus (easnamh)/barrachas de réir cainéil agus seirbhíse. Ina 
theannta sin, tugtar costais chomhlána an ábhair dúchasaigh de réir seánra craolta. Tuairiscítear anailís idir gníomhaíochtaí seirbhíse poiblí agus 
neamhphoiblí ar bhealach a thagann leis na prionsabail a úsáidtear chun ioncam agus costais mar atá leagtha amach thuas a thuairisciú.

Déantar costais na rannán maidir le Lucht Féachana agus Éisteachta, Cainéil agus Margaíochta, Ábhar agus Nuacht & Cúrsaí Reatha a dháileadh go 
hiomlán chuig na cainéil theilifíse agus raidió agus seirbhísí ar líne cuí de réir na bprionsabal leithdháilte costais arna leagan amach i nóta 1(c). Déantar 
costais tacaíochta rannán eile a leithdháileadh chuig na rannáin a bhfuil siad mar thaca leo ag úsáid na bprionsabal cuntasaíochta costas cuí.

Déantar na gníomhaíochtaí eile nach mbaineann le cainéil nó le seirbhísí a chomhbhailiú le chéile faoin gcatagóir “Eile” agus áirítear orthu 2rn, seirbhísí 
ilphléacs a chur ar fáil, RTÉ Guide agus gníomhaíochtaí neamh-chainéil. 

(c) Leathdháileadh na táille ceadúnais
Tá tuairisc mhionsonraithe ar sheirbhísí ag gach seirbhís de chuid RTÉ a thugann soiléiriú ar an tslí a chuireann an cainéal nó an tseirbhís le cuspóirí 
RTÉ maidir le seirbhís phoiblí.
 
Ag teacht le gnáthchleachtas i measc eagraíochtaí meán seirbhíse poiblí (PSManna) ar feadh an AE, dáileann RTÉ maoiniú poiblí ar sheirbhísí ar 
leithligh i gcomhréir le glanchostas na seirbhíse poiblí. Cinntear costas glan seirbhíse poiblí trí ranníoc ó bhearta tráchtála a asbhaint as costas 
comhlán a bhain leis an tseirbhís phoiblí a sheachadadh. 

Áirítear ar an gcostas comhlán seirbhíse poiblí a bhaineann le gach cainéal agus seirbhís de chuid RTÉ na costais a thabhaítear i gcur le chéile 
agus i seachadadh na seirbhíse. Ní áirítear ann aon chostas a thabhaítear is deiseanna tráchtála á saothrú a bhainfeadh le soláthar na seirbhíse. 
Leithroinntear na costais sin in aghaidh an ioncaim tráchtála lena mbaineann siad d’fhonn an ranníoc tráchtála a ríomh. Cuirtear barrachais ar 
ghníomhaíochtaí tráchtála nach mbaineann go díreach le cainéil ar leith nó seirbhís ar leith leis na gníomhaíochtaí seirbhíse poiblí sin a bhfuil sé ar a 
gcumas ioncam suntasach a ghineadh (RTÉ One, RTÉ 2, RTÉ Radio 1, RTÉ 2fm, seirbhísí ar líne) i gcomhréir le costas comhlán poiblí na seirbhísí. 

Déantar ioncam ón táille ceadúnais a chur ar dtús i leith na gcainéal seirbhíse poiblí agus na seirbhísí sin ar teoranta an acmhainn atá ag baint leo chun 
ioncam tráchtála a ghnóthú dá stuaim féin agus a dhéantar a mhaoiniú den chuid is mó dá bhrí sin le hioncam ón táille ceadúnais, mar atá riachtanach, 
d’fhonn freastal don tseirbhís phoiblí a chur ar fáil go leanúnach. Is iad na seirbhísí atá i gceist Ceolfhoirne RTÉ, RTÉ Raidió na Gaeltachta, RTÉ lyric 
fm, foráil reachtúil maidir le cláracha a sholáthar do TG4, cainéil bhreise DTT agus craolachán digiteach fuaime (DAB) (‘cainéil eile’), Ceannáras na 
Corparáide agus costais airgeadais.

Dáiltear an chuid eile den táille ceadúnais idir seirbhísí a d’fhéadfadh ioncam suntasach tráchtála a sholáthar i gcomhréir leis an gcostas glan a 
bhaineann leis na seirbhísí poiblí. Áirítear ar na seirbhísí sin: RTÉ One, RTÉ 2, RTÉ Radio 1, RTÉ 2fm agus seirbhísí ar líne. Ní chuirtear aon ioncam ón 
táille ceadúnais i leith 2rn, seirbhísí ilphléacs á gcur ar fáil ag RTÉ ná aon chostais a thabhaítear is deiseanna tráchtála á saothrú.
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Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa
(ar lean)

2. Príomhghníomhaíochtaí agus Faisnéis Rannóige (ar lean) 
(d) Ioncaim, costais agus barrachas/(easnamh) de réir an Rannáin (oibríochtaí leanúnacha), ag teacht le struchtúr eagrúcháin RTÉ, don bhliain dar 
chríoch an 31 Nollaig 2021

MÍREANNA INTUAIRISCITHE EILE

Rannán

Nuachta & Míreanna 

Rannán Rannán Cúrsaí Rannán Rannán Ar Fad Coigeartuithe Grúpa

Tráchtála Ábhair Reatha ACM Líonra Eile Comhdhlúthaithe* Iomlán

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Ioncam
Ioncam ó fhógraíocht 109,827 - - - - - (293) 109,534

Ioncam Urraíochta 10,966 - - 5 - - 10,971
Ioncam ó shaoráidí 2,351 - - - - 25 (102) 2,274
Ioncam ó chiorclaíocht agus imeachtaí 3,369 - - - - - - 3,369
Ioncam ó tharchur, crann agus túir - - - - 25,865 - (16,095) 9,770
Ioncam ó ábhar, earraí díolacháin agus díolacháin ghaolmhara 8,170 489 - - - - - 8,659
Ioncam tráchtála eile 87 - - - - 3,718 (40) 3,765
Ioncam tráchtála 134,770 489 - 5 25,865 3,743 (16,530) 148,342
Dáileadh ioncam ón táille cheadúnais - 120,727 34,869 36,956 - 3,579 - 196,131

134,770 121,216 34,869 36,961 25,865 7,322 (16,530) 344,473

Costais de réir chatagóir aschuir**

Costais chláracha agus aischuir - de réir foinse
Léiriúcháin intí - (133,125) (53,716) (963) - - - (187,804)
Cláracha coimisiúnaithe - (43,533) (56) (757) - - - (44,346)
Cláracha de dhéantús na hÉireann - (176,658) (53,772) (1,720) - - - (232,150)
Cláracha a ceannaíodh - in Éirinn - (3,666) - (73) - - - (3,739)
Cláracha a ceannaíodh - Thar Lear - (18,230) - (2,172) - - - (20,402)

- (198,554) (53,772) (3,965) - - - (256,291)
Gnáthchostais craolacháin, tarchurtha & aschuir eile (7,388) (3,546) - (44,008) (18,487) (341) 557 (73,213)
Muirir tharchuir agus chumhachta 2rn - - - (13,558) - (2,538) 16,096 -
Costais díolacháin (8,290) - - - - - 183 (8,107)

(15,678) (202,100) (53,772) (61,531) (18,487) (2,879) 16,836 (337,611)

Ioncam agus costais neamh-leithdháilte
Ceannáras na Corparáide - - - - - (3,888) - (3,888)
Cúrsaí DTT - - - - - (478) 200 (278)
Ús iníoctha - - - - (759) (650) 8 (1,401)
Sócmhainní a dhiúscairt - - 10 9 51 4 - 74
Barrachas/(Easnamh) Rannán 119,092 (80,884) (18,893) (24,561) 6,670 (569) 514 1,369
Glan ioncam airgeadais a bhaineann le pinsean sochair 
shainithe - - - - - 1,397 - 1,397
Barrachas/(Easnamh) roimh cháin ioncaim 119,092 (80,884) (18,893) (24,561) 6,670 828 514 2,766

Cáin ioncaim  (407)

Barrachas don bhliain 2,359

* Ioncam agus costais neamhthuilleamaí i measc chuideachtaí an Ghrúpa a chur as an áireamh.

**  Áirítear ar chostais de réir chatagóir aschuir dímheas, amúchadh agus glan-mhaoiniú (costais)/ioncam agus ní áirítear costais oibriúcháin Cheannáras na Corparáide.

Nochtadh Rannóige Breise

Ioncam tráchtála:
Custaiméirí seachtracha 134,375 489 - 5 9,770 3,703 - 148,342

Ioncam ó ranna oibriúcháin eile 395 - - - 16,095 40 (16,530) -
134,770 489 - 5 25,865 3,743 (16,530) 148,342

 

Baineann €198 milliún d’ioncaim iomlán an Ghrúpa le haon chustaiméir amháin de chuid na ranna tuairiscithe go léir.

Ar na míreanna a bhaineann le hábhar ach nach airgead tirim a thugtar san áireamh le costais intuairiscithe na rannóige, tá said seo a leanas:

Dímheas agus amúchadh 261 2,680 1,702 1,312 6,208 38 (547) 11,654
Difríocht idir muirear pinsin agus ranníocaíochtaí airgid 58 564 261 145 33 11 - 1,072
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2. Príomhghníomhaíochtaí agus Faisnéis Rannóige (ar lean) 
(d) Ioncaim, costais agus barrachas/(easnamh) de réir an Rannáin (oibríochtaí leanúnacha), ag teacht le struchtúr eagrúcháin RTÉ, don bhliain dar 
chríoch an 31 Nollaig 2020

MÍREANNA INTUAIRISCITHE EILE

Rannán

Nuachta & Míreanna 

Rannán Rannán Cúrsaí Rannán Rannán Ar Fad Coigeartuithe Grúpa

Tráchtála Ábhair Reatha ACM Líonra Eile Comhdhlúthaithe* Iomlán

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Ioncam
Ioncam ó fhógraíocht 97,504 - - - - - (474) 97,030
Ioncam Urraíochta 8,888 - - - - - - 8,888
Ioncam ó shaoráidí 2,721 - - - - 23 (66) 2,678
Ioncam ó chiorclaíocht agus imeachtaí 3,644 - - - - - - 3,644
Ioncam ó tharchur, crann agus túir - - - - 26,492 - (16,835) 9,657
Ioncam ó ábhar, earraí díolacháin agus díolacháin ghaolmhara 8,428 444 - - - - - 8,872
Ioncam tráchtála eile 38 - - - - 3,752 (40) 3,750
Ioncam tráchtála 121,223 444 - - 26,492 3,775 (17,415) 134,519
Dáileadh ioncam ón táille cheadúnais - 120,083 34,275 37,492 - 4,773 - 196,623

121,223 120,527 34,275 37,492 26,492 8,548 (17,415) 331,142

Costais de réir chatagóir aschuir**

Costais chláracha agus aischuir - de réir foinse
Léiriúcháin intí - (116,105) (54,822) (1,079) - - - (172,006)
Cláracha coimisiúnaithe - (37,056) (38) (475) - - - (37,569)
Cláracha de dhéantús na hÉireann - (153,161) (54,860) (1,554) - - - (209,575)
Cláracha a ceannaíodh - in Éirinn - (3,551) - (96) - - - (3,647)
Cláracha a ceannaíodh - Thar Lear - (22,846) - (1,457) - - - (24,303)

- (179,558) (54,860) (3,107) - - - (237,525)
Gnáthchostais craolacháin, tarchurtha & aschuir eile (8,069) (4,301) - (41,546) (17,254) (107) 620 (70,657)
Muirir tharchuir agus chumhachta 2rn - - - (13,698) - (3,101) 16,799 -
Costais díolacháin (8,165) - - - - - 170 (7,995)

(16,234) (183,859) (54,860) (58,351) (17,254) (3,208) 17,589 (316,177)

Ioncam agus costais eile
Ceannáras na Corparáide - - - - - (5,010) - (5,010)
Cúrsaí DTT - - - - - (895) 352 (543)
Ús iníoctha - - - - (698) (279) 8 (969)
Sócmhainní a dhiúscairt - - 1 - (14) 5 - (8)
Barrachas/(Easnamh) Rannán 104,989 (63,332) (20,584) (20,859) 8,526 (839) 534 8,435
Glan ioncam airgeadais a bhaineann le pinsean 
sochair shainithe - - - - - 1,366 - 1,366
Barrachas/(Easnamh) roimh cháin ioncaim 104,989 (63,332) (20,584) (20,859) 8,526 527 534 9,801

Cáin ioncaim (1,863)

Easnamh don bhliain 7,938

* Ioncam agus costais neamhthuilleamaí i measc chuideachtaí an Ghrúpa a chur as an áireamh.

** Áirítear ar chostais de réir chatagóir aschuir dímheas, amúchadh agus glan-mhaoiniú (costais)/ioncam agus ní áirítear costais oibriúcháin Cheannáras na Corparáide.

Nochtadh Rannóige Breise

Ioncam tráchtála:
Custaiméirí seachtracha 120,683 444 - - 9,657 3,735 - 134,519
Ioncam ó ranna oibriúcháin eile 540 - - - 16,835 40 (17,415) -

121,223 444 - - 26,492 3,775 (17,415) 134,519

 

Baineann €199 milliún d’ioncaim iomlán an Ghrúpa le haon chustaiméir amháin de chuid na ranna tuairiscithe go léir.

Ar na míreanna a bhaineann le hábhar ach nach airgead tirim a thugtar san áireamh le costais intuairiscithe na rannóige, tá said seo a leanas:

Dímheas agus amúchadh 558 4,072 2,077 1,465 5,693 244 (566) 13,543
Difríocht idir muirear pinsin agus ranníocaíochtaí airgid 61 464 214 110 45 9 - 903
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2. Príomhghníomhaíochtaí agus Faisnéis Rannóige (ar lean)
(f) Anailís ar tháillí líonra maidir le seirbhísí uile RTÉ

2021 2020

€’000 €’000

RTÉ One 2,031 2,177

RTÉ2 2,026 2,114

RTÉ Radio 1 2,368 1,938

RTÉ 2fm 1,042 1,056

RTÉ lyric fm 1,052 1,068

RTÉ Raidió na Gaeltachta 1,042 1,056

Eile 3,997 4,289

13,558 13,698

 

3. Costais oibriúcháin (roimh dhímheas, amúchadh agus gnóthachtáil ar shócmhainní a dhiúscairt)
 2021 2020

 €’000 €’000

  

Costais maidir le Fostaithe (nóta 6) 149,761 149,795

Costais eile a bhaineann le pearsanra (conraitheoirí san áireamh) 27,295 22,954

Costais Oibríochta a bhaineann le Pearsanra 177,056 172,749

 

Costais na gcláracha coimisiúnaithe go díreach 40,851 34,319

Costais na gcláracha ceannaithe go díreach 24,624 27,723

Cóipcheart maidir le spóirt agus cúrsaí eile 25,163 12,768

Conarthaí maidir le craoladh seachtrach 4,412 3,755

Ciorcaid chumarsáide 2,447 2,318

Priontáil an RTÉ Guide agus costais a bhaineann leis sin 981 992

Fuinneamh Ginearálta lena n-áirítear leictreachas don Líonra 4,185 3,542

Ceadúnais cheoil 7,952 7,368

Polasaithe árachais 1,840 1,692

Taisteal agus Cothabháil na foirne 1,868 1,745

Costais eile tríú páirtí 39,966 38,720

Costais Oibriúcháin nach mbaineann le pearsanra roimh dhímheas agus amúchadh 154,289 134,942

Iomlán na gCostas Oibriúcháin (roimh dhímheas agus amúchadh agus mhíreanna eisceachtúla) 331,345 307,691

Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa
(ar lean)
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4. (Ioncam) /Caiteachas Airgeadais
 2021 2020

 €’000 €’000

   

Gnóthachain luach cóir ar ionstraimí airgeadais díorthaigh nach sonraítear mar fhálúchán maidir le sreabhadh airgid (686) -

Infheistíocht i gComhfhiontar (537) (237)

Ioncam Airgeadais (1,223) (237)

Ioncam ó ús maidir le sócmhainní scéime (nóta 19) (10,054) (13,205)

Costas úis maidir le dliteanais scéime (nóta 19) 8,657 11,839 

Glan ioncam airgeadais a bhaineann le pinsean sochair shainithe (1,397) (1,366)

Ioncam ó ghnóthaí airgeadais a aithnítear sa Ráiteas Ioncaim (2,620) (1,603)

 

Ús agus costais airgeadais maidir le hiasachtaí 867 819

Costas úis ar shuimeanna taisce sa bhanc 400 29

Muirear airgeadais - léasú 79 50

Díchornadh lascaine ar chostais athstruchtúraithe 55 71

Caillteanais, arna lua ag luach cóir, ar ionstraimí airgeadais díorthaigh nach sonraítear mar fhálúchán maidir le 
sreabhadh airgid - 733

Costas Airgeadais a aithnítear sa Ráiteas Ioncaim 1,401 1,702

 

5. Barrachas roimh Cháin Ioncaim
(a) Áirítear na suimeanna seo a leanas sa bharrachas roimh cháin ioncaim:

2021 2020

€’000 €’000

Ioncam ón gCeadúnas Teilifíse

- Deontas i gcabhair ón Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán 196,131 196,623

Glandímheas agus amúchadh

- Dímheas maidir le maoin, innealra agus trealamh 10,307 12,230

- Dímheas maidir le sócmhainní a bhfuil ceart ar úsáid faighte ina leith 707 333

- Amúchadh sócmhainní deontas-i-gcabhair agus soláthair maoine (403) (298)

- Amúchadh maidir le sócmhainní doláimhsithe 1,043 1,278

11,654 13,543

Costais Oibriúcháin

- Gnóthachan ar mhalairt eachtrach (100) (216)

- Ioncam deontais eile a fuarthas (nóta 23) (1,127) (1,893)

- (Gnóthachan)/caillteanas ar mhaoin, innealra, trealamh agus sócmhainní doláimhsithe a dhiúscairt (73) 8
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5. Barrachas roimh Cháin Ioncaim (ar lean)
(b) Luach Saothair na nIniúchóirí:

2021 2020

€’000 €’000

Grúpa

Iniúchadh ar na ráitis airgeadais (lena n-áirítear costais) 120 120

Seirbhísí dearbhúcháin eile 70 70

190 190

 
2021 2020

€’000 €’000

RTÉ

Iniúchadh ar na ráitis airgeadais (lena n-áirítear costais) 95 95

Seirbhísí dearbhúcháin eile 40 40

135 135

 
(c) Luach Saothair na Stiúrthóirí:

2021 2020

€’000 €’000

Táillí - -

Luach saothair eile, ranníocaíochtaí sochar scoir san áireamh 306 306

306 306

 
Ní áirítear sna suimeanna a léirítear mar luach saothair na stiúrthóirí thuas ach na suimeanna a íocadh le comhaltaí an Bhoird le linn dóibh a gcuid 
dualgas mar chomhaltaí den Bhord a chomhlíonadh agus tuarastal an Phríomh-Stiúrthóra. Ní áirítear iontu tuarastal an fhostaí ar comhalta Boird é.

D’fhógair an Bord i mí na Samhna 2019, go raibh sé i gceist acu a gcuid táillí a tharscaoileadh, le feidhm ón 1 Eanáir 2020. Dá thoradh sin, níor 
fhabhraigh comhaltaí aon táillí sa bhliain 2020 ná sa bhliain 2021. Is féidir tuilleadh mionsonraí ar tháillí Boird a fháil sa chuid ar Rialachas 
Corparáideach. 

6. Eolas maidir le Fostaithe
Seo a leanas na costais a bhain le foireann an Ghrúpa i rith na bliana:

2021 2020

€’000 €’000

Pá agus tuarastail 121,847 122,753

Costais leasa shóisialaigh 12,029 12,586

Costais phinsin agus árachais saoil 15,885 14,456

149,761 149,795

 

Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa
(ar lean)
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6. Eolas maidir le Fostaithe (ar lean)
Seo a leanas líon iomlán na bhfostaithe lánaimseartha, páirtaimseartha, agus ócáideacha an Ghrúpa amhail an 31 Nollaig agus a gcomhionann 
lánaimseartha (FTE):

Líon na bhfostaithe FTEnna

2021 2020 2021 2020

Grúpa RTÉ 1,871 1,866 1,755 1,758

Seo a leanas meánlíon bliantúil na bhfostaithe lánaimseartha, páirtaimseartha, agus ócáideacha i rith na bliana:

2021 2020

Meánlíon na bhfostaithe lánaimseartha 1,651 1,616

Meánlíon na bhfostaithe páirtaimseartha 152 167

Meánlíon na bhfostaithe ócáideacha 76 96

Grúpa RTÉ 1,879 1,879

 

7. Cáin Ioncaim 
2021 2020

€’000 €’000

Creidmheas Cánach Reatha

An bhliain reatha 913 1,798

(Rósholáthar)/tearcsholáthar ón mbliain roimhe (41) 232

872 2,030

Creidmheas Cánach Iarchurtha 

Bunús agus aischeartú maidir le difríochtaí sealadacha (nóta 20) (465) (167)

Iomlán an Chostais maidir le Cáin Ioncaim 407 1,863
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7. Cáin Ioncaim (ar lean)
Imréiteach maidir leis an Ráta Cánach Éifeachtach

2021 2020

€’000 €’000

Barrachas roimh cháin ioncaim 2,766 9,801

Barrachas roimh cháin ioncaim méadaithe faoi 346 1,225

12.5%, an gnáthráta cánach corparáide in Éirinn (2020: 12.5%)

Tionchar:

Cáin shiarchoinneálach 8 13

Difríochtaí uainiúcháin maidir le pinsin (32) (105)

Difríochtaí eile 91 420

Coigeartú ar an mbliain roimhe sin (41) 232

Costais neamhcheadaithe 35  78

Iomlán (an Chreidmheasa)/ an Chostais maidir le Cáin Ioncaim 407 1,863

Cáin Iarchurtha a Aithnítear go díreach in Ioncam Cuimsitheach Eile

Ag baint le sócmhainn pinsin (nóta 20) (388) (5,051)

Ag baint le caillteanais (nóta 20) (4,663) -

(5,051) (5,051)

 
Tagann an t-ioncam ó tháille an cheadúnais teilifíse a fhaigheann RTÉ trí “dheontas i gcabhair” faoi réir ag cáin chorparáide le héifeacht ón 1 Eanáir 
2007. Tá caillteanas trádála a thugtar ar aghaidh chun críche cánach is ionann is €651 milliún ag an nGrúpa amhail an 31 Nollaig 2021. Mar gheall ar an 
éiginnteacht a bhaineann leis an tráth a mbainfí leas dáiríre as na caillteanais seo níor aithníodh ach sócmhainn chánach iarchurtha €18.5 milliún.

Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa
(ar lean)
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8. Maoin, Innealra agus Trealamh

Grúpa

Talamh agus 
Foirgnimh (Faoi 

Úinéireacht)

Talamh agus 
Foirgnimh (Ar 

Léas)
Innealra agus 

Trealamh
Fearais agus 

Feistis
Tograí caipitil atá 

ar bun Iomlán

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Costas

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020 67,257 4,502 169,042 2,109 19,048 261,958

Suimeanna Breise - - - - 5,850 5,850

Suimeanna arna n-athrangú 883 50 12,755 114 (13,802) -

Diúscairt agus Scor (556) (479) (16,946) (119) (3,251) (21,351)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020 67,584 4,073 164,851 2,104 7,845 246,457

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021 67,584 4,073 164,851 2,104 7,845 246,457

Suimeanna Breise - - - - 13,196 13,196

Suimeanna arna n-athrangú 480 1,585 4,922 76 (7,063) -

Diúscairt agus Scor (11) - (5,148) (96) (353) (5,608)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021 68,053 5,658 164,625 2,084 13,625 254,045

Dímheas 

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020 55,665 764 132,546 1,955 - 190,930

Dímheas don bhliain 3,659 757 8,076 71 - 12,563

Diúscairt agus scor (73) (423) (17,403) (119) - (18,018)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020 59,251 1,098 123,219 1,907 - 185,475

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021 59,251 1,098 123,219 1,907 - 185,475

Dímheas don bhliain 804 601 9,511 98 - 11,014

Diúscairt agus scor (11) - (5,147) (96) - (5,254)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021 60,044 1,699 127,583 1,909 - 191,235

Leabharluach Glan

Amhail an 31 Nollaig 2020 8,333 2,975 41,632 197 7,845 60,982

Amhail an 31 Nollaig 2021 8,009 3,959 37,042 175 13,625 62,810

Déanann an Grúpa roinnt sócmhainní a léasú, talamh agus foirgnimh san áireamh. 8 mbliana an meántéarma léasa (2020: 8 mbliana).
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8. Maoin, Innealra agus Trealamh (ar lean)

RTÉ

Talamh agus 
Foirgnimh (Faoi 

Úinéireacht)

Talamh agus 
Foirgnimh (Ar 

Léas)
Innealra agus 

Trealamh
Fearais agus 

Feistis
Tograí caipitil atá 

ar bun Iomlán

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Costas

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020 55,128 1,818 71,265 1,910 8,316 138,437

Suimeanna Breise - - - - 2,960 2,960

Suimeanna arna n-athrangú 692 50 5,226 114 (6,082) -

Diúscairt agus Scor - (479) (9,353) (119) - (9,951)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020 55,820 1,389 67,138 1,905 5,194 131,446

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021 55,820 1,389 67,138 1,905 5,194 131,446

Suimeanna Breise - - - - 10,872 10,872

Suimeanna arna n-athrangú 55 2,010 2,178 76 (4,319) -

Diúscairt agus Scor (7) - (3,236) (96) - (3,339)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021 55,868 3,399 66,080 1,885 11,747 138,979

Dímheas 

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020 49,356 467 66,474 1,829 - 118,126

Dímheas don bhliain 3,184 459 3,472 51 - 7,166

Diúscairt agus scor - (423) (9,353) (119) - (9,895)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020 52,540 503 60,593 1,761 - 115,397

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021 52,540 503 60,593 1,761 - 115,397

Dímheas don bhliain 266 410 4,207 78 - 4,961

Diúscairt agus scor (7) - (3,236) (96) - (3,339)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021 52,799 913 61,564 1,743 - 117,019

Leabharluach Glan

Amhail an 31 Nollaig 2020 3,280 886 6,545 144 5,194 16,049

Amhail an 31 Nollaig 2021 3,069 2,486 4,516 142 11,747 21,960

Déanann RTÉ roinnt sócmhainní a léasú, foirgnimh éagsúla san áireamh. 5 bliana an meántéarma léasa (2020: 4 bliana).

Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa
(ar lean)
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9. Sócmhainní Doláimhsithe

Grúpa Bogearraí

Tionscadail 
bhogearraí atá 

ar bun Iomlán

€’000 €’000 €’000

Costas

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020 14,239 4,252 18,491

Suimeanna Breise - 1,608 1,608

Suimeanna arna n-athrangú 1,760 (1,760) -

Lagú - (1,870) (1,870)

Diúscairt agus scor (882) - (882)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020 15,117 2,230 17,347

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021 15,117 2,230 17,347

Suimeanna Breise - 5,428 5,428

Suimeanna arna n-athrangú 593 (593) -

Lagú - (1,189) (1,189)

Diúscairt agus scor (39) - (39)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021 15,671 5,876 21,547

Amúchadh agus caillteanas lagaithe 

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020 12,180 - 12,180

Amúchadh i leith na bliana 1,278 - 1,278

Diúscairt agus scor (883) - (883)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020 12,575 - 12,575

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021 12,575 - 12,575

Amúchadh i leith na bliana 1,043 - 1,043

Diúscairt agus scor (39) - (39)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021 13,579 - 13,579

Leabharluach Glan

Amhail an 31 Nollaig 2020 2,542 2,230 4,772

Amhail an 31 Nollaig 2021 2,092 5,876 7,968
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9. Sócmhainní Doláimhsithe (ar lean)

RTÉ Bogearraí

Tionscadail 
bhogearraí atá 

ar bun Iomlán

€’000 €’000 €’000

Costas

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020 13,319 4,252 17,571

Suimeanna Breise - 1,608 1,608

Suimeanna arna n-athrangú 1,760 (1,760) -

Lagú - (1,870) (1,870)

Diúscairt agus scor (554) - (554)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020 14,525 2,230 16,755

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021 14,525 2,230 16,755

Suimeanna Breise - 5,302 5,302

Suimeanna arna n-athrangú 468 (468) -

Lagú - (1,189) (1,189)

Diúscairt agus scor (39) - (39)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021 14,954 5,875 20,829

Amúchadh agus caillteanas lagaithe

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2020 11,273 - 11,273

Amúchadh i leith na bliana 1,264 - 1,264

Diúscairt agus scor (554) - (554)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2020 11,983 - 11,983

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021 11,983 - 11,983

Amúchadh i leith na bliana 1,029 - 1,029

Diúscairt agus scor (39) - (39)

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021 12,973 - 12,973

Leabharluach Glan

Amhail an 31 Nollaig 2020 2,542 2,230 4,772

Amhail an 31 Nollaig 2021 1,981 5,875 7,856

Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa
(ar lean)
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10. Fardail
             Grúpa             RTÉ

 2021 2020 2021 2020

 €’000 €’000 €’000 €’000

     

Obair atá idir lámha     

Cláracha intí 385 465 356 437

Cláracha coimisiúnaithe 17,386 16,231 17,386 16,231

 

Cláracha críochnaithe

Cláracha agus scannáin cheannaithe 8,896 9,644 8,896 9,644

Cláracha intí 245 139 245 139

 
Fardail eile 55 52 - -

Sócmhainní á gcoinneáil lena nDíol arís 138 138 138 138

 27,105 26,669 27,021 26,589

 
Bhí luach iomlán leis na fardail a ídíodh i rith na bliana dar chríoch an 31 Nollaig 2021 ab ionann is €81.38 milliún (2020: €67.57 milliún).

Is é a bhaineann le fardail eile páipéar priontála atá ar láimh maidir leis an RTÉ Guide.

11. Trádáil agus Nithe Infhaighte eile, Réamhíocaíochtaí agus Ioncam Fabhraithe
             Grúpa             RTÉ

 2021 2020 2021 2020

 €’000 €’000 €’000 €’000

Sócmhainní Reatha     

Nithe infhaighte trádála 41,832 45,038 37,677 39,189

Cáin ioncaim 677 - - -

Suimeanna Infhaighte eile 15 39 15 38

Réamhíocaíochtaí 15,242 23,243 15,001 23,009

Ioncam fabhraithe 2,330 2,604 84 136

 60,096 70,924 52,777 62,372

 
Foilsítear an baol atá ann don Ghrúpa ó riosca creidmheasa agus airgeadra agus ó chaillteanas lagaithe a bhaineann le suimeanna infhaighte trádála 
agus eile i nóta 21.

12. Infheistíochtaí Leachtacha
             Grúpa             RTÉ

 2021 2020 2021 2020

 €’000 €’000 €’000 €’000

Infheistíochtaí leachtacha – taiscí téarma 38,892 10,000 38,892 10,000

Meánráta ualaithe úis maidir le taiscí téarma (0.58)% (0.53)% (0.58)% (0.53)%

 
Foilsítear an baol atá ann don Ghrúpa ó riosca rátaí úis, ó riosca creidmheasa agus anailís ar leochaileacht sócmhainní agus dliteanais airgeadais i 
nóta 21.
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13. Airgead Tirim agus Coibhéisí Airgid Thirim
             Grúpa             RTÉ

 2021 2020 2021 2020

 €’000 €’000 €’000 €’000

Sócmhainní Reatha

Iarmhéideanna sa Bhanc 55,500 49,165 38,537 36,487

Taiscí inéilithe 7,000 28,000 7,000 28,000

Iomlán an airgid thirim agus na gcoibhéisí airgid thirim 62,500 77,165 45,537 64,487

Meánráta ualaithe úis (0.24)% (0.34)% (0.19)% (0.34)%

 
Tugtar san áireamh le hiarmhéideanna sa bhanc €1.6 milliún (2020: €5.2 milliún) maidir le suimeanna i gcuntas na gCláracha Neamhspleácha faoi réir 
Alt 116 den Acht Craolacháin 2009.

Foilsítear an baol atá ann don Ghrúpa ó riosca rátaí úis agus anailís ar leochaileacht sócmhainní agus dliteanais airgeadais i nóta 21.

14. Iasachtaí agus iasachtaíochtaí lena mbaineann ús
            Grúpa             RTÉ

Ráta Úis Dáta Aibíochta 2021 2020 2021 2020

% €’000 €’000 €’000 €’000

Saoráid creidmheasa imrothlach
Costas an iasachtóra 

móide corrlach 05 Nollaig 2024 - - - -

Saoráid Iasachta Téarma Amúchta
Costas an iasachtóra 

móide corrlach 05 Nollaig 2024 10,000 10,000 10,000 10,000

Iasacht tionscadail agus saoráid iasachta téarma
EURIBOR móide 

corrlach 31 Eanáir 2026 55,000 55,000 - -

65,000 65,000 10,000 10,000

Arna anailísiú mar seo a leanas:

Neamhreatha 63,500 65,000 8,500 10,000

Cúrsaí 1,500 - 1,500 -

65,000 65,000 10,000 10,000

 
Ar an 6 Nollaig 2019, chuaigh RTÉ i mbun comhaontú saoráide nua le Banc na hÉireann dar luach €20 milliún chun críocha caipitil oibre. Áirítear sa 
chomhaontú saoráid creidmheasa imrothlaigh €10 milliún nach raibh tarraingthe anuas amhail an 31 Nollaig 2021 agus saoráid iasachta téarmaí €10 
milliún a bhí tarraingthe go hiomlán amhail an 31 Nollaig 2021.

An 1 Feabhra 2019, chuaigh an Grúpa i mbun comhaontú do shaoráid iasachta do thionscadail, trína fhochuideachta 2rn, le Barclays Bank Ireland PLC 
agus Banc na hÉireann, i leith méid comhlán €60 milliún a raibh €55 milliún de tarraingthe amhail an 31 Nollaig 2021. 

Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa
(ar lean)
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14. Iasachtaí agus Iasachtaíochtaí lena mbaineann Ús (ar lean)
Urrús an iasachtóra – saoráid iasachta do thionscadail
Bhí ar cheann de na coinníollacha maidir leis an saoráid iasachta do thionscadail a chur ar fáil go ndéanfadh 2rn comhaontú gníomhais urrúis a 
fhorghníomhú agus urrús mar seo a leanas a chur ar fáil don iasachtóir:
a) Tailte trí cinn déag de phríomhshuíomhanna tarchuradóireachta DTT;
b) Fearas agus feisteas uile 2rn ar shuíomhanna tarchuradóireachta DTT, san am i láthair agus tráth ar bith is faide anonn;
c) Ioncam cíosa uile agus léasanna oibriúcháin uile 2rn;
d) Cearta agus sochair a bhaineann le polasaithe árachais 2rn;
e) Cuntas fáltais an árachais; agus
f) Gníomhais Sannacháin lena gcruthaítear sannacháin urrúis maidir le conarthaí tráchtála áirithe agus Conarthaí Tógála DTT.

15. Suimeanna Trádála agus Iníoctha eile
             Grúpa             RTÉ

 2021 2020 2021 2020

 €’000 €’000 €’000 €’000

Suimeanna Trádála is Iníoctha 3,682 5,191 2,901 4,303

Suimeanna atá dlite d’eintitis choimhdeacha - - 193,254 189,257

Fabhrú 85,211 69,711 80,383 65,706

Ioncam Iarchurtha 6,973 6,696 3,334 2,989

95,866 81,598 279,872 262,255

Arna anailísiú mar seo a leanas:

Dliteanais neamhreatha 7,575 4,560 7,575 4,560

Dliteanais reatha 88,291 77,038 272,297 257,695

95,866 81,598 279,872 262,255

 
Foilsítear i nóta 21 an baol atá ann don Ghrúpa ó riosca airgeadra a bhaineann le suimeanna trádála agus eile is iníoctha.

16. Cánachas agus Leas Sóisialach
             Grúpa             RTÉ

 2021 2020 2021 2020

 €’000 €’000 €’000 €’000

     

CBL 6,049 5,706 5,387 5,011

Párolla 5,608 5,572 5,489 5,451

Cáin ioncaim 3 1,784 2 -

 11,660 13,062 10,878 10,462
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17. Sochair d’Fhostaithe
(a) Sochair iomlána d’fhostaithe

             Grúpa             RTÉ

 2021 2020 2021 2020

 €’000 €’000 €’000 €’000

Costais athstruchtúraithe (b) 8,792 13,411 8,765 13,375

Fabhrú eile a bhaineann leis an bpá-rolla (c) 15,180 15,914 14,988 15,708

Iomlán na sochar d’fhostaithe 23,972 29,325 23,753 29,083

Arna anailísiú mar seo a leanas:

Dliteanais neamhreatha 9,436 8,852 9,259 8,679

Dliteanais reatha 14,536 20,473 14,494 20,404

23,972 29,325 23,753 29,083

 
(b) Costais athstruchtúraithe

             Grúpa             RTÉ

 2021 2020 2021 2020

 €’000 €’000 €’000 €’000

Iarmhéid ag tús na bliana 13,411 14,332 13,375 14,286

Scaoilte i rith na bliana (2,400) - (2,400) -

Cuireadh in úsáid i rith na bliana (2,274) (992) (2,265) (982)

Muirear úis (nóta 4) 55 71 55 71

Iarmhéid ag deireadh na bliana 8,792 13,411 8,765 13,375

Arna anailísiú mar seo a leanas:

Neamhreatha 5,704 5,660 5,685 5,633

Reatha 3,088 7,751 3,080 7,742

Iarmhéid ag deireadh na bliana 8,792 13,411 8,765 13,375

 
Is é a léirítear leis na costais athstruchtúraithe amhail an 31 Nollaig 2021 luach lascainithe na n-íocaíochtaí a bheidh de dhíth go dtí 2028 maidir le 
hoibleagáidí eile an Ghrúpa faoi na scéimeanna éagsúla athstruchtúraithe.

(c) Fabhruithe eile a bhaineann le fostaithe
Is é a thagann i gceist le fabhrú eile a bhaineann le fostaithe sochair d’fhostaithe, mar shampla luach saothair agus laethanta saoire a ndéantar 
soláthar ina leith de réir IAS 19 Sochair d’fhostaithe (2011). 

18. Infheistíocht i bhFochuideachtaí
Iomlán

RTÉ €’000

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 2021
Suimeanna Breise

65,827
-

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 2021 65,827

 

Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa
(ar lean)
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18. Infheistíochtaí i bhFochuideachtaí (ar lean)
Bhí na fochuideachtaí seo a leanas ag RTÉ amhail an 31 Nollaig 2021: 

Fochuideachtaí Céatadán den scairchaipiteal Cineál Gnó

RTÉ Commercial Enterprises DAC 100% Foilseacháin, bearta tráchtála éagsúla & beartaíocht eile

RTÉ Music DAC 100% Foilsitheoireacht Ceoil

RTÉ Transmission Network DAC (ag trádáil faoin ainm 2rn) 100% Bainistíocht ar shócmhainní an chraobhchórais craolacháin

RTÉ Licence Collections Limited 100% Díomhaoin

DTT Network Company 100% Díomhaoin

Seirbhísí Theilifís na Gaeilge Teoranta 100% Díomhaoin

 
Tá athbhreithniú déanta ag an mBord ar an luach ar a dtugtar anonn fuílleach infheistíochta an Ghrúpa agus táthar sásta nach bhfuil aon táscairí 
lagaithe agus go bhfuil luach cóir á lua leo. Is in Éirinn a oibríonn na fochuideachtaí go léir agus tá an oifig chláraithe acu ag RTÉ, Domhnach Broc, Baile 
Átha Cliath 4. Is fochuideachta RTÉ Music DAC de chuid RTÉ Commercial Enterprises DAC agus é faoi lánúinéireacht. 

I mí na Nollag 2021, d’íoc 2rn díbhinn €7.5 milliún le RTÉ. Aithnítear sin mar ioncam ag cuideachta RTÉ.

Bhí an comhfhiontar seo a leanas ag RTÉ amhail an 31 Nollaig 2021: 

An Chuideachta Comhfhiontair Céatadán den scairchaipiteal Cineál Gnó

Multiplex Broadcasting Services NI Limited 66.6% Seirbhísí teilifíse digití saor go haer a chraoladh i dTuaisceart 
Éireann agus seirbhísí ilphléacs gaolmhara eile

I dTeach Murray, Sráid Murray, Béal Feirste atá oifig chláraithe Multiplex Broadcasting Services NI Limited.

Bhí an comhfhiontar seo a leanas ag RTÉ amhail an 31 Nollaig 2021: 

An Chuideachta Comhfhiontair Céatadán den scairchaipiteal Cineál Gnó

GAAGO Media DAC 50% Craolann seirbhís IPTV cluichí CLG go hidirnáisiúnta

Tá oifig cláraithe GAAGO Media DAC suite ag Páirc an Chrócaigh, Bóthar Mhic Sheoin, Droim Conrach, Baile Átha Cliath 3.

Déantar an comhfhiontar thuas a chuntas ag baint leasa as modh an chothromais mar a leagtar amach sna beartais chuntasaíochta. An 31 Nollaig 
2021 dáta deiridh bliana airgeadais an chomhfhiontair. Leagtar amach thíos achoimre ar an bhfaisnéis airgeadais. 

2021 2020

€’000 €’000

Sócmhainní reatha 3,810 2,450

Dliteanais reatha (1,573) (1,286)

Gnáthscaireanna inchurtha i leith úinéirí na cuideachta 2,237 1,164

Leas neamhrialaithe 1,118 582

Ioncam 2,860 1,997

Brabús don bhliain 1,047 550

Suim ghlanluacha de leas an Ghrúpa sa chomhfhiontar 1,118 582
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18. Infheistíochtaí i bhFochuideachtaí (ar lean)
Bearta Oibre Ghrúpa RTÉ arna Rangú de réir an rannáin agus an eintitis dlí amhail an 31 Nollaig 2021

RTÉ

RTÉ 
Commercial 
Enterprises 
DAC

RTÉ
Music
DAC

RTÉ 
Transmission 
Network DAC 

AN RANNÁN TRÁCHTÁLA

Fógraíocht agus urraíocht maidir leis an teilifís a dhíol •

Fógraíocht agus urraíocht maidir leis an raidió a dhíol •

Fógraíocht agus urraíocht idirlín a dhíol •

Fógraíocht agus urraíocht teilitéacs AERTEL a dhíol •

Saoráidí léiriúcháin teilifíse a ligean ar cíos le tríú páirtí •

Ioncam ó theileachumarsáid tráchtála •

Díolachán ar earraí a bhaineann le cláracha •

Tráthliostaí cláracha a dhíol •

Córais chraoltóireachta agus saoráidí teicneolaíochta a chur ar fáil don tríú páirtí •

Díolachán ar earraí a bhaineann le cláracha •

Fógraí teilifíse don tríú páirtí a léiriú sa stiúideo •

Saoráidí léiriúcháin raidió a ligean ar cíos leis an tríú páirtí •

Stiúideo soghluaiste an Roadcaster agus díolacháin bolscaireachta •

Fógraí raidió a léiriú sa stiúideo •

Cóipcheart ceoil a dhíol •

Seirbhísí idirnáisiúnta físeáin arna n-éileamh ar tháille á soláthar. •

Ioncam a ghiniúint ó thaibhithe cheolfhoirne •

Iris an RTÉ Guide a chur ar fáil agus a fhoilsiú •

Fógraíocht san  RTÉ Guide a dhíol •

Riarachán an Rannáin Tráchtála •

AN RANNÁN MAIDIR LE LUCHT FÉACHANA AGUS ÉISTEACHTA, CAINÉIL AGUS MARGAÍOCHT

Sceidil agus cainéil teilifíse seirbhíse poiblí a chraoladh saor go haer •

Sceidil agus cainéil raidió seirbhíse poiblí a chraoladh saor go haer •

Cur chun cinn agus margaíocht na seirbhísí agus na gcainéal •

Seirbhísí teilitéacs RTÉ Aertel a chur ar fáil •

Raon seirbhísí ar líne saor in aisce don phobal, bunaithe ar an bpobal agus ar an ngréasán, 
a chur ar fáil

•

An RTÉ Player agus rte.ie a rith don lucht féachana in Éirinn agus thar lear •

Cothú agus Forbairt maidir le teicneolaíocht nua de chuid na meánchumarsáide •

Deiseanna breise a chur ar fáil chun teacht ar ábhar nuachta seirbhísí poiblí RTÉ trí 
RTÉ News Now Online

•

An Rannán maidir le Lucht Féachana agus Éisteachta, Cainéil agus Margaíocht a riar •

Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa
(ar lean)
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RTÉ

RTÉ 
Commercial 
Enterprises 
DAC

RTÉ
Music
DAC

RTÉ 
Transmission 
Network DAC 

AN RANNÁN ÁBHAIR

Cláracha raidió agus teilifíse de dhéantús Éireannach a choimisiúnú agus a léiriú •

Coimisiúnú a dhéanamh de réir na reachtaíochta ar ábhar cláir ó léiritheoirí 
neamhspleácha de chuid an AE

•

Cláracha raidió de chuid na hÉireann agus ón iasacht a cheannach •

Ábhar cláir nach nuacht ná cúrsaí reatha é a chur ar fáil do TG4 de réir na reachtaíochta •

Cartlanna an chainéil teilifíse agus na leabharlainne nuachta a chothabháil •

Ábhar leabharlainne agus cartlainne a dhíol •

Cartlanna agus leabharlann an chainéil raidió a chothabháil •

Taibhréimeanna ceolfhoirne agus cóir •

Ceol ceolfhoirne agus cóir a choimisiúnú, a léiriú a sheinm agus a thaifeadadh •

Riar an Rannáin Ábhair •

AN RANNÁN NUACHTA & CÚRSAÍ REATHA

Seirbhís bhailiú nuachta náisiúnta agus idirnáisiúnta a chur ar fáil •

Léiriú a dhéanamh ar na cláracha nuachta ar an teilifís agus ar an raidió chomh maith le 
tráchtaireacht ar mhórimeachtaí agus cláracha eile

•

Ábhar cláracha cúrsaí reatha a choimisiúnú agus a léiriú •

Ábhar chláracha nuachta agus cúrsaí reatha a chur ar fáil do TG4 de réir na reachtaíochta •

Ábhar nuachta agus cúrsaí reatha a chur ar fáil do sheirbhísí poiblí saor-rochtana ar líne RTÉ •

An riarachán ar an Rannán Nuachta agus Cúrsaí Reatha •

AN RANNÁN LÍONRA

Seirbhísí tarchurtha analógacha do chraoladh náisiúnta raidió a chur ar fáil •

Seirbhísí tarchurtha digiteacha do chraoladh náisiúnta raidió a chur ar fáil •

Seirbhísí ilphléacs, tarchurtha agus dáilte a chur ar fáil d’oibritheoirí ilphléacs •

An cíos ar áiseanna coimhdeacha crann agus túr •

An riarachán maidir le 2rn •

AN RANNÁN OIBRIÚCHÁIN & SEIRBHÍSÍ LÉIRIÚCHÁN

Seirbhísí Teilifíse, Raidió agus léiriúcháin ar líne a chur ar fáil don Rannán Ábhair agus 
Nuachta & Cúrsaí Reatha.

•

Seirbhísí Teilifíse, Raidió agus léiriúcháin ar líne a chur ar fáil don Rannán maidir le 
Lucht Féachana agus Éisteachta, Cainéil agus Margaíochta

•

Seirbhísí láithreáin agus seirbhísí tacaíochta gaolmhara bonneagair a chur ar fáil •

Riarachán an Rannáin Oibriúcháin •

RANNÁIN EILE

Na Rannáin maidir le Teicneolaíocht & Athchóiriúchán, Acmhainní Daonna agus Airgeadas •

An Rannán Corparáide lena n-áirítear Cumarsáid Corparáide, Dlí agus Seirbhísí ilphléacs DTT 
a chur ar fáil do chraoltóirí (Saorview)

•

CEANNÁRAS NA CORPARÁIDE

Seilbh ar ábhar infheistíochta i ngnóthaí a bhaineann le cúrsaí craolacháin •

Obair stiúrtha agus feidhmiúcháin an Chraoltóra Seirbhíse Poiblí •

18. Infheistíochtaí i bhFochuideachtaí (ar lean)
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19. Oibleagáidí Sochair Scoir (Grúpa agus RTÉ)
Is é an Grúpa an príomhfhostóir urraíochta ar:
(a) Scéim Aoisliúntais RTÉ (scéim pinsin sochair shainithe ranníoca maoinithe agus bunaithe ar thuarastal deiridh nár ligeadh aon fhostaí nua isteach 
ann ón mbliain 1989 i leith);
(b) Scéim Pinsin “50/50” Riosca i bPáirt RTÉ (scéim pinisin ranníoca, maoinithe le sochar sainithe (DB) lárnach atá bunaithe ar leibhéal tuarastail 
teorannaithe maille le socrú bunaithe ar ranníoca sainithe (DC) i ndáil le tuilleamh ar leibhéal is airde ná an uasteorainn); agus
(c) Scéim Pinsin Ranníoca Sainithe RTÉ (scéim DC ranníoca, maoinithe) agus déantar ranníocaíochtaí le roinnt scéimeanna pinsin ranníoca sainithe 
eile thar ceann fostaithe.

Bunaíodh na scéimeanna thuas mar chistí iontaobhais ar leithligh, gach ceann arna bhainistiú ag bord iontaobhaithe atá freagrach as oibríochtaí na 
scéime a mhaoirsiú, lena n-áirítear sócmhainní na scéime a infheistiú.

(i) Táille pinsin 
Seo a leanas muirear pinsin an fhostóra maidir le gach bliain de na scéimeanna éagsúla:

2021 2020

€’000 €’000

Scéim Aoisliúntais RTÉ 

- costas seirbhíse reatha (997) (1,232)

Scéim "50/50" Riosca i bPáirt RTÉ (Sciar DB)

- costas seirbhíse reatha (2,293) (1,987)

(3,290) (3,219)

Scéim Pinsin "50/50" Riosca i bPáirt RTÉ (Sciar DC) (433) (394)

Scéim Pinsin Ranníoca Sainithe RTÉ (10,213) (9,917)

Scéimeanna eile (24) (21)

(ii) Socruithe sochair shainithe 
Scéim Aoisliúntais RTÉ:
De réir mar a éilítear faoi Acht na bPinsean,1990, déantar tuarascálacha luachála neamhspleácha achtúire bunaithe ar bhonn tuisceana faoin maoiniú 
fadtéarmach arna leagan amach de réir nósanna achtúireacha a chur ar fáil go rialta maidir le Scéim Aoisliúntais RTÉ. Is é an 1 Eanáir 2021 an dáta 
a luaitear leis an tuarascáil luachála is deireanaí ó achtúire maidir le cúrsaí maoiniúcháin. Baineann luacháil seo an achtúire ar an gcistíocht úsáid 
as modh luachála “na haoise slánaithe” chun an costas seirbhíse san am atá le teacht a ríomh, agus tuairiscítear barrachas arna ríomh de réir staid 
cistíochta iomlán seirbhíse. Déantar comparáid leis sin idir iomlán na ndliteanas (seirbhís chaite agus seirbhís ionchais) agus luach na sócmhainní 
móide luach ranníocaíochtaí ionchais an fhostaí agus an fhostóra arna lua de réir na rátaí caighdeánacha. Ní bhíonn tuarascáil luachála an achtúire 
maidir le cúrsaí maoiniúcháin ar fáil lena hiniúchadh ag an bpobal; ach ina ainneoin sin, cuirtear torthaí na luachála in iúl do na comhaltaí.

Tá luacháil déanta ag na hachtúirí freisin de réir an íoschaighdeáin maoinithe (MFS) amhail an 1 Eanáir 2021 agus tuairiscítear barrachas. Cuireadh 
Deimhniú ar Mhaoiniú Achtúireacha ar aghaidh ar an mbonn sin. Chomhlíon an scéim an cúlchiste caighdeánach maoinithe freisin amhail an 1 Eanáir 
2021 agus tá deimhniú ag dearbhú an toraidh sin curtha ar aghaidh chuig an Údarás Pinsean.

Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa
(ar lean)
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19. Oibleagáidí Sochair Scoir (Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
Mar a éilítear de réir caighdeán cuntasaíochta IAS 19 (2011),  ullmhaíonn Mercer, na hachtúirí, tuairisc ina leagtar amach staid Scéim Aoisliúntais 
RTÉ. Baintear leas as an modh luachála cuntasaíochta a shonraítear in IAS 19 (2011) chuige sin. Is é an cur chuige a bhaineann le IAS 19 (2011) maidir 
le luacháil agus tuairisciú cuntasaíochta maidir le ciste sochair shainithe, go mbaintear leas as modh na n-aonad réamh-mheasta creidmheasa 
chun muirir pinsin bliantúla san am atá le theacht a ríomh, go leagtar luach ar shócmhainní de réir luach cóir reatha an mhargaidh agus go ndéantar 
lascainiú maidir le dliteanais ionchais (trí leas a bhaint as rátaí bannaí corparáide ardghráid ar gar an téarma ama atá leo don ré a mheastar a bhainfidh 
le dliteanais na scéime) chun teacht ar luach glan reatha maidir le dliteanais na scéime. Is ionann an difríocht idir an tsócmhainn agus luachálacha 
dliteanais amhail an 31 Nollaig 2021 agus sócmhainn €146.8 milliún.

Meastar go n-íocfaidh an Grúpa €0.2 milliún mar ranníocaíochtaí le Scéim Aoisliúntais RTÉ i rith na bliana 2022.

Scéim Pinsin “50/50” Riosca i bPáirt RTÉ
Is é an 1 Eanáir 2022 an dáta a luaitear leis an tuarascáil luachála achtúireachta is deireanaí maidir le Scéim Pinsin “50/50” Riosca i bPáirt RTÉ. 
Tuairiscítear le luacháil seo an achtúire ar an gcistíocht, lena n-úsáidtear modh luachála “na haoise slánaithe” chun an costas seirbhíse san am atá le 
teacht a ríomh, go bhfuil barrachas ar an scéim. Ní bhíonn tuarascáil luachála an achtúire maidir le cúrsaí maoiniúcháin ar fáil lena hiniúchadh ag an 
bpobal; ach ina ainneoin sin, cuirtear torthaí na luachála in iúl do na comhaltaí.

B’ionann ráta ranníoca an fhostóra le sciar an tsochair shainithe de Scéim Pinsin “50/50” Riosca i bPáirt RTÉ don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 
2021 agus 8.75% de luach saothair comhaltaí ar fostaithe iad (ar a dtugtar de shainmhíniú tuarastal inphinsin móide liúntais suas go dtí uasteorainn is 
€48,000 p.a. faoi láthair). Tá luacháil déanta ag na hachtúirí freisin de réir na bhforálacha MFS in Acht na bPinsean, 1990 agus tuairiscítear barrachas. 

Mar an gcéanna le Scéim Aoisliúntais RTÉ, ullmhaíonn Mercer tuairisc ina leagtar amach staid Scéim Pinsin “50/50” Riosca i bPáirt RTÉ agus leas á 
bhaint as an modh luachála cuntasaíochta a shonraítear in IAS 19 (2011). Maidir leis an scéim seo, is ionann an difríocht idir an tsócmhainn agus luacháil 
dliteanais amhail an 31 Nollaig 2021 agus sócmhainn €1.0 milliún.

Meastar go n-íocfaidh an Grúpa €1.5 milliún ina ranníocaíochtaí le Scéim Pinsin “50/50” Riosca i bPáirt RTÉ (rannóg DB) i rith 2021.

Baineann an gnáthriosca infheistíochta agus maoinithe a bhíonn i gceist le scéimeanna sochair shainithe leis an dá scéim, agus is féidir a bheith ag súil 
le luaineacht ghearrthéarmach maidir lena seasamh airgeadais. Tá teorainn, áfach, leis an riosca rialála, de bharr nach bhfuil aon riachtanas reachtúil 
in Éirinn go gcoinneodh fostóirí pleananna sochair shainithe ag imeacht nó go n-íocfaidís easnamh maoinithe sa chás go mbeadh easnamh ann.

(iii) Glan-sócmhainn sochair shainithe 
Mar seo a leanas atá an ghlan-sócmhainn sochair shainithe maidir leis an dá shocrú sochair shainithe amhail an 31 Nollaig 2021:

2021 2020

Grúpa agus RTÉ €’000 €’000

Glan-sócmhainn pinsin i Scéim Aoisliúntais RTÉ 146,755 146,826

Glan-sócmhainn pinsin i Scéim Pinsin “50/50” Riosca i bPáirt RTÉ 959 3,990

147,714 150,816
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19. Oibleagáidí Sochair Scoir (Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
Gluaiseacht i nglan-sócmhainn/(dliteanas) sochair shainithe
Scéim Aoisliúntais RTÉ

Oibleagáid shochair 
shainithe

Luach cóir shócmhainní an 
phlean

Glan-sócmhainn/(dliteanas) 
sochair shainithe

2021 2020 2021 2020 2021 2020

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir (949,235) (983,579) 1,096,061 1,090,603 146,826 107,024

San áireamh sa Ráiteas Ioncaim

Costas seirbhíse reatha (997) (1,232) - - (997) (1,232)

(Costas)/ ioncam úis (8,317) (11,496) 9,641 12,785 1,324 1,289

(9,314) (12,728) 9,641 12,785 327 57

San áireamh san OCI

Gnóthachan/(caillteanas) atomhais 

Gnóthachan/(caillteanas) achtúireach ag eascairt ó: 

Boinn tuisceana airgeadais (136,236) (34,338) - - (136,236) (34,338)

Boinn tuisceana déimeagrafacha - 35,560 - - - 35,560

Taithí 854 507 - - 854 507

Aischur ar shócmhainní an phlean gan ús san áireamh - - 134,482 37,348 134,482 37,348

(135,382) 1,729 134,482 37,348 (900) 39,077

Eile 

Ranníocaíochtaí fostóra - - 502 668 502 668

Ranníocaíochtaí fostaithe (426) (555) 426 555 - -

Sochair íoctha 47,171 45,898 (47,171) (45,898) - -

46,745 45,343 (46,243) (44,675) 502 668

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig (1,047,186) (949,235) 1,193,941 1,096,061 146,755 146,826

 

Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa
(ar lean)
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19. Oibleagáidí Sochair Scoir (Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
Scéim Pinsin “50/50” Riosca i bPáirt RTÉ 

Oibleagáid shochair 
shainithe

Luach cóir shócmhainní 
an phlean

Glan-sócmhainn sochair 
shainithe

2021 2020 2021 2020 2021 2020

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir (24,314) (20,199) 28,304 23,579 3,990 3,380

San áireamh sa Ráiteas Ioncaim

Costas seirbhíse reatha (2,293) (1,987) - - (2,293) (1,987)

(Costas)/ ioncam úis (340) (343) 413 420 73 77

(2,633) (2,330) 413 420 (2,220) (1,910)

San áireamh san OCI

Gnóthachan/(caillteanas) atomhais 

Gnóthachan/(caillteanas) achtúireach ag eascairt ó: 

Boinn tuisceana airgeadais (4,316) (2,110) - - (4,316) (2,110)

Boinn tuisceana déimeagrafacha - 975 - - 975

Taithí (5) 129 - - (5) 129

Aischur ar shócmhainní an phlean gan ús san áireamh - - 1,794 1,878 1,794 1,878

(4,321) (1,006) 1,794 1,878 (2,527) 872

Eile 

Ranníocaíochtaí fostóra - - 1,716 1,648 1,716 1,648

Ranníocaíochtaí fostaithe (874) (868) 874 868 - -

Sochair íoctha 147 4 (147) (4) - -

Préimh Árachais 135 85 (135) (85) - -

(592) (779) 2,308 2,427 1,716 1,648

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig (31,860) (24,314) 32,819 28,304 959 3,990
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19. Oibleagáidí Sochair Scoir (Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
(iv) Sócmhainní scéime 
B’ionann luach cothrom na sócmhainní amhail an 31 Nollaig agus:

Scéim Aoisliúntais RTÉ Scéim Pinsin “50/50” Riosca i bPáirt RTÉ

2021 2020 2021 2020

Luach Cóir €’000 Luach Cóir €’000 Luach Cóir €’000 Luach Cóir €’000

Ionstraimí fiachais:

Bannaí Rialtais 482,998 467,415 - -

Bannaí Corparáide 59,875 59,558 - -

Iomlán ionstraimí fiachais 542,873 526,973 - -

Díorthaigh 39 2 - -

Maoiniú infheistíochta:

Cothromas 368,445 361,895 15,927 13,151

Bannaí - - 14,208 12,645

Airgead Tirim 49,569 39,709 - -

Maoin 51,632 41,151 837 1,032

Cistí fálaithe 65,020 56,501 - -

Cothromas príobháideach 100,867 64,734 - -

Cistí infheistíochta iomlána 635,533 563,990 30,972 26,828

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim

Airgead Tirim 13,928 3,424 548 573

Iarmhéideanna infheistíochta eile 1,568 1,672 1,299 903

Iomlán an airgid thirim agus na gcoibhéisí airgid thirim 15,495 5,096 1,847 1,476

Iomlán Luach cóir sócmhainní 1,193,941 1,096,061 32,819 28,304

 
Coinnítear gnáthscaireanna mar chistí le bunsócmhainní arna lua i margadh gníomhach. Coinnítear ionstraimí fiachais ar bhonn scagtha (Scéim 
Aoisliúntais RTÉ).

Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa
(ar lean)
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19. Oibleagáidí Sochair Scoir (Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
(v) Oibleagáid shochair shainithe 
(i) Boinn tuisceana achtúireacha 
Thíos tá na boinn tuisceana príomha a úsáideadh chun críocha na luachála cuntasaíochta bunaithe ar IAS 19 (2011) a rinneadh ar na scéimeanna 
pinsin. 

Scéim Aoisliúntais RTÉ Scéim Pinsin “50/50” Riosca i bPáirt RTÉ

2021 2020 2021 2020

Meánráta réamh-mheasta maidir le hardú tuarastail:

As seo go ceann dhá bhliain 2.0% 1.0% 2.0% 1.0%

Sa dá bhliain ina dhiaidh sin 2.0% 1.0% 2.0% 1.0%

As sin amach 2.0% 1.25% 2.0% 1.25%

Meánráta réamh-mheasta maidir le hardú pinsean:

As seo go ceann dhá bhliain 2.5% 1.17% 2.0% 1.25%

As sin amach 2.5% 1.25% 2.0% 1.25%

Ráta lascaine 1.1% 0.9% 1.7% 1.4%

Bonn tuisceana maidir le boilsciú 2.0% 1.25% 2.0% 1.25%

Básmhaireacht Bliain Bliain Bliain Bliain

Ionchas saoil daoine a rachaidh ar scor amach anseo

Fear 65 bliain d'aois (saolaíodh 1967) 24.4 24.3 24.4 24.3

Bean 65 bliain d'aois (saolaíodh 1967) 26.4 26.3 26.4 26.3

Ionchas saoil daoine atá ar pinsean cheana féin 

Fear 65 bliain d'aois (saolaíodh 1957) 23.6 23.5 23.6 23.5

Bean 65 bliain d'aois (saolaíodh 1957) 25.5 25.4 25.5 25.4

 
Amhail an 31 Nollaig 2021, mar seo a leanas a bhí fad meán-ualaithe na n-oibleagáidí sochair shainithe:
Scéim Aoisliúntais RTÉ: 12.6 bliain
Scéim Pinsin “50/50” Riosca i bPáirt RTÉ: 31.2 bliain
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19. Oibleagáidí Sochair Scoir (Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
(ii) Anailís íogaireachta
Breithníodh an tionchar ar an oibleagáid sochair shainithe ag athruithe ar na príomhbhoinn tuisceana achtúireacha. Tá an tionchar a léirítear amhail an 
dáta tuairiscithe agus i ngach cás glactar leis nach bhfuil athrú ar aon bhonn tuisceana eile. 

Scéim Aoisliúntais RTÉ Scéim Pinsin “50/50” Riosca i bPáirt RTÉ

Bonn Tuisceana
Oibleagáid shochair

€000s Bonn Tuisceana
Oibleagáid shochair

€000s

Ráta lascaine 

Ráta reatha 1.1% 1,047,186 1.7% 31,860

-0.25% 0.85% 1,082,013 1.45% 34,347

+0.25% 1.35% 1,014,088 1.95% 29,463

Ardú ar thuarastal & ar phinsin

Bonn tuisceana reatha (fadtéarmach) 2.5% 1,047,186 2.0% 31,860

0.25% arduithe níos ísle 2.25% 1,016,295 1.75% 29,535

0.25% arduithe níos airde 2.75% 1,079,021 2.25% 34,361

Básmhaireacht

Bonn tuisceana reatha (fritháireamh ón tábla bunúsach) -1 bhliain 1,047,186 -1 bhliain 31,860

Níl aon fritháireamh 0 bliain 1,000,389 0 bliain 30,965

Fritháireamh dhá bhliain -2 bliain 1,094,978 -2 bliain 32,758

 

20. Cáin Iarchurtha
Grúpa
Sócmhainní agus dliteanais cánach aitheanta iarchurtha

Socmhainní Comhlána (Dliteanais) Chomhlána

2021 2020 2021 2020

€’000 €’000 €’000 €’000

Maoin, innealra agus trealamh - - (1,598) (2,063)

Sócmhainn phinsin - - (18,464) (18,852)

Caillteanais Cánach 18,464 13,801 - -

Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach Comhlána 18,464 13,801 (20,062) (20,915)

 
Glandliteanas cánach iarchurtha 2021

Iarmhéid tosaigh
glan

€’000
Aitheanta faoi ioncam

€’000

Aitheanta faoi ioncam 
cuimsitheach eile

€’000

Iarmhéid deiridh
glan

€’000

Maoin, innealra agus trealamh (2,063) 465 - (1,598)

Sócmhainn phinsin (18,852) - 388 (18,464)

Caillteanais Cánach 13,801 - 4,663 18,464

Glan Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach (7,114) 465 5,051 (1,598)

 

Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa
(ar lean)
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20. Cáin Iarchurtha (ar lean)
Grúpa
Glandliteanas cánach iarchurtha 2020

Iarmhéid tosaigh
glan

€’000
Aitheanta faoi ioncam

€’000

Aitheanta faoi ioncam 
cuimsitheach eile

€’000

Iarmhéid deiridh
glan

€’000

Maoin, innealra agus trealamh (2,230) 167 - (2,063)

Sócmhainn phinsin (13,801) - (5,051) (18,852)

Caillteanais Cánach 13,801 - - 13,801

Glan Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach (2,230) 167 (5,051) (7,114)

 
RTÉ
Sócmhainní agus dliteanais cánach aitheanta iarchurtha

            Sócmhainní Comhlána             (Dliteanais) Chomhlána

2021 2020 2021 2020

€’000 €’000 €’000 €’000

Maoin, innealra agus trealamh 1,175 1,045 - -

Sócmhainn phinsin - - (18,464) (18,852)

Caillteanais Cánach 18,464 13,801 - -

Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach Comhlána 19,640 14,846 (18,464) (18,852)

 
Glandliteanas cánach iarchurtha 2021

Iarmhéid tosaigh
glan

€’000
Aitheanta faoi ioncam

€’000

Aitheanta faoi ioncam 
cuimsitheach eile

€’000

Iarmhéid deiridh
glan

€’000

Maoin, innealra agus trealamh 1,045 130 - 1,175

Sócmhainn phinsin (18,852) - 388 (18,464)

Caillteanais Cánach 13,801 - 4,663 18,464

Glan Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach (4,006) 130 5,051 1,175
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20. Cáin Iarchurtha (ar lean)
RTÉ
Glansócmhainn cánach iarchurtha 2020

Iarmhéid tosaigh
Glan

€’000
Aitheanta faoi ioncam

€’000

Aitheanta faoi ioncam 
cuimsitheach eile

€’000

Iarmhéid deiridh
Glan

€’000

Maoin, innealra agus trealamh 1,090 (45) - 1,045

Sócmhainn phinsin (13,801) - (5,051) (18,852)

Caillteanais Cánach 13,801 - - 13,801

Glan Sócmhainní/(Dliteanais) Cánach 1,090 (45) (5,051) (4,006)

 

21. Ionstraimí Airgeadais agus Bainistíocht maidir le Riosca Airgeadais (Grúpa agus RTÉ)
Sócmhainní cánach neamhaitheanta iarchurtha (An Grúpa agus RTÉ)
Tagann an t-ioncam ó tháille an cheadúnais teilifíse a fhaigheann RTÉ trí “dheontas i gcabhair” faoi réir ag cáin chorparáide le héifeacht ón 1 Eanáir 
2007. Tá caillteanas trádála a thugtar ar aghaidh chun críche cánach is ionann is €651 milliún ag an nGrúpa amhail an 31 Nollaig 2021. Mar gheall ar an 
éiginnteacht a bhaineann leis an tráth a mbainfí leas dáiríre as na caillteanais seo níor aithníodh ach sócmhainn chánach iarchurtha €18.5 milliún. 

(a) Forléargas ar chúrsaí bainistíochta maidir le riosca airgeadais
(i) Timpeallacht riosca
Bheadh baol ann don Ghrúpa maidir le riosca airgeadais a bhainfeadh le riosca creidmheasa, riosca leachtachta, riosca maidir le malairt eachtrach, 
rátaí úis agus cúrsaí oibriúcháin.

Tá freagracht fhoriomlán ar Bhord RTÉ as creat oibre bainistíochta an Ghrúpa maidir le cúrsaí riosca a chur ar bun agus maoirseacht a dhéanamh ina 
leith agus tá polasaithe ceadaithe ag an mBord maidir leis na réimsí is mó a mbeadh baol ag baint leo maidir le riosca airgeadais don Ghrúpa. Rannóg 
Cistíochta an Ghrúpa atá freagrach as an mbainistíocht maidir leis na bearta cistíochta uile, agus sin de réir na bpolasaithe cistíochta, an bhainistíocht 
maidir le hairgead tirim, riosca maidir le malairt eachtrach agus riosca maidir le creidmheas chontrapháirtithe san áireamh.

Is in Éirinn a dhéantar an chuid is mó de ghnó RTÉ. Dá bhrí sin, is in airgeadra an euro den chuid is mó a ainmnítear an sreabhadh airgid oibriúcháin 
agus infheistíochta. Is maidir le híocaíocht ar chláracha ceannaithe a ainmnítear in airgeadra dollar Stáit Aontaithe Mheiriceá nó sterling is mó a 
thagann baol maidir le hairgeadra eachtrach i gceist. Tá de pholasaí ag RTÉ fálú a dhéanamh ar bhonn tráchtála ag tús na bliana airgeadais ar 
mhórchuid na bpríomhshuimeanna geallta in airgeadra eachtrach trí réamhchonarthaí in airgeadra dollar Stáit Aontaithe Mheiriceá agus sterling a 
cheangal. Bíonn dáta aibíochta is lú ná 15 mí ón 31 Nollaig 2021 le gach réamhchonradh i malairt eachtrach. Ní dhéantar na réamhchonarthaí seo i 
malairt eachtrach a lua le ceangal fálúcháin go sonrach ó thaobh na cuntasaíochta de ach feictear ina dhiaidh sin féin gur fálú eacnamaíochta dáiríre 
atá i gceist leo.

Déantar dí-ainmniú ar ionstraimí airgeadais tráth na socraíochta nó an díolacháin.

Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa
(ar lean)
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21. Ionstraimí Airgeadais agus Bainistíocht maidir le Riosca Airgeadais (An Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
(ii) Rangú na n-ionstraimí airgeadais
Déantar na sócmhainní airgeadais agus na dliteanais airgeadais ar fad, taobh amuigh de na bearta soláthair agus dliteanais a bhaineann le fostaithe, a 
lua ar an gcostas amúchta, ach amháin na sócmhainní díorthaigh/(dliteanais díorthaigh) a rangaítear mar seo a leanas:

Ionstraimí airgeadais 
díorthaigh arna lua ar 

an luach cóir trí Ráiteas 
Ioncaim

Ionstraimí airgeadais 
díorthaigh a ndéantar 

fálú ina leith

Sócmhainní/(dliteanais) 
arna lua ar an 

gcostas amúchta Iomlán

GRÚPA 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Sócmhainní Airgeadais Neamhreatha

Sócmhainní Airgeadais - - - - 1,118 582 1,118 582

Iomlán Sócmhainní Airgeadais 
Neamhreatha - - - - 1,118 582 1,118 582

Sócmhainní Airgeadais Reatha

Suimeanna infhaighte trádála agus eile - - - - 41,846 45,077 41,846 45,077

Infheistíochtaí leachtacha - - - - 38,892 10,000 38,892 10,000

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim - - - - 62,500 77,165 62,500 77,165

Ionstraimí airgeadais díorthaigh 257 3 - - - - 257 3

Iomlán na Sócmhainní Airgeadais Reatha 257 3 - - 143,238 132,242 143,495 132,245

Iomlán na Sócmhainní Airgeadais 257 3 - - 144,356 132,824 144,613 132,827

Dliteanais Airgeadais Neamhreatha

Iasachtaí agus iasachtaíochtaí lena 
mbaineann ús - - - - (63,500) (65,000)  (63,500) (65,000)

Sochair fostaithe - - - - (9,436) (8,852) (9,436) (8,852)

Deontais chaipitil - - - - (4,014) (4,408)  (4,014) (4,408)

Dliteanas Léasa - - - - (3,265) (1,972) (3,265) (1,972)

Suimeanna iníoctha trádála agus eile - - - - (7,575) (4,560)  (7,575) (4,560)

Ionstraimí airgeadais díorthaigh - (79) - - - - - (79)

Dliteanais Neamh-Reatha Iomlána - (79) - (87,790) (84,792) (87,790) (84,871)

Dliteanais Airgeadais Reatha

Suimeanna iníoctha trádála agus eile - - - - (88,291) (77,038) (88,291) (77,038)

Iasachtaí agus iasachtaíochtaí lena 
mbaineann ús - - - - (1,500) - (1,500) -

Sochair fostaithe - - - - (14,536) (20,473) (14,536) (20,473)

Deontais chaipitil - - - - (394) (403) (394) (403)

Dliteanas Léasa - - - - (576) (467) (576) (467)

Ionstraimí airgeadais díorthaigh (1) (341) - - - - (1) (341)

Iomlán Dliteanas Airgeadais Reatha (1) (341) - - (105,297) (98,381) (105,298) (98,722)

Iomlán Dliteanas Airgeadais (1) (420) - - (193,087) (183,173) (193,088) (183,593)
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21. Ionstraimí Airgeadais agus Bainistíocht maidir le Riosca Airgeadais (An Grúpa agus RTÉ) (ar lean)

Ionstraimí airgeadais 
díorthaigh arna lua ar 

an luach cóir trí Ráiteas 
Ioncaim

Ionstraimí airgeadais 
díorthaigh a ndéantar 

fálú ina leith

Sócmhainní/(dliteanais) 
arna lua ar an 

gcostas amúchta Iomlán

RTÉ 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Sócmhainní Airgeadais Reatha

Suimeanna infhaighte trádála agus eile - - - - 37,693 39,227 37,693 39,227

Infheistíochtaí leachtacha - - - - 38,892 10,000 38,892 10,000

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim - - - - 45,537 64,487 45,537 64,487

Ionstraimí airgeadais díorthaigh 257 3 - - - - 257 3

Iomlán na Sócmhainní Airgeadais Reatha 257 3 - - 122,122 113,714 122,379 113,717

Iomlán na Sócmhainní Airgeadais 257 3 - - 122,122 113,714 122,379 113,717

Dliteanais Airgeadais Neamhreatha

Iasachtaí agus iasachtaíochtaí lena 
mbaineann ús - - - - (8,500) (10,000)  (8,500) (10,000)

Sochair fostaithe - - - - (9,259) (8,679) (9,259) (8,679)

Dliteanas Léasa - - - - (2,180) (657) (2,180) (657)

Suimeanna iníoctha trádála agus eile - - - - (7,575) (4,560) (7,575) (4,560)

Ionstraimí airgeadais díorthaigh - (79) - - - - - (79)

Dliteanais Neamh-Reatha Iomlána - (79) - - (27,514) (23,896) (27,514) (23,975)

Dliteanais Airgeadais Reatha

Suimeanna iníoctha trádála agus eile - - - - (272,297) (257,695)  (272,297) (257,695)

Iasachtaí agus iasachtaíochtaí lena 
mbaineann ús - - - - (1,500) - (1,500) -

Sochair fostaithe - - - - (14,494) (20,404) (14,494) (20,404)

Dliteanas Léasa - - - - (346) (241) (346) (241)

Ionstraimí airgeadais díorthaigh (1) (341) - - - - (1) (341)

Iomlán Dliteanas Airgeadais Reatha (1) (341) - - (288,637) (278,340) (288,638) (278,681)

Iomlán Dliteanas Airgeadais (1) (420) - - (316,151) (302,236) (316,152) (302,656)

 
Is ionstraimí airgeadais a thomhaistear ar luach cóir tríd an mbarrachas nó tríd an easnamh iad na réamhchonarthaí i malairt eachtrach. 

Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa
(ar lean)
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21. Ionstraimí Airgeadais agus Bainistíocht maidir le Riosca Airgeadais (An Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
(b) Riosca Creidmheasa
Forléargas
Is ionann riosca creidmheasa agus an baol go dtarlódh caillteanas airgeadais don Ghrúpa sa chás go mainneodh custaiméir nó frithpháirtí le 
hionstraim airgeadais déanamh de réir choinníollacha conartha. 

Is ionann an tsuim a thugtar anonn maidir le sócmhainní airgeadais agus an tsuim uasta a mbeifí i mbaol a chaillte maidir le nochtadh do riosca 
creidmheasa. Seo a leanas an tsuim uasta maidir le nochtadh do riosca creidmheasa ar an dáta tuairiscithe: 

Suim ghlanluacha Grúpa Suim ghlanluacha RTÉ

Notaí 2021 2020 2021 2020

€’000 €’000  €’000  €’000

Nithe infhaighte trádála 12 41,832 45,038 37,677 39,189

Infheistíochtaí leachtacha 13 38,892 10,000 38,892 10,000

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim 14 62,500 77,165 45,537 64,487

Ionstraimí airgeadais díorthaigh 257 3 257 3

143,481 132,206 122,363 113,679

 
Tá nósanna imeachta mionsonraithe ag an nGrúpa chun monatóireacht agus bainistiú a dhéanamh ar an riosca creidmheasa a bhaineann lena 
sócmhainní airgeadais mar a leagtar amach thíos.

Riosca Creidmheasa maidir leis an Státchiste
Tá nochtadh i gceist don Ghrúpa maidir le riosca creidmheasa maidir leis na frithpháirtithe lena bhfuil cuntais bhainc ag an nGrúpa agus lena ndéantar 
idirbheartaíocht ar na margaí airgeadais. Tá na hinfheistíochtaí leachtacha, airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim, agus ionstraimí airgeadais 
díorthaigh i seilbh contrapháirtithe airgeadais a bhfuil rátáil creidmheasa íosta de BBB- acu de réir rátáil Standard & Poor’s.

Is cistí na hinfheistíochtaí leachtacha, airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim atá infheistithe le hinstitiúidí airgeadais in Éirinn agus uasteorainn leis 
na méid a choinnítear le banc nó institiúid amháin tráth ar bith. Le hinstitiúidí de chuid na hÉireann agus de chuid na Ríochta Aontaithe atá ionstraimí 
airgeadais díorthaigh agus níor tharla aon chaillteanas don Ghrúpa mar gheall ar mhainneachtain fhrithpháirtithe den sórt sin a gcuid dualgas a 
chomhlíonadh.
 
Riosca Creidmheasa maidir le custaiméirí
Tá árachas creidmheasa ag an nGrúpa agus socraítear teorainneacha creidmheasa do na custaiméirí ar fad. I bhfianaise chineál mhargadh na 
fógraíochta agus margaí eile ina mbíonn RTÉ ag feidhmiú, bhí nochtadh suntasach i gceist do RTÉ maidir le gníomhaireachtaí fógraíochta faoi leith 
agus custaiméirí eile i rith na bliana. Tá de pholasaí ag RTÉ teorainneacha a leagan síos maidir leis an tsuim chomhthiomsaithe dá mbeadh nochtadh 
maidir le gach custaiméir faoi leith. Bíonn an nochtadh sin agus na huasteorainneacha a ghabhann leis faoi réir ag athbhreithniú agus monatóireacht 
leanúnach. 

B’ionann an nochtadh uasta do riosca creidmheasa maidir le nithe infhaighte trádála ar an dáta tuairiscithe íochta de réir réigiúin tíreolaíochta:

Suim ghlanluacha Grúpa Suim ghlanluacha RTÉ

2021 2020 2021 2020

€’000 €’000 €’000 €’000

Éire 39,115 43,357 35,015 37,728

An Ríocht Aontaithe 2,830 1,587 2,708 1,458

Réigiúin eile (113) 94 (44) 3

Nithe Infhaighte Trádála 41,832 45,038 37,678 39,189
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21. Ionstraimí Airgeadais agus Bainistíocht maidir le Riosca Airgeadais (An Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
B’ionann an nochtadh uasta do riosca creidmheasa maidir le nithe infhaighte trádála ar an dáta tuairiscithe de réir chineál an chustaiméara: 

Suim ghlanluacha Grúpa Suim ghlanluacha RTÉ

2021 2020 2021 2020

€’000 €’000 €’000 €’000

Féichiúnaithe neamhghníomhaireachta 10,172 10,381 7,280 5,803

Féichiúnaithe eile - gníomhaireachta 31,659 34,657 30,398 33,386

Nithe Infhaighte Trádála 41,832 45,038 37,678 39,189

 
Is ionann féichiúnaí gníomhaireachta agus gníomhaire nó gníomhaireacht fógraíochta, eadhon, duine, comhlacht nó cuideachta a roghnaíonn nó a 
chuireann spás fógraíochta in áirithe thar ceann an fhógróra.

Is leis an bhféichiúnaí is mó, ar cuideachta Éireannach é, atá ag an nGrúpa a bhaineann €3.6 milliún (9%) de luach na suime a thugtar anonn maidir le 
nithe infhaighte trádála amhail an 31 Nollaig 2021 (2020: €5.03 milliún).

Seo a leanas an ré a bhain le nithe infhaighte trádála ar an dáta tuairiscithe:
Lagú Lagú

Comhlán Grúpa Glan Comhlán RTÉ Glan

2021 2021 2021 2021 2021 2021

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Níl dlite thar théarma 19,278 - 19,278 17,978 - 17,978

Dlite thar théarma 0-30 lá 20,018 (405) 19,613 17,710 (239) 17,471

Dlite thar théarma 31-120 lá 3,468 (543) 2,924 2,646 (443) 2,203

Níos mó ná 120 lá 327 (310) 17 147 (121) 26

43,091 (1,258) 41,832 38,481 (803) 37,678

 
Lagú Lagú

Comhlán Grúpa Glan Comhlán RTÉ Glan

2020 2020 2020 2020 2020 2020

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Níl dlite thar théarma 19,119 - 19,119 17,794 - 17,794

Dlite thar théarma 0-30 lá 21,125 (258) 20,867 17,555 (33) 17,522

Dlite thar théarma 31-120 lá 4,783 (440) 4,343 3,758 (392) 3,366

Níos mó ná 120 lá 1,262 (553) 709 880 (373) 507

46,289 (1,251) 45,038 39,987 (798) 39,189

 

Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa
(ar lean)
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21. Ionstraimí Airgeadais agus Bainistíocht maidir le Riosca Airgeadais (An Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
Mar seo a leanas a bhí an ghluaiseacht maidir le soláthar do lagú maidir le nithe infhaighte trádála i rith na bliana:

Grúpa RTÉ

2021 2020 2021 2020

€’000 €’000 €’000 €’000

Iarmhéid amhail an 1 Eanáir 1,251 1,251 798 798

(Scaoilte)/soláthraíodh i rith na bliana 7 - 5 -

Díscríobh ar dhrochfhiacha i rith na bliana - - - -

Iarmhéid amhail an 31 Nollaig 1,258 1,251 803 798

 
Ní mheastar go bhfuil aon nochtadh do riosca creidmheasa maidir le réamhíocaíochtaí. 

(c) Riosca Leachtachta
Is ionann an riosca leachtachta agus an baol nach mbeidh an Grúpa in acmhainn dualgas airgeadais a shásamh de réir mar a bhíonn dlite. Is é an cur 
chuige atá ag RTÉ maidir le bainistíocht ar chúrsaí leachtachta go gcinntítear oiread agus is féidir go mbíonn dóthain leachtachta ann chun dliteanais 
airgeadais a shásamh nuair a dhlitear sin, faoi ghnáthchúinsí oibre agus faoi chúinsí anáis, gan caillteanas doghlactha a thabhú ná dul i mbaol dochar 
do dhea-chlú an Ghrúpa.

Leagtar amach sna táblaí a leanas tréimhsí aibíochta na gconarthaí maidir le dliteanais airgeadais, íocaíochtaí úis a ghabhann le hiasachtaí san 
áireamh chomh maith leis an sreabhadh glan airgid neamhlascainithe is féidir a chur i leith ionstraimí airgeadais díorthaigh.

Seo a leanas tréimhsí aibíochta na gconarthaí maidir le dliteanais airgeadais:

31-Noll-21 Suim ghlanluacha
Sreabhadh airgid 

chonarthaí Laistigh de 1 bhliain 1-2 bhliain 2-5 bliana Níos mó ná 5 bliana

Grúpa €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Iasachtaí agus iasachtaíochtaí lena mbaineann ús 65,000 67,768 2,276 4,752 60,739 -

Ionstraimí airgeadais díorthaigh 1 1 1 - - -

Suimeanna iníoctha trádála agus eile 95,866 95,866 88,291 7,575 - -

Sochair fostaithe 23,972 24,024 14,536 2,766 2,902 3,820

184,839 187,659 105,104 15,093 63,461 3,820

 

31-Noll-20 Suim ghlanluacha
Sreabhadh airgid 

chonarthaí Laistigh de 1 bhliain 1-2 bhliain 2-5 bliana Níos mó ná 5 bliana

Grúpa €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Iasachtaí agus iasachtaíochtaí lena mbaineann ús 65,000 68,538 782 2,265 22,952 42,539

Ionstraimí airgeadais díorthaigh 420 420 341 79 - -

Suimeanna iníoctha trádála agus eile 81,598 81,598 77,038 4,560 - -

Sochair fostaithe 29,325 29,345 20,473 2,648 2,839 3,385

176,343 179,901 98,634 9,552 25,791 45,924
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21. Ionstraimí Airgeadais agus Bainistíocht maidir le Riosca Airgeadais (An Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
Seo a leanas tréimhsí aibíochta na gconarthaí maidir le dliteanais airgeadais (gan dliteanais idirchuideachtaí a áireamh):

31-Noll-21 Suim ghlanluacha
Sreabhadh airgid 

chonarthaí Laistigh de 1 bhliain 1-2 bhliain 2-5 bliana Níos mó ná 5 bliana

RTÉ €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Iasachtaí agus iasachtaíochtaí lena mbaineann ús 10,000 10,438 1,652 1,646 7,140 -

Ionstraimí airgeadais díorthaigh 1 1 1 - - -

Suimeanna iníoctha trádála agus eile 279,872 279,872 272,297 7,575 - -

Sochair fostaithe 23,753 23,800 14,494 2,756 2,888 3,661

313,626 314,111 288,444 11,977 10,028 3,661

 

31-Noll-20 Suim ghlanluacha
Sreabhadh airgid 

chonarthaí Laistigh de 1 bhliain 1-2 bhliain 2-5 bliana Níos mó ná 5 bliana

RTÉ €’000 €’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Iasachtaí agus iasachtaíochtaí lena mbaineann ús 10,000 10,595 157 1,652 8,786 -

Ionstraimí airgeadais díorthaigh 420 420 341 79 - -

Suimeanna iníoctha trádála agus eile 262,255 262,255 257,695 4,560 - -

Sochair fostaithe 29,083 29,099 20,404 2,639 2,817 3,239

301,758 302,369 278,597 8,930 11,603 3,239

 
Mar a nochtadh i nóta 14, tá saoráid iasachta téarmaí agus saoráid creidmheasa imrothlaigh ag an nGrúpa le Banc na hÉireann chomh maith le saoráid 
iasachta tionscadail agus saoráid club iasachtaí téarmaí le Barclays Bank PLC. Tá cúnaint iasachta ag an dá shaoráid sin agus má sháraítear iad 
amach anseo d’fhéadfadh go mbeadh ar an nGrúpa nó ar an gcuideachta na hiasachtaí a aisíoc níos luaithe ná mar a luaitear sna táblaí thuas. Léiríonn 
na híocaíochtaí úis sna táblaí thuas réamhrátaí úis an mhargaidh amhail an dáta tuairiscithe agus d’fhéadfadh athrú teacht ar na méideanna sin de réir 
mar a thagann athrú ar rátaí úis sa mhargadh. Seachas iasachtaí agus íosachtaíochtaí lena mbaineann ús, níltear ag súil go dtarlóidh an sreabhadh 
airgid a áirítear san anailís aibíochta thuas i bhfad níos luaithe nó ag méideanna mórán difriúla.

Amhail an 31 Nollaig 2021, bhí saoráid rótharraingthe €10 milliún ag RTÉ, nár tarraingíodh chomh maith le saoráid iasachta tearmaí €5 milliún, nár 
tarraingíodh, agus saoráid creidmheasa imrothlaigh €10 milliún, nár tarraingíodh.

(d) Riosca airgeadra
Is é an euro airgeadra feidhme eintitis uile an Ghrúpa. Mar gheall ar nádúr ghnéithe áirithe den ghnó, go háirithe cláracha teilifíse ceannaithe agus 
cearta ó thar lear, bíonn nochtadh ann i gcás RTÉ don toradh ar athruithe i rátaí malartaithe airgeadra eachtrach. Is iad dollar na Stát Aontaithe agus 
sterling na hairgeadraí a dtagann an riosca seo chun cinn maidir leo.

Réamhchonarthaí in airgeadra eachtrach den chuid is mó a úsáideann an Grúpa chun fálúchán eacnamaíochta a dhéanamh ar an riosca airgeadra. 
Déantar athrú ar luach cóir réamhchonarthaí in airgeadra eachtrach a lua sa Ráiteas Ioncaim. Amhail an 31 Nollaig 2021 b’ionann luach cóir na 
sócmhainne díorthaí gaolmhaire agus €257,000 (2020:  €3,000) agus b’ionann dliteanas díorthach agus €1,000 (2020:  €341,000). 

Déanann an Grúpa agus RTÉ ar a laghad 60% dá nochtadh airgeadra eachtrach buiséadaithe a fhálú maidir le cláracha teilifíse ceannaithe agus 
cearta ó thar lear.

Ní raibh aon sócmhainní ábhartha ag an nGrúpa ná ag an gCuideachta ainmnithe in airgeadra eachtrach amhail an 31 Nollaig 2021 ná 2020.

Ní raibh aon dliteanais airgeadais ag RTÉ ainmnithe in airgeadra eachtrach ach amháin iad sin a leagtar amach sna táblaí seo a leanas.

Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa
(ar lean)
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21. Ionstraimí Airgeadais agus Bainistíocht maidir le Riosca Airgeadais (An Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
Briseadh síos ar shuimeanna iníoctha trádála de réir airgeadra

 2021 2020

 €’000 €’000

Grúpa   

Euro 3,405 4,951

GBP 229 80

USD 48 126

Eile - 34

 3,682 5,191

 
Briseadh síos ar shuimeanna iníoctha trádála de réir airgeadra

 2021 2020

 €’000 €’000

RTÉ   

Euro 2,841 4,076

GBP 12 67

USD 48 126

Eile - 34

 2,901 4,303

 Bhí na rátaí malartaithe suntasacha seo i bhfeidhm i rith na bliana:

Meánráta
Spot-ráta an Dáta 

Tuairiscithe

2021 2020 2021 2020

EUR €1 = USD $ 1.1827 1.1422 1.1326 1.2271

EUR €1 = GBP £ 0.8596 0.8897 0.8403 0.8990

 
Sa bhainistíocht a dhéantar maidir le rioscaí airgeadra, féachann an Grúpa leis an tionchar ó athruithe gearrthéarmacha ar thuilleamh an Ghrúpa 
a mhaolú. Baineann an Grúpa úsáid as conarthaí réamhcheannacháin airgeadra eachtrach chun an luaineacht a eascraíonn as an nochtadh seo 
d’airgeadra eachtrach a laghdú. Mar thoradh air sin, maolaíonn an Grúpa an riosca suntasach ó ghluaiseachtaí i rátaí malairte eachtraigh. 

Grúpa
Bheadh tionchar dearfach nó diúltach suas le €30,811 (31 Nollaig 2020: €26,721) ar Ráiteas Ioncaim an Ghrúpa ag athrú móide nó lúide 10% ar rátaí 
malartaithe airgeadra eachtrach ábhartha, bunaithe ar dhliteanais airgeadais a luaitear in airgeadra eachtrach a bhí amuigh amhail an 31 Nollaig 2021.

RTÉ
Bheadh tionchar dearfach nó diúltach suas le €6,672 (31 Nollaig 2020: €25,215) ar Ráiteas Ioncaim RTÉ ag athrú móide nó lúide 10% ar rátaí 
malartaithe airgeadra eachtrach ábhartha, bunaithe ar dhliteanais airgeadais a luaitear in airgeadra eachtrach a bhí amuigh amhail an 31 Nollaig  2021.

(e) Riosca Ráta Úis
Amhail an 31 Nollaig 2021 bhí iasachtaí iomlána €65 milliún ag an nGrúpa (2020: €65 milliún). 

Ar an 6 Nollaig 2019, chuaigh RTÉ i mbun comhaontú saoráide nua le Banc na hÉireann dar luach €20 milliún chun críocha caipitil oibre. Áirítear sa 
chomhaontú saoráid creidmheasa imrothlaigh €10 milliún nach raibh tarraingthe anuas amhail an 31 Nollaig 2021 agus saoráid iasachta téarmaí €10 
milliún a bhí tarraingthe go hiomlán amhail an 31 Nollaig 2021. 

An 1 Feabhra 2019, chuaigh an Grúpa i mbun comhaontú do shaoráid iasachta do thionscadail, trína fhochuideachta 2rn, le Barclays Bank Ireland PLC 
agus Banc na hÉireann, i leith méid comhlán €60 milliún a raibh €55 milliún de tarraingthe amhail an 31 Nollaig 2021.

D’fhágfadh gluaiseacht 1% sa ráta úis tionchar chun sochair nó chun dochair ab ionann is €1.0 milliún ar an Ráiteas Ioncaim.
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21. Ionstraimí Airgeadais agus Bainistíocht maidir le Riosca Airgeadais (An Grúpa agus RTÉ) (ar lean)
Ar an dáta tuairiscithe, bhí próifíl rátaí úis na sócmhainní airgeadais úsmhara ag RTÉ mar seo a leanas:

Suim ghlanluacha

Grúpa 2021 2020

€’000 €’000

Ionstraimí Ráta Seasta

Sócmhainní Airgeadais 45,892 38,000

Ionstraimí Ráta Inathraithe

Sócmhainní Airgeadais 55,500 49,165

 
Suim ghlanluacha

RTÉ 2021 2020

€’000 €’000

Ionstraimí Ráta Seasta

Sócmhainní Airgeadais 45,892 38,000

Ionstraimí Ráta Inathraithe

Sócmhainní Airgeadais 38,537 36,487

D’fhágfadh gluaiseacht 1% maidir leis an ráta úis ar na sócmhainní airgeadais úsmhara ag RTÉ toradh chun sochair nó chun dochair ar an Ráiteas 
Ioncaim ab ionann is €0.8 milliún (glan ar cháin).

(f) Luachanna córa
Taispeántar sa tábla seo a leanas luach cóir na sócmhainní airgeadais agus na ndliteanas airgeadais, maille lena leibhéal san ordchóras maidir le 
luach cóir. Ní luaitear eolas maidir le luach cóir sócmhainní airgeadais ná dliteanas airgeadais nach ndéantar a mheas ar an luach cóir sa chás gur 
meastachán réasúnta ina leith sin an tsuim ghlanluacha.

Grúpa1

Suim 
ghlanluacha 

2021 
€’milliún

Luach cóir
leibhéal 2

2021
€’milliún

Suim 
ghlanluacha 

2020 
€’milliún

Luach cóir
leibhéal 2

2020 
€’milliún

Sócmhainní airgeadais a mheastar ar a luach cóir

Conarthaí réamh-mhalairte 0.3 0.3 - -

Dliteanais airgeadais a mheastar ar a luach cóir

Conarthaí réamh-mhalairte - - 0.4 0.4

Dliteanais airgeadais nach meastar ar a luach cóir

Iasachtaí agus iasachtaíochtaí lena mbaineann ús 65.0 65.0 65.0 65.0

 

Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa
(ar lean)
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21. Ionstraimí Airgeadais agus Bainistíocht maidir le Riosca Airgeadais (An Grúpa agus RTÉ) (ar lean) 

RTÉ 1

Suim 
ghlanluacha 

2021 
€’milliún

Luach cóir
leibhéal 2

2021 
€’milliún

Suim 
ghlanluacha 

2020 
€’milliún

Luach cóir
leibhéal 2

2020 
€’milliún

Sócmhainní airgeadais a mheastar ar a luach cóir

Conarthaí réamh-mhalairte 0.3 0.3 - -

Dliteanais airgeadais a mheastar ar a luach cóir

Conarthaí réamh-mhalairte - - 0.4 0.4

Dliteanais airgeadais nach meastar ar a luach cóir

Iasachtaí agus iasachtaíochtaí lena mbaineann ús 10.0 10.0 10.0 10.0

1  Ní dhearna an Grúpa ná RTÉ luach cóir a nochtadh maidir le hionstraimí airgeadais de leithéid suimeanna trádála infhála agus iníoctha ná sochair fostaithe, ó tharla gur neastachán réasúnta 

ar an luach cóir an tsuim ghlanluacha ina leith a fhoilsítear ar leathanaigh 141 agus 142. 

Bhí an luach cóir ar ionstraimí airgeadais díorthaigh bunaithe ar an ordlathas luachála cothroime. Rinneadh an luach cóir ar réamhchonarthaí i malartú 
eachtrach agus ar an mbabhtáil ráta úis a ríomh de réir an mhodh luachála seo a leanas:

Leibhéal 2: ionchuir, seachas na praghsanna gan choigeartú a luaitear ar mhargaí gníomhacha maidir le sócmhainní agus dliteanais den chineál 
céanna, is féidir a bhreathnú maidir leis an tsócmhainn nó an dliteanas, más go díreach (i.e. mar phraghsanna) nó go hindíreach (i.e. díorthú ó 
phraghsanna).

Níor tháinig aon athrú i rith na tréimhse tuairiscithe seo ná an tréimhse roimhe seo ar an modh luachála maidir le Leibhéal 2 ná ar na hionstraimí a 
ndéantar luacháil orthu leis an modh oibre seo. Níor tharla aon aistriú idir leibhéil san ordlathas luach cóir.

Léiríonn na táblaí seo a leanas na teicnící luachála a úsáideadh chun luachanna córa Leibhéal 2 a thomhas, chomh maith leis na hionchuir suntasacha 
neamh-inbhraite a úsáideadh.

Ionstraimí airgeadais a thomhaistear ag luach cóir

Cineál Teicníc luachála Ionchuir suntasacha neamh-inbhraite
Idirchaidreamh idir ionchuir suntasacha neamh-
inbhraite agus tomhas ar luach cóir

Ionstraimí airgeadais díorthaigh Bunaítear luachanna córa ar 
mheastacháin do chonarthaí 
comhchosúla arna dtrádáil i margadh 
gníomhach.

Níl infheidhme Níl infheidhme

 
Ionstraimí airgeadais nach dtomhaistear ag luach cóir

Cineál Teicníc luachála Ionchuir suntasacha neamh-inbhraite

Iasachtaí agus iasachtaíochtaí lena 
mbaineann ús

Sreabhadh airgid lascainithe 
bunaithe ar rátaí úis luaite le 
hiasachtaithe.

Níl infheidhme
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21. Ionstraimí Airgeadais agus Bainistíocht maidir le Riosca Airgeadais (An Grúpa agus RTÉ) (ar lean) 
(g) Ionstraimí airgeadais díorthaigh
Leagtar amach thíos an sreabhadh airgid de réir conarthaí a bhaineann leis na hionstraimí airgeadais díorthaigh:

31-Noll-21 Suim ghlanluacha
Sreabhadh airgid 

chonarthaí Laistigh de 1 bhliain 1-2 bhliain 2-5 bliana

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Grúpa

Glandliteanais dhíorthacha

Réamhchonarthaí i malairt eachtrach (eis-sreabhadh) 270 270 257 13 -

 

31-Noll-21 Suim ghlanluacha
Sreabhadh airgid 

chonarthaí Laistigh de 1 bhliain 1-2 bhliain 2-5 bliana

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000

RTÉ

Glandliteanais dhíorthacha

Réamhchonarthaí i malairt eachtrach (eis-sreabhadh) 270 250 257 13 -

 

31-Noll-21 Suim ghlanluacha
Sreabhadh airgid 

chonarthaí Laistigh de 1 bhliain 1-2 bhliain 2-5 bliana

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000

Grúpa

Glansócmhainní díorthacha

Réamhchonarthaí i malairt eachtrach (eis-sreabhadh) (417) (417) (338) (79) -

31-Noll-20 Suim ghlanluacha
Sreabhadh airgid 

chonarthaí Laistigh de 1 bhliain 1-2 bhliain 2-5 bliana

€’000 €’000 €’000 €’000 €’000

RTÉ

Glansócmhainní díorthacha

Réamhchonarthaí i malairt eachtrach (eis-sreabhadh) (417) (417) (338) (79) -

Déantar aon ghnóthachan nó caillteanas ag eascairt as athrú ar luach cóir réamhchonarthaí i malairt eachtrach a lua go díreach sa Ráiteas Ioncaim. 

22. Ceangaltais, Teagmhais agus Barántais Airgeadais
(a) Ceangaltais chaipitil

Grúpa RTÉ

2021 2020 2021 2020

€’000 €’000 €’000 €’000

Faoi chonradh ach gan soláthar déanta ina leith 2,591 4,949 2,125 4,672

Údaraithe ach gan conradh socraithe ina leith 360 476 - 77

2,951 5,425 2,125 4,749

 

Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa
(ar lean)
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22. Ceangaltais, Teagmhais agus Barántais Airgeadais (ar lean)
(b) Ceangaltais maidir le ceannachán cláracha/ceart 

Grúpa RTÉ

2021 2020 2021 2020

€’000 €’000 €’000 €’000

Faoi chonradh ach gan soláthar déanta ina leith 68,942 62,134 68,942 62,134

(c) Dliteanais theagmhasacha
De bharr nádúr a oibríochtaí, tá an Grúpa ina pháirtí in imeachtaí éagsúla dlí le tríú páirtithe a d’eascair i rith gnáthchúrsaí gnó. Cé nach féidir a thomhas 
go cruinn an dliteanas a d’fhéadfadh a bheith ann faoi na himeachtaí éagsúla, tá an Bord sásta go bhfuil soláthar dóthanach déanta don toradh is 
dócha a bheidh ar na himeachtaí sin.

(d) Barántais 
Amhail an 31 Nollaig 2021 cheangail RTÉ le saoráidí barántais dar luach €3.22 milliún a rachaidh in éag ar an 10 Feabhra 2024.

(e) Seirbhísí teilifíse digiteacha i dTuaisceart Éireann
Tá comhfhiontar nasctha ag RTÉ le TG4 maidir le seirbhísí teilifíse digiteacha a chur ar fáil i dTuaisceart Éireann agus tá gealltanas cistíochta ar RTÉ 
faoin gcomhaontú sin a thiocfaidh in éag i mí Dheireadh Fómhair 2024. B’ionann an gealltanas a bhí fós ann amhail an 31 Nollaig 2021 agus €1.6 milliún.

23. Deontais
(a) Deontais Chaipitil

Grúpa RTÉ

2021 2020 2021 2020

€’000 €’000 €’000 €’000

Iarmhéid Tosaigh 4,811 7,904 - -

Deontais a fuarthas maidir le togra 700 MHz - 170 - -

Scaoilte chuig an Ráiteas Ioncaim (403) (282) - -

Amúchadh ar dheontas caipitil - (2,981) - -

4,408 4,811 - -

Arna anailísiú mar seo a leanas:

Dliteanais neamhreatha 4,014 4,408 - -

Dliteanais reatha 394 403 - -

4,408              4,811 - -

 
D’eisigh an DTCAGSM deontas caipitil a thosaigh sa bhliain 2017 le RTÉ Transmission Network DAC, fochuideachta de chuid RTÉ i ndáil le socrú do 
bhanda minicíochta Speictream 700 MHz a ghlanadh faoi mar a ordaítear faoi threoracha ón AE. Tá an ghluaiseacht maidir leis an deontas i rith na 
bliana i gcomhréir le polasaí cuntasaíochta an Ghrúpa.

(b) Deontais Eile
Le linn na bliana, bhronn Fondúireacht Eolaíochta Éireann (SFI) deontas €825,000 ar RTÉ (2020: €585,000) chun cláracha a bhaineann le heolaíocht 
a dhéanamh. Fuarthas €240,000 le linn na bliana (2020: €535,000).
 
Bronnadh deontas €66,911 (2020: €16,400) ar RTÉ faoin scéim Fuaime & Físe de chuid BAI agus an Scéim Cartlannaíochta i leith maoiniú cláracha 
agus an leabharlann cartlannaíochta a dhigitiú. Le linn na bliana, fuair RTÉ €36,338 (2020: €169,102) maidir le deontais a bronnadh.
 
Bronnadh deontas €nialas ar RTÉ ón gClár Éire Ildánach sa bhliain 2021 (2020:  €1,109,000), agus fuarthas €nialas de sin in 2021 (2020: €1,109,000). 
Bhí deontas 2020 le cur i dtreo an chostais a bhain le tionscnamh bunaithe ar chultúr lenar áiríodh plean teilgin náisiúnta ealaíon a bhí mar chuid de 
Lonraigh do Sholas, An Grianstad de chuid RTÉ, promóisin shaincheaptha RTÉ Ag Tacú leis na hEalaíona a chruthú agus comórtas náisiúnta ealaíona 
digití do leanaí - This is Art.
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23. Deontais (ar lean)
Bhronn an Chomhairle Ealaíon deontas €80,000 ar RTÉ sa bhliain 2021 maidir le hOíche Chultúir 2021. Fuarthas €80,000 i rith na bliana. 

Bhronn an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán (DTCAGSM) deontas €2,430,000 ar RTÉ sa bhliain 2021 maidir le 
hábhar a léiriú, a sholáthar agus a choimeád mar chuid de chlár comórtha Dheich mBliana na gCuimhneachán. Fuarthas €500,000 i rith na bliana. 

Bhronn an DTCAGSM deontas €100,000 ar RTÉ sa bhliain 2021 chun an Ghaeilge a chur chun cinn in 2021. €100,000 den deontas sin a fuarthas. 

Bhronn an DTCAGSM deontas arbh fhiú €129,505 san iomlán é ar RTÉ sa bhliain 2021 maidir le The Atlas of the Irish Revolution. Fuarthas €nialas de 
sin in 2021. 

Bhronn an DTCAGSM deontas arbh fhiú €50,000 san iomlán é ar RTÉ sa bhliain 2021 maidir le Tionscnamh Ealaíne Digití chun nuashonrú a 
dhéanamh ar láithreán  gréasáin This is Art. Fuarthas €50,000 de sin in 2021. 

Bhronn an DTCAGSM dhá dheontas ar RTÉ in 2020 arbh fhiú €218,476 san iomlán iad maidir le tionscadail chun comóradh a dhéanamh ar Chogadh 
na Saoirse agus ar an nGorta Mór. Fuarthas €120,477de sin in 2021 (2020: €80,125).

24. Idirbhearta le Páirtithe Gaolmhara
(a) Idirbhearta le páirtithe gaolmhara nach daoine den lucht bainistíochta príomhthábhachta iad
Is corparáid reachtúil é RTÉ a bunaíodh mar Chorparáid Craolacháin Seirbhíse Poiblí faoin Acht um Údarás Craolacháin, 1960. Is é an Rialtas a 
cheapann comhaltaí Bhord RTÉ. Meastar go dtagann an grúpa faoi rialú an Rialtais agus áirítear dá bhrí sin an Rialtas mar pháirtí gaolmhar de réir mar 
a thugtar sainmhíniú air sin sna caighdeáin chuntasaíochta. Tá an cás eisceachta sin faoi IAS 24 Nochtadh maidir le Páirtithe Gaolmhara trína mbíonn 
díolúine maidir leis na coinníollacha faoi nochtadh maidir le páirtithe gaolmhara curtha i bhfeidhm ag an ngrúpa maidir leis an Rialtas agus eintitis a 
bhaineann leis an Rialtas murar díol suntais aon idirbheart amháin as féin nó murar díol suntais idirbhearta éagsúla ar a dtabhairt le chéile. 

I mbun an ghnáthghnó dó bhí an grúpa páirteach in idirbhearta leis an Rialtas, agus le heintitis a bhaineann leis an Rialtas, maidir le seirbhísí 
fógraíochta agus seirbhísí eile den chineál céanna a chur ar fáil, chomh maith le ceannachán agus díolachán ar earraí agus ar sheirbhísí le ranna 
Rialtais agus eintitis atá faoi rialú Rialtas na hÉireann. Is é An Post a bhailíonn an táille ceadúnais teilifíse thar ceann na Roinne Turasóireachta, Cultúir, 
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

Amhail an 31 Nollaig 2021, b’ionann an t-iomlán a bhí iníoctha le gnóthais fhochuideachtaí de chuid RTÉ agus €193.3 milliún (2020: €189.3 milliún). 

(b) Idirbhearta le daoine den lucht bainistíochta príomhthábhachta 1

Chun críche na gcoinníollacha maidir le nochtadh a thagann faoi IAS 24 Nochtadh maidir le Páirtithe Gaolmhara is iad a thagann faoi scáth an téarma 
“daoine den lucht bainistíochta príomhthábhachta” (i.e. na daoine sin a dtugtar údarás dóibh agus a leagtar freagracht orthu maidir le pleanáil, 
stiúradh agus rialú a dhéanamh ar bheartaíocht na cuideachta) comhaltaí Bhord RTÉ, an Príomh-Stiúrthóir, Feidhmeannas RTÉ agus na feidhmeanna 
corparáide a thuairiscíonn go díreach chuig an bPríomh-Stiúrthóir. €2.9 milliún an tsuim iomlán i gcúiteamh a híocadh le pearsanra bainistíochta in 
2021 (2020: €3.4 milliún). Bhí an tsuim sin comhdhéanta de thuarastail agus de shochair ghearrtéarmacha d’fhostaithe de €2.5 milliún (2020: €2.6 
milliún), sochair pinsin iar-fhostaíochta de €0.4 milliún (2020: €0.4 milliún) agus sochair fhoirceanta nialas (2020: €0.4 milliún).

B’ionann luach ceannacháin RTÉ ó chuideachtaí atá faoi úinéireacht nó faoi rialú chomhaltaí de chuid an Bhoird, daoine eile mórthábhachta ar an lucht 
bainistíochta agus/nó daoine muinteartha leo sin a bhfuil gaol gairid acu lena chéile i rith na bliana 2021 agus €1.9 milliún (2020: €1.4 milliún) agus ba 
maidir le cláracha coimisiúnaithe den chuid is mó an caiteachas sin. B’ionann luach díolacháin RTÉ le cuideachtaí atá faoi úinéireacht/rialú chomhaltaí 
de chuid an Bhoird, daoine eile mórthábhachta ar an lucht bainistíochta agus/nó daoine muinteartha leo sin a bhfuil gaol gairid acu lena chéile i rith na 
bliana 2021 agus €nialas (2020: €0.1 milliún). B’ionann luach dliteanais faoi réir conartha ó chuideachtaí atá faoi úinéireacht nó faoi rialú chomhaltaí de 
chuid an Bhoird, dhaoine eile mórthábhachta ar an lucht bainistíochta agus/nó dhaoine muinteartha leo sin a bhfuil gaol gairid acu lena chéile i rith na 
bliana 2021 agus €0.8 milliún (2020: €0.4 milliún). Bhí suimeanna ábhartha gan íoc ag deireadh na bliana arbh fhiú €0.1 milliún (2020: €nialas).

B’ionann luach na ranníocaíochtaí cláir a d’íoc RTÉ le comhaltaí Boird, le daoine eile a bhfuil mórthábhacht leo ar an lucht bainistíochta agus le daoine 
muinteartha leo sin a bhfuil gaol gairid acu leo i rith na bliana 2021 agus €280 (2020: €nialas).

Téarmaí agus coinníollacha na n-idirbheart le páirtithe gaolmhara
Is ar na téarmaí céanna atá i réim maidir le hidirbhearta neamhthuilleamaíocha a dhéantar an díolachán agus an ceannachán le páirtithe gaolmhara. 

1  Tugtar san áireamh le páirtithe gaolmhara daoine den lucht bainistíochta mórthábhachta, a gcuid gaolta gairide agus eintitis sheachtracha atá faoina smacht.

Nótaí atá mar chuid de Ráitis Airgeadais an Ghrúpa
(ar lean)
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25. Dliteanas Léasa
Grúpa RTÉ

2021 2020 2021 2020

€’000 €’000 €’000 €’000

Dliteanais Léasa
Ana anailísiú mar

Neamhreatha 3,265 1,972 2,180 657

Cúrsaí 576 467 346 241

3,841 2,439 2,526 898

Anailís aibíochta

Bliain 1 576 467 346 241

Bliain 2 506 432 351 202

Bliain 3 362 359 226 205

Bliain 4 355 207 217 71

Bliain 5 371 197 230 59

Ar aghaidh 1,671 777 1,156 120

3,841 2,439 2,526 898

Níl aon riosca suntasach leachtachta i ndán don chuideachta maidir lena dliteanais léasa. Déantar monatóireacht ar dhliteanais léasa laistigh 
d’fheidhm chistíochta na Cuideachta.

26. Ceadú an Bhoird
Cheadaigh Bord RTÉ na ráitis airgeadais atá ó leathanach 100 go dtí leathanach 153 maidir leis an mbliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021 ar an 28 
Aibreán 2022.

153



1. Bunús na Cuntasaíochta
Leagtar amach thíos liosta iomlán ár bpolasaithe cuntasaíochta. 
Cuireadh na polasaithe cuntasaíochta i bhfeidhm go comhleanúnach 
nuair a bhíothas ag déileáil le míreanna a mheastar gur míreanna 
ábhartha iad maidir le ráitis airgeadais an Ghrúpa agus RTÉ ach amháin 
i gcás na gcaighdeán nua agus na leasuithe ar na caighdeáin arna leagan 
amach thíos.

(a) Eintiteas tuairiscithe
Is corparáid reachtúil é RTÉ a bunaíodh faoin Acht um Údarás 
Craolacháin, 1960 agus tá an chorparáid sainlonnaithe in Éirinn. 
Cuimsíonn ráitis airgeadais chomhdhlúite RTÉ amhail an 31 Nollaig 
2021 agus don bhliain dar chríoch an 31 Nollaig 2021 comhdhéanta an 
chorparáid reachtúil agus gach eintiteas arna rialaíonn sé (dá dtagraítear 
in éineacht mar an “Grúpa”).

(b) Ráiteas maidir le comhlíonadh
Ullmhaíodh ráitis airgeadais RTÉ agus an Ghrúpa de réir na gCaighdeán 
Idirnáisiúnta um Thuairisciú Airgeadais (IFRSanna) mar a ghlac an 
tAontas Eorpach (AE) leo agus atá in éifeacht don bhliain dar chríoch an 
31 Nollaig 2021 agus feidhmítear iad de réir fhorálacha na reachtaíochta 
craolacháin. Roghnaigh an Grúpa a ráitis airgeadais chomhdhlúite chomh 
maith le ráitis airgeadais eintitis máthairchuideachta RTÉ a chur i láthair 
de réir fhorálacha Acht na gCuideachtaí 2014 a mhéid agus is gá chun 
léiriú fíor agus cóir a thabhairt. Dá réir sin tá Ráiteas máthairchuideachta 
RTÉ maidir le Staid Airgeadais, Ráiteas maidir le Sreabhadh Airgid agus 
Ráiteas maidir le hAthruithe ar Chothromas curtha i láthair leis na ráitis 
airgeadais chomhdhlúite freisin, mar a d’éileodh Acht na gCuideachtaí 
2014 de ghnáth. Tá leasú déanta ar Ráiteas Ioncaim Grúpa RTÉ de réir 
mar a cheadaítear faoi Acht na gCuideachtaí 2014, Sceideal 3 Cuid II, Alt 
A4(5).

(c) Bunús an ullmhaithe
Ullmhaíodh ráitis airgeadais RTÉ agus an Ghrúpa ar bhonn an chostais 
stairiúil arna mhodhnú ag an tomhas ag luach cóir na n-ionstraimí 
airgeadais díorthaigh agus na n-oibleagáidí sochair scoir.

In euro, airgeadra feidhmiúcháin eintitis ar fad an Ghrúpa, tugtha go dtí an 
míle is gaire (€000) a ullmhaíodh ráitis airgeadais an Ghrúpa.

Chun ráitis airgeadais a ullmhú de réir IFRSanna ní mór don bhainistíocht 
breithiúnais, meastacháin, agus boinn tuisceana a thabhairt a mbíonn 
tionchar acu ar fheidhmiú na bpolasaithe cuntasaíochta agus ar an 
líon sócmhainní, dliteanas, ioncaim agus caiteachais a thuairiscítear. 
D’fhéadfadh torthaí iarbhír a bheith difriúil ó na meastacháin sin. 
Déantar na meastacháin agus na boinn tuisceana taobh thiar díobh 
a athbhreithniú ar bhonn leanúnach. Sa tréimhse a ndéantar na 
meastacháin a athbhreithniú a aithnítear na hathbhreithnithe a dhéantar 
chomh maith le haon tréimhse ina dhiaidh sin a mbeadh tionchar acu 
uirthi. Le luacháil ar an scéim pinsin sochair shainithe agus le hionstraimí 
airgeadais a bhaineann na príomhréimsí a mbíonn breithiúnais 
shuntasacha nó castacht i gceist nó le réimsí a mbíonn tábhacht le 
breithiúnais agus meastacháin i dtaobh ráitis airgeadais an Ghrúpa agus 
tá cur síos orthu sna polasaithe cuntasaíochta ábhartha thíos agus sna 
nótaí bainteacha. 

Aguisín le Ráitis Airgeadais an Ghrúpa - 
Polasaithe Cuntasaíochta

(iv) Caighdeáin nua agus athchóirithe a ghlacadh
Ghlac an Grúpa le linn na bliana le roinnt leasuithe ar chaighdeáin an 
IFRS agus le léirmhínithe arna n-eisiúint  ag an IASB a raibh éifeacht 
leo go ceann tréimhse bliana ag tosú an 1 Eanáir 2021 nó ina dhiaidh. 
Ar ghlacadh léi sna leasuithe agus nochtuithe, ní raibh aon tionchar 
ábhartha ar nochtuithe ná ar na méideanna arna dtuairisciú sna ráitis 
airgeadais seo.  

(e) Caighdeáin atá eisithe ach nach bhfuil éifeacht leo fós
Níl éifeacht fós le roinnt caighdeán nua, leasuithe ar chaighdeáin agus 
léirmhínithe agus níor cuireadh i bhfeidhm iad is na ráitis airgeadais seo 
á n-ullmhú. Níl i gceist ag an nGrúpa na caighdeáin seo a chur i bhfeidhm 
roimh an am; déanfar, ina ionad sin, iad a chur i bhfeidhm ón dáta 
éifeachta de réir mar a shocraítear sin i gcomhréir le dáta a n-aontú ag an 
AE. Áirítear orthu sin:

• IFRS 17 Conarthaí Árachais Dáta feidhmithe an 
1 Eanáir 2023

• IFRS 10 agus IAS 28 (leasuithe) Díol nó 
Deonachán Sócmhainní idir Infheisteoir agus 
a Fhiontar Comhlachaithe nó Comhfhiontar

Dáta feidhmithe le 
deimhniú ag IASB

• Leasuithe ar IAS 1 Rangú Dliteanas mar 
Reatha nó Neamhreatha

Dáta feidhmithe an 
1 Eanáir 2023

• Leasuithe ar IFRS 3 Tagairt don Chreat 
Coincheapúil

Dáta feidhmithe an 
1 Eanáir 2022

• Leasuithe ar IAS 16  Maoin, Innealra agus 
Trealamh - Fáltais roimh Úsáid Bheartaithe

Dáta feidhmithe an 
1 Eanáir 2022

• Leasuithe ar IAS 37 Conarthaí 
Dochraideacha - Costas a a bhaineann le 
Conradh a Chomhlíonadh

Dáta feidhmithe an 
1 Eanáir 2022

• Leasuithe ar IFRS 1 Caighdeáin Idirnáisiúnta 
um Thuairisciú Airgeadais a Ghlacadh den 
Chéaduair, IFRS 9 Ionstraimí Airgeadais, IFRS 
16 Léasanna, agus IAS 41 Talmhaíocht

Dáta feidhmithe an 
1 Eanáir 2022

• IAS 12 Cáin iarchurtha a bhaineann le 
Sócmhainní agus Dliteanais mar thoradh ar 
Idirbheart Aonair

I bhfeidhm an 1 
Eanáir 2023

• IAS 8 Sainmhíniú ar pholasaithe 
cuntasaíochta

I bhfeidhm an 1 
Eanáir 2023

 
Ní dóigh leis na stiúrthóirí go mbeidh tionchar ábhartha ag glacadh 
na gcaighdeán atá liostaithe thuas ar ráitis airgeadais an Ghrúpa sna 
tréimhsí amach anseo.
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2. Aitheantas Ioncaim
Tá ioncam, nach bhfuil CBL ná idirbhearta idir cuideachtaí sa Ghrúpa san 
áireamh ann, comhdhéanta d’ioncam a eascraíonn as táillí ceadúnais, 
díolacháin fógraíochta, urraíocht, úsáid saoráidí agus líonra tarchurtha 
an Ghrúpa, ioncam ciorclaíochta agus imeachtaí, agus ioncam ó ábhar, 
earraí díolacháin agus ioncam gaolmhar. Luaitear ioncam glan ó aon 
lascainí socraíochta nó lascainí ó thaobh méid.

Tá IFRS 15 i bhfeidhm i ndáil le gach sruth ioncaim an Ghrúpa seachas ar 
ioncam ón táille ceadúnais a thagann faoin IAS 20 Cuntasaíocht maidir 
le Deontais ón Rialtas agus Cúnamh ón Rialtas a Nochtadh. Déantar na 
sruthanna ioncaim eile, mar atá leagtha amach thíos, a aithint nuair a 
aistrítear na seirbhísí nó earraí atá geallta chuig na custaiméirí. Tá cur 
chuige 5 chéim glactha ag an nGrúpa maidir le tráthú aitheantais ioncaim 
bunaithe ar oibleagáidí feidhmíochta i gconarthaí custaiméirí. Is éard 
atá i gceist leis seo an conradh le custaiméirí a aithint, na hoibleagáidí 
feidhmíochta a aithint, praghas an idirbhirt a ríomh, an praghas a 
leithroinnt chuig na hoibleagáidí feidhmíochta laistigh den chonradh agus 
ioncam a aithint nuair atá na hoibleagáidí feidhmíochta bainte amach.

(a) Ioncam ón gceadúnas teilifíse
Tá An Post ainmnithe ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, 
Gaeltachta, Spóirt agus Meán (DTCAGSM) mar ghníomhaire bailithe 
na táille ceadúnais teilifíse. Déanann An Post an t-ioncam ón Táille 
Ceadúnais a bhailiú agus a íoc leis an DTCAGSM, glan ó chostais 
bailiúcháin. Ina theannta sin, íocann an Roinn Coimirce Sóisialta 
(DSP) ioncam ón táille ceadúnais thar ceann daoine atá incháilithe do 
cheadúnas teilifíse “saor in aisce”. Íocann an DSP an t-ioncam seo chuig 
an DTCAGSM gach mí. 

Mar a fhoráiltear in Alt 123 den Acht Craolacháin 2009 arna leasú le 
hAlt 69 den Acht um Rialáil Cumarsáide (Seirbhísí Poist) 2011 íocann 
an DTCAGSM “deontas i gcabhair” neamh-inaisíoctha le RTÉ ó na 
táillí ceadúnais a bhailítear. Is ionann sin agus an méid a íoctar leis ón 
DSP chomh maith leis an méid a bhailíonn An Post, glan ar chostais 
bailiúcháin, tobhach 7% leis an gCiste Craoltóireachta agus suimeanna 
eile a íoctar le TG4 arna chinneadh ag an Aire Turasóireachta, Cultúir, 
Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.

Arna fháil a aithnítear ioncam ón Táille Ceadúnais atá iníoctha ag an DSP. 
Déantar an t-ioncam eile ar fad ón táille ceadúnais a áireamh ar thuairisc 
a fháil ó An Post ar líon na gceadúnas a ceannaíodh i rith an tréimhse.

(b) Ioncam fógraíochta agus urraíochta
Aithnítear ioncam fógraíochta teilifíse ar sheachadadh feachtais. 
Aithnítear an t-ioncam fógraíochta eile go léir ar tharchur/ar fhoilsiú. 
Luaitear ioncam fógraíochta glan ó choimisiúin ghníomhaireachtaí. 
Aithnítear ioncam urraíochta go cothrom thar shaolré an chláir urraithe, 
an fhoilseacháin urraithe, srl.

(c) Ioncam ó tharchuradóireacht agus ó áiseanna
Eascraíonn an t-ioncam ó chúrsaí tarchuradóireachta agus áiseanna ón 
úsáid a bhaineann an tríú pháirtí as craobhchóras tarchuradóireachta, 
dáileacháin agus ilphléacsúcháin an Ghrúpa agus ó áiseanna stiúideo. 
Aithnítear suimeanna de réir mar a chuirtear na saoráidí ar fáil do thríú 
páirtithe. 

(d) Ioncam ciorclaíochta agus imeachtaí
Ó fhoilsiú agus chiorclaíocht an RTÉ Guide a eascraíonn ioncam 
ciorclaíochta agus an t-ioncam comhlán a luaitear. Ar bhonn an 
ghlanmhéid cóipeanna díolta ag deireadh na tréimhse gearrtha 
díolacháin gach eagrán a aithnítear ioncam.

Ó imeachtaí poiblí arna n-eagrú ag Grúpaí Ceolfhoirne RTÉ a eascraíonn 
ioncam imeachtaí. Aithnítear é de réir mar a thionóltar na himeachtaí 
agus mar a bhíonn suimeanna dlite.

(e) Ioncam ó ábhar, earraí díolacháin agus ioncam gaolmhar 
Is ionann ábhar, earraí díolacháin agus ioncam gaolmhar méideanna a 
ghintear ó ábhar agus seirbhísí RTÉ a chuirtear ar fáil do thríú páirtithe. 
Aithnítear ioncam de réir mar a chuirtear an tseirbhís ar fáil nó ar earraí a 
sheachadadh chuig tríú páirtí.
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3. Tuairisciú Rannóige
Déantar anailís rannóige, a ullmhaítear de réir chaighdeán IFRS 8 
Rannóga Oibriúcháin a leagan amach i nóta 2(d). Is iad na rannóga 
príomhrannóga tuairiscithe ag RTÉ. Tá anailís rannóige eile mar a éilítear 
faoin Acht Craolacháin 2009 leagtha amach i nóta 2(e).

I nóta 2(d), déantar an t-ioncam tráchtála a lua maidir leis an roinn 
Tráchtála den chuid is mó. Tuairiscítear ioncam 2rn sa Rannóg Líonraí. 
Luaitear an t-ioncam ó dhíolachán na cartlainne agus na leabharlainne sa 
rannán Ábhair.  Luaitear ioncam ó sheirbhísí ilphléacsanna a chur ar fáil 
agus roinnt cineálacha beaga eile ioncaim maidir le réimsí eile. Is feidhm 
é tuairisciú an ioncaim ón táille ceadúnais laistigh de gach rannóg den 
ioncam sin a lua le gach cainéal agus seirbhís ar leithligh. 

Déantar costais arna dtabhú ag rannóg agus ar son rannóige a lua taobh 
istigh den rannóg sin. Baintear leas as bunús cuí ionsúcháin lán-chostais 
nó leithdháileadh úsáide chun costas réasúnach agus cóir a leagan ar lár-
sheirbhísí roinnte agus idir-rannacha a úsáideann na rannóga sin. Bíonn 
an leithdháileadh bunaithe ar phrionsabail cuntasaíochta an chostais 
arna gcur i bhfeidhm go seasta agus go hoibiachtúil.
 
Baineann costas léiriúcháin, coimisiúin agus ceannacháin ar chláracha 
teilifíse agus raidió le cainéil teilifíse agus raidió saor go haer RTÉ a chur 
ar fáil. Déantar na costais sin a ghearradh ar na rannáin maidir le hÁbhar 
agus Nuacht & Cúrsaí Reatha de réir mar is cuí. Ionas gur féidir an costas 
dáiríre a bhaineann le cainéil teilifíse agus raidió saor go haer RTÉ a chur 
ar fáil a léiriú go cothrom, ní chionroinntear na costais sin i leith seirbhísí 
ar líne áit a gcuirtear deiseanna breise ar fáil chun rochtain a fháil ar an 
ábhar a sholáthraítear. Sa chás go dtarlaíonn costas díreach maidir le 
cearta ar líne a cheannach nó athúsáid a bhaint as ábhar, nó ábhar a 
chruthú lena úsáid ar líne go príomha, déantar an costas sin a ghearradh 
ar sheirbhísí ar líne. Tá RTÉ ag cur lena aschur neamhlíneach agus is ar 
na hardáin dhigiteacha atá níos mó cláracha á gcraoladh den chéad uair 
anois agus le haistriú chuig cur chuige ar líne ar dtús i ndáil le clúdach 
nuachta. Chun an straitéis ar líne ar dtús seo a léiriú, leithroinntear cuid 
chuí den chostas maidir leis an ngnáthbhonneagar bailithe nuachta a 
leithroinnt ar na seirbhísí ar líne. Sa chás go bhfaightear ábhar d’fhonn 
a úsáid i gcláracha craolta agus a úsáid go díreach le seirbhísí ar líne, 
déantar an costas a bhaineann le hábhar mar sin a fháil a leithdháileadh 
ag teacht leis na prionsabail leithdháilte costais a leagtar amach thuas.

4. Fardail Cláracha
Déantar fardail cláracha a luacháil ag a gcostas nó ag a nglanluach 
inréadaithe, cibé is lú. 

Is ionann fardail cláracha dúchasacha is cláracha a dhéanann RTÉ intí 
nó cláracha a dhéanann RTÉ a choimisiúnú ó léiritheoirí neamhspleácha. 
Áirítear ar chostais stoc cláracha in-tí costais dhíreacha cláracha lena 
n-áirítear saoráidí léirithe agus costais lucht oibre. Bíonn costais na stoc 
cláracha coimisiúnaithe bunaithe ar luach an chonartha. Gearrtar fardail 
na gcláracha dúchasacha go hiomlán chuig an Ráiteas ar an gcéad 
tarchur. 

Is ionann fardail cláracha faighte agus cláracha agus scannáin 
a cheannaíonn RTÉ ó stiúideonna agus ó chraoltóirí tríú páirtí. 
Sainmhínítear costais na bhfardal cláracha faighte mar an luach 
conartha ceadúnais tríú páirtí a íocann RTÉ leis an stiúideo nó leis an 
gcraoltóir. Gearrtar fardail cláracha faighte chuig an Ráiteas Ioncaim 
bunaithe ar luach ionchasach gach tarchur mar seo a leanas:

Gnéchláracha: 75% ar an gcéad tarchur

25% ar an dara tarchur

Sraitheanna: 99% ar an gcéad tarchur

1% ar an dara tarchur

 
Is éard is fardail chearta spóirt ná na cearta imeachtaí spóirt a chraoladh. 
Sainmhínítear costais na bhfardal chearta spóirt mar an luach conartha 
a chomhaontaíonn an Grúpa leis an gcomhlacht spóirt cuí nó le sealbhóir 
na gceart. Sa chás go n-eisíonn RTÉ focheadúnais maidir le cearta spóirt 
don tríú páirtí, déantar an t-ioncam agus an costas a ghabhann leis sin 
a lua ar bhonn glan sa Ráiteas faoin Ioncam. Gearrtar fardail chearta 
spóirt chuig an Ráiteas Ioncaim de réir mar atá na himeachtaí spóirt a 
bhaineann leis na cearta á gcraoladh.

5. Idirbhearta in Airgeadra Eachtrach
Aistrítear idirbhearta a bhíonn ainmnithe in airgeadra eachtrach go dtí 
airgeadraí feidhme eintitis an ghrúpa faoi seach ag rátaí malartaithe a 
bhíonn i bhfeidhm ar dhátaí na n-idirbheart. Aistrítear sócmhainní agus 
dliteanais airgid a bhíonn ainmnithe in airgeadra eachtrach ar an dáta 
tuairiscithe go dtí an t-airgeadra feidhme ag an ráta malartaithe a bhíonn 
i bhfeidhm an dáta sin. Áirítear aon ghnóthachain nó aon chaillteanais 
mar thoradh ar athrú ar rátaí malartaithe i ndiaidh dháta an idirbhirt mar 
ghnóthachan nó caillteanas malartaithe sa Ráiteas Ioncaim. 

Aguisín le Ráitis Airgeadais an Ghrúpa - 
Polasaithe Cuntasaíochta (ar lean)
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6. Maoin, Innealra agus Trealamh
(a) Aitheantas agus tomhas
Léirítear maoin, innealra agus trealamh ag costas stairiúil glan ar 
dhímheas carntha agus ar aon chaillteanas lagaithe carntha.

Áirítear ar chostas caiteachas a bhaineann go díreach le sócmhainn a 
éadáil. Áirítear ar chostas sócmhainne féin-tógtha costais ábhair agus 
saothair dhírigh agus aon chostas eile a bhain go díreach le bail oibre a 
chur ar an tsócmhainn don úsáid bheartaithe chomh maith leis na costais 
a bhain le nithe a bhaint anuas agus a thabhairt den láthair chomh maith 
leis an láthair ar a mbeidís a athchóiriú. Déantar bogearraí a cheannaítear 
atá riachtanach le go n-oibreodh trealamh a chaipitliú mar chuid den 
trealamh sin.

Sa chás gur dócha gur i ndán don Ghrúpa a bheidh an tairbhe 
eacnamaíochta a bhaineann leis an tsócmhainn agus gur féidir costas na 
míre ar tháinig sé ina áit a thomhas go hiontaofa áirítear costais dá éis sin 
i suim ghlanluacha sócmhainne nó aithnítear ina sócmhainn ar leith í, mar 
is cuí. Cuirtear gach costas deisithe agus cothabhála eile de mhuirear in 
aghaidh an Ráitis Ioncaim sa tréimhse airgeadais ina dtarlaíonn siad.

Luaitear stoic de mhionpháirteanna breise ag a gcostas nó a nglanluach 
inréadaithe, cibé is lú agus cuirtear san áireamh iad i dtionscadail 
Chaipitil atá ar bun. 

(b) Dímheas 
Soláthraítear dímheas ar gach maoin, innealra agus trealamh, seachas 
talamh ruílse, ag rátaí a ríomhtar chun costas gach sócmhainne a 
dhíscríobh ar bhonn na líne dírí thar a saol úsáideach measta, lúide luach 
iarmharach measta.  

Seo a leanas na príomhrátaí a úsáidtear:

Foirgnimh 2.5% - 25%

Innealra & trealamh 7.5% - 20%

Fearais & feistis 10% - 25%

 
Is ionann tionscadail chaipitil atá ar bun is an costas a bhaineann 
le maoin, innealra agus trealamh a cheannach agus a shuiteáil sula 
gcuirtear ag obair iad. Muirearaítear dímheas ar shócmhainní ó dháta a 
gcoimisiúnaithe.

Sa chás go mbíonn saolré úsáideach éagsúil ag páirteanna de 
mhíreanna maoine, innealra nó trealaimh is mar mhíreanna (mór-
chomhpháirteanna) maoine, innealra nó trealaimh ar leithligh a dhéantar 
cuntas orthu agus dímheastar iad dá réir.

(c) Lagú
De réir IAS 36 Lagú Sócmhainní déantar suim ghlanluacha foirgneamh, 
innealra agus trealaimh a athbhreithniú ar gach dáta deireadh bliana lena 
chinneadh cibé an bhfuil aon léiriú ar lagú agus bíonn siad faoi réir thástáil 
lagaithe sa chás go léiríonn imeachtaí nó athruithe ar imthosca gur féidir 
nach mbeidh na luachanna anonn in-aisghabhála. Má bhíonn aon léiriú 
den chineál sin i gceist is í suim in-aisghabhála na sócmhainní a mheastar.

(d) Costais iasachta
Mar chuid de chostas na sócmhainne a dhéantar caipitliú ar chostais 
iasachta a bhaineann go díreach leis an tsócmhainn a cheannach, 
a thógáil nó a tháirgeadh agus a ghlacann tréimhse shuntasach 
lena réiteach dá húsáid bheartaithe. Déantar gach costas iasachta 
eile a chuntas sa tréimhse inar tharla siad. Bíonn costais iasachta 
comhdhéanta d’ús agus costais eile a thabhaíonn eintiteas maidir le cistí 
a fháil ar iasacht.

7. Sócmhainní Doláimhsithe
(a) Aitheantas agus tomhas
A mhéid is gur dócha gur i ndán don Ghrúpa a bheidh an tairbhe 
eacnamaíochta a bhaineann leis an tsócmhainn amach anseo agus 
gur féidir costas na sócmhainne a thomhas go hiontaofa a aithnítear 
sócmhainn doláimhsithe, sócmhainn neamh-airgeadaíochta nach 
bhfuil substaint fhisiceach ag baint léi. Meastar an tsócmhainn a bheith 
so-aitheanta nuair atá sí indeighilte nó go n-eascraíonn sí ó chearta 
conarthacha nó ó chearta dlíthiúla eile, cibé acu an mbíonn na cearta sin 
inaistrithe nó indeighilte ón nGrúpa nó ó chearta agus oibleagáidí eile, nó 
nach mbíonn.

Iompraítear sócmhainní doláimhsithe ag costas lúide aon amúchadh 
fabhraithe agus aon chaillteanais lagaithe fabhraithe. Baineann 
sócmhainní doláimhsithe an Ghrúpa go hiomlán le bogearraí.

Ní dhéantar caipitliú ar chaiteachas ina dhiaidh sin ach amháin má 
chuireann sé le tairbhe eacnamaíochta na sócmhainne ar leith lena 
mbaineann sé amach anseo. 

(b) Amúchadh
Déantar sócmhainní doláimhsithe, a bhfuil saolta eacnamaíochta 
úsáideacha teoranta acu, a amúchadh go dtí an ráiteas ioncaim ar bhonn 
na líne dírí thar a saolta úsáideacha measta ón dáta a mbíonn siad ar fáil 
le húsáid. I gcás bogearraí ríomhaire, is 3 go 5 bliana de ghnáth a bhíonn 
sna saolta eacnamaíocha úsáideacha. 

(c) Lagú
De réir IAS 36 Lagú Sócmhainní déantar suim ghlanluacha shócmhainní 
doláimhsithe a athbhreithniú ar gach dáta deireadh bliana lena 
chinneadh cibé an bhfuil aon léiriú ar lagú agus bíonn siad faoi réir thástáil 
lagaithe sa chás go léiríonn imeachtaí nó athruithe ar imthosca gur féidir 
nach mbeidh na luachanna anonn in-aisghabhála. Má bhíonn aon léiriú 
den chineál sin i gceist is í suim in-aisghabhála na sócmhainní a mheastar.
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8. Ionstraimí Airgeadais
(a) Ionstraimí airgeadais neamh-dhíorthaigh
Tá ionstraimí airgeadais neamh-dhíorthaigh comhdhéanta de thrádáil 
agus nithe infhaighte eile (gan réamhíocaíochtaí san áireamh), 
infheistíochtaí leachtacha, airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim, 
airgead tirim srianta, iasachtaí agus iasachtaíochtaí, ioncam carntha, 
sochair fostaithe agus trádáil agus nithe iníoctha eile.

Aithnítear ar dtús ionstraimí airgeadais neamh-dhíorthaigh ag luach cóir. 
Ina dhiaidh sin tomhaistear ionstraimí airgeadais neamh-dhíorthaigh mar 
a leagtar amach thíos.

Infheistíochtaí i bhfochuideachtaí
Ag costas a aithnítear infheistíochtaí RTÉ i bhfochuideachtaí ina Ráiteas 
ar Staid Airgeadais, lúide caillteanais lagaithe.

Suimeanna infhaighte trádála agus eile
Tugtar nithe infhaighte trádála agus eile ag costas amúchta a thagann 
a bheag nó a mhór le luach cóir ó tharla nádúr gearrthéarmach na 
sócmhainní seo. Iompraítear nithe infhaighte trádála ag suim an tsonraisc 
bhunaigh lúide aon lagú maidir le suimeanna a bhféadfadh sé tarlú nach 
bhféadfaí iad a in-aisghabháil. Aithnítear lagú mar sin má tá fianaise 
oibiachtúil ann i ndiaidh na céad aitheanta go bhféadfadh sé nach 
bhféadfaí in-aisghabháil a dhéanamh ar iarmhéid go hiomlán ná cuid de.

Infheistíochtaí leachtacha
Tá infheistíochtaí leachtacha comhdhéanta de thaiscí gearrthéarmacha 
ag a bhfuil dáta aibíochta níos mó ná trí mhí ón dáta a bhfuarthas iad ach 
níos lú ná dhá mhí dhéag ó dháta dheireadh na bliana. Ó tharla aibíocht 
na n-infheistíochtaí seo lasmuigh den am lena rangú mar airgead tirim nó 
coibhéisí airgid thirim faoi IAS 7 Ráitis faoi Shreabhadh Airgid, caitear le 
hiarmhéideanna gaolmhara amhail is gur sócmhainní airgeadais iad agus 
tugtar iad ag luach cóir ar dháta tionscanta agus luaitear iad mar chostas 
amúchta ina dhiaidh sin. Aithnítear an t-ioncam ar na sócmhainní seo ar 
bhonn an ráta úis atá in éifeacht.

Airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim
Tá airgead tirim agus coibhéisí airgid thirim comhdhéanta 
d’iarmhéideanna bainc agus taiscí inghlaoite atá inchomhshóite go 
héasca go dtí suimeanna airgid thirim a bhfuiltear ar an eolas fúthu 
ag a luachanna anonn nó gar dó agus bíonn faoi réir riosca neamh-
shuntasach go n-athróidh luach. Sa chás is go rangaítear taiscí inghlaoite 
mar choibhéisí airgid thirim, is aibíocht trí mhí nó níos lú ón dáta a 
bhfuarthas iad a bhíonn leis na hiarmhéideanna bainteacha. Aithnítear an 
t-ioncam ar na sócmhainní seo ar bhonn an ráta úis atá in éifeacht.

Fiachais agus Iasachtaí
Taifeadtar iasachtaí agus iasachtaíochtaí lena mbaineann ús ar dtús 
ag luach cóir, an luach cóir ar an gcomaoin infhaighte, glan ar chostais 
idirbheartaíochta a bhaineann. Ina dhiaidh sin tomhaistear iasachtaí ar 
ráta athraitheach ag costas amúchta ag baint leasa as an modheolaíocht 
ráta úis atá in éifeacht.

Suimeanna iníoctha trádála agus eile
Tugtar nithe iníoctha trádála agus eile ag costas amúchta, a thagann 
a bheag nó a mhór le luach cóir ó tharla nádúr gearrthéarmach na 
sócmhainní seo. 

(b) Ionstraimí airgeadais díorthaigh
Tá an Grúpa nochtaithe do rioscaí margaidh a bhaineann le hathruithe 
ar rátaí úis agus ar rátaí malartaithe airgeadra. Tá an Grúpa i mbun 
bhabhtáil ar ráta úis chun bainistiú a dhéanamh ar athruithe ar rátaí úis 
ar iasachtaí an Ghrúpa. Baintear leas as réamhchonarthaí airgeadra 
eachtrach chun athruithe ar Dollar SAM agus Steirling a bhainistiú maidir 
le hidirbheartaíochtaí tuartha. Ní théann an Grúpa i mbun conarthaí 
díorthaigh amhantracha.

Trí lascainiú a dhéanamh ar an sreabhadh airgid measta ar an socrú 
babhtála chun luach reatha a léiriú ag baint leasa as an ráta margaidh 
cuí a chinntear luach cóir na babhtála ar ráta úis. Cinntear luach cóir 
na réamhchonarthaí airgeadra eachtrach bunaithe ar luach reatha an 
réamhphraghais atá tugtha.

Aithnítear ionstraimí airgeadais díorthaigh ag luach cóir ar dtús agus 
atomhaistear iad ina dhiaidh sin go dtí luach cóir gach dáta tuairiscithe. 
Rangaíonn an Grúpa ionstraimí airgeadais díorthaigh mar shócmhainní 
nó dliteanais airgeadais ag luach cóir trí bharrachas nó easnamh nó mar 
fháluithe sreabhaidh airgid. Cuirtear aon ghnóthachain ná caillteanais 
a bhíonn mar thoradh ar athruithe ar luach cóir na ndíorthach isteach 
díreach sa Ráiteas Ioncaim, seachas an chuid de na fáluithe sreabhaidh 
airgid atá ag obair agus a aithnítear sa Ráiteas faoi Ioncam Cuimsitheach 
(mar a bhfuil cur síos thíos air).

Fáluithe Sreabhaidh Airgid
Nuair a chuirtear tús le fálú sreabhaidh airgid ainmníonn agus cláraíonn 
an Grúpa go foirmiúil an gaol fáluithe inar mian leis an nGrúpa a chur i 
bhfeidhm i gcuntasaíocht fálaithe agus an cuspóir bainistithe riosca agus 
straitéis le tabhairt faoin bhfálú. 
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Nuair a ainmnítear ionstraim airgeadais díorthaigh ar fhálú sreabhaidh 
airgid dliteanas aitheanta, aithnítear cuid éifeachtach aon chaillteanais 
nó gnóthachain ar an ionstraim airgeadais díorthaigh go dtí díreach sa 
Ráiteas faoi Ioncam Cuimsitheach. Aithnítear cuid neamhéifeachtach 
aon ghnóthachain nó caillteanais láithreach sa Ráiteas Ioncaim. 
Athrangaítear an méid a charntar i gcothromas sa Ráiteas Ioncaim sa 
tréimhse chéanna a mbíonn tionchar ag an ní fálaithe ar an mbarrachas 
nó ar an easnamh. 

Mura mbeidh an ionstraim fálaithe ag comhlíonadh na gcritéar do 
chuntasaíocht fhálaithe nó má tharraingítear siar an t-ainmniúchán 
cuirtear deireadh go hionchasach leis an gcuntasaíocht fhálaithe.

9. Sochair d’Fhostaithe
(a) Oibleagáidí sochair scoir
Déanann an Grúpa, trí Scéim Aoisliúntais RTÉ, Scéim Pinsin Ranníoca 
Sainithe RTÉ, Scéim Pinsin “50/50” Riosca i bPáirt RTÉ (scéim 
chumaisc a bhfuil gnéithe sochair shainithe agus ranníoca shainithe léi) 
agus scéimeanna ranníoca sainithe eile ranníocaíochtaí pinsin do líon 
suntasach fostaithe. 

Maidir leis na scéimeanna ranníocaíochtaí sainithe agus le gné 
ranníocaíochtaí sainithe Scéim Pinsin “50/50” Riosca i bPáirt RTÉ, 
fabhraítear ranníocaíochtaí agus aithnítear iad sa Ráiteas Ioncaim sa 
tréimhse a saothraíonn na fostaithe cuí iad. 

Maidir le Scéim Aoisliúntais RTÉ, scéim sochair shainithe aoisliúntais 
maoinithe agus gné sochair shainithe de Scéim Pinsin “50/50” Riosca 
i bPáirt RTÉ, nochtar an difríocht idir luach margaidh shócmhainní 
na scéime agus luach reatha dhliteanais na scéime ó mheasúnú 
achtúireach, á ríomh ag baint leasa as modh na n-aonad réamh-mheasta 
creidmheasa, mar shóchmhainn/dliteanas sa Ráiteas ar Staid Airgeadais. 
An tsuim a chuirtear in aghaidh an Ráitis Ioncaim ná costas achtúireach 
na sochar pinsean a ghealltar d’fhostaithe a saothraíodh le linn na bliana 
móide aon fheabhsúcháin sochair a deonaíodh do chomhaltaí i rith na 
bliana.

Cinneann an Grúpa an (t-ioncam)/costas úis glan tríd an ráta lascaine 
a úsáidtear chun an oibleagáid shochair shainithe a thomhas ag tús 
na tréimhse a chur i bhfeidhm leis an dliteanas/(sócmhainn) sochair 
shainithe glan ag tús na tréimhse, ag cur san áireamh athruithe i rith 
na tréimhse mar thoradh ar ranníocaíochtaí agus íocaíochtaí sochair. 
Léirítear an costas/(t-ioncam) úis glan mar mhír airgeadais sa Ráiteas 
Ioncaim. Déantar atomhais ar an dliteanas sochair sainithe glan, torthaí 
ar shócmhainní an phlean agus tionchar na teorann sócmhainne a aithint 
láithreach sa Ráiteas ar Ioncam Cuimsitheach.

Nuair a athraítear sochair aon phlean, déantar an t-athrú ar an sochar 
a bhaineann le seirbhís san am atá caite a aithint láithreach sa Ráiteas 
Ioncaim.

(b) Sochair Foirceanta
Aithnítear sochair scoir mar chaiteachas nuair is léir go mbíonn an 
Grúpa tiomanta, is gan aon fhéidearthacht ann tarraingt siar, do phlean 
mionsonraithe fostaíocht a fhoirceannadh roimh an ngnáthdháta 
scoir nó sochair foirceanta a sholáthar mar thoradh ar thairiscint a 
rinneadh le hiomarcaíocht dheonach a spreagadh. Aithnítear sochair 
d’iomarcaíochtaí deonacha mar chaiteachas má tá tairiscint ar 
iomarcaíocht dheonach déanta ag an nGrúpa, más dócha go nglacfar leis 
an tairiscint, agus gur féidir an líon glactha a mheas go hiontaofa.

(c) Sochair ghearrthéarmacha
Ar bhonn neamh-lascainithe a thomhaistear oibleagáidí sochair 
ghearrthéarmach fostaithe agus déantar iad a chur san áireamh de réir 
mar a sholáthraítear an tseirbhís.

10. Cáin Ioncaim
(a) Aitheantas
Tá cáin ioncaim comhdhéanta de cháin reatha agus cáin iarchurtha. 
Aithnítear caiteachas cáin ioncaim sa Ráiteas Ioncaim seachas a mhéid 
a bhaineann sé le míreanna a aithnítear go díreach i gcothromas agus sa 
chás sin a aithnítear i gcothromas.

(b) Cáin reatha
Is ionann cáin reatha agus an cháin ionchasach iníoctha ar ioncam 
incháinithe don bhliain, ag baint leasa as na rátaí cánach achtaithe nó atá 
achtaithe go substaintiúil ar an dáta tuairiscithe, agus aon leasú ar cháin 
iníoctha maidir le blianta roimhe sin. Tá cáin chorparáide na hÉireann 
dlite ar ioncam inchánaithe an Ghrúpa. Bhí ioncam a saothraíodh ó tháille 
ceadúnais an Ghrúpa roimh an 31 Nollaig 2006 díolmhaithe ó cháin 
chorparáide.
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(c) Cáin iarchurtha
Aithnítear cáin iarchurtha leis an modh clár comhardaithe ina 
soláthraítear do dhifríochtaí idir an tsuim de shócmhainní agus dliteanais 
a iompraítear do chríocha tuairiscithe airgeadais agus na suimeanna 
a úsáidtear chun críocha cánach. Níl sócmhainní ná dliteanais cánach 
iarchurtha faoi réir lascainiú agus déantar iad a thomhais ag rátaí cánach 
a mheastar a bhainfidh leis an tréimhse a bhfíoraítear an tsócmhainn nó a 
socraítear an dliteanas bunaithe ar na rátaí cánach agus na dlíthe cánach 
atá achtaithe nó achtaithe go substainteach ar dháta deireadh na bliana. 

Aithnítear dliteanais chánach ar mhaithe le gach difríocht sealadach 
cánach seachas chéad aithint sócmhainne nó dliteanais in idirbheart 
nach comhcheangal gnó é agus nach mbíonn tionchar aige ar an 
mbrabús cuntasaíochta ná ar an mbrabús ná ar an gcaillteanas 
inchánaithe tráth a ndéantar an t-idirbheart.

A mhéid agus is dócha a bheidh brabúis inchánaithe ar fáil ina aghaidh 
agus ar féidir an difríocht shealadach a úsáid a aithnítear sócmhainn 
cánach. Déantar sócmhainní cánach a athbhreithniú ar gach dáta 
tuairiscithe agus laghdaítear iad a mhéid is nach dóigh níos mó go 
mbainfear an sochar cánach bainteach amach.

Déantar sócmhainní agus dliteanais cánach a fhritháireamh má tá 
ceart dlí infheidhmithe ann sócmhainní agus dliteanais chánach a 
fhritháireamh agus go mbaineann siad le cáin ioncaim atá á ghearradh ag 
an údarás céanna cánach ar an eintiteas céanna inchánaithe.

11. Ioncam agus Costais Airgeadais
Tá ioncam airgeadais comhdhéanta d’ioncam ó ús ar airgead tirim agus 
d’infheistíochtaí leachtacha agus gluaiseachtaí luach cóir ar ionstraimí 
airgeadais díorthaigh a aithnítear tríd an Ráiteas Ioncaim.

Tá caiteachais airgeadais comhdhéanta d’ús ar iasachtaí, ús diúltach 
ar thaiscí, díscaoileadh na lascaine ar chostas athstruchtúrtha agus 
gluaiseachtaí luach cóir ar ionstraimí airgeadais díorthaigh a aithnítear 
tríd an Ráiteas Ioncaim.

12. Ioncam Díbhinne
Tugtar díbhinní a íocadh agus a fuarthas ó chuideachtaí an ghrúpa 
san áireamh i ráitis airgeadais na cuideachta maidir leis an tréimhse a 
ndearnadh na díbhinní atá i gceist a fhógairt agus a aontú lena linn.

13. Deontais
Aithnítear deontais sa Ráiteas Ioncaim sa bhliain airgeadais lena 
mbaineann. Aithnítear deontais mar ioncam nó baineadh iad ón gcostas 
a ghabhann leo, chomh fada agus atá dearbhú réasúnach faighte go 
gcomhlíonfaidh an Grúpa aon choinníollacha atá leis an deontas agus go 
bhfaighfear an deontas. Déantar ioncam ón táille ceadúnais a chuntas i 
gcomhréir leis an IAS 20 Cuntasaíocht maidir le Deontais ón Rialtas agus 
Cúnamh ón Rialtas a nochtadh. 

Déantar deontais caipitil a lua mar ioncam iarchurtha agus a thabhairt 
san áireamh leis an Ráiteas Ioncaim ar bhonn atá ag teacht leis an 
bpolasaí dímheasa maidir leis na sócmhainní atá i gceist. 

14. Léasanna
An Grúpa ina léasaí
Measann an Grúpa cibé an léas é conradh nó an bhfuil léas mar chuid 
den chonradh, nuair a chuirtear tús leis an gconradh. Aithníonn an Grúpa 
sócmhainn ceart ar úsáid agus dliteanas léasa comhfhreagrach i leith 
gach socrú léasa inarb é an Grúpa an léasaí, seachas i gcás léasanna 
gearrthéarmacha (arna sainmhíniú mar théarma léasachta 12 mhí nó níos 
lú). Maidir leis na léasanna sin, aithníonn an Grúpa na híocaíochtaí léasa 
mar chostas oibriúcháin ar bhonn na líne dírí thar thréimhse an léasa. 

Déantar an dliteanas léasa a thomhas ar dtús ag luach reatha na 
n-íocaíochtaí léasa nach bhfuil íoctha ag an dáta tosaithe, arna lascainiú 
trí úsáid a bhaint as a ráta iasachta incriminteach.

Tá sócmhainní ceart ar úsáid comhdhéanta de thomhas tosaigh an 
dliteanais léasa chomhfhreagraigh, íocaíochtaí léasa a rinne ag an lá 
tosaithe nó roimhe, lúide aon tionscnaimh léasa a fuarthas agus aon 
chostais dhíreacha tosaigh. Déantar iad a thomhas ina dhiaidh sin ag 
costas lúide dímheas carntha agus caillteanais lagaithe.

Déantar sócmhainní ceart ar úsáid a dhímheas sa tréimhse níos giorra de 
théarma an léasa agus saol úsáideach na sócmhainne bunaidh. Tosaíonn 
an dímheas ag dáta tosaithe an léasa.
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Gealltanais Feidhmíochta 2021
Athnuachan RTÉ don chéad ghlúin eile

Réamhrá
I ndeireadh na bliana 2019, chuir RTÉ a Straitéis Leasaithe 2020-2024 
faoi bhráid an Rialtais, plean chun meáin chumarsáide seirbhíse poiblí 
na hÉireann a thabhairt ar chaoi inmharthanachta agus lena ndírítear 
ar chuid mhór de na réimsí deacrachta a chuirtear roimh RTÉ. Leagtar 
amach ann meascán nua de sheirbhísí beo agus ar líne saor in aisce, 
agus cuireann sin ábhar iontach agus éagsúil ar fáil don lucht féachana 
ag amanna agus ar dheiseanna a oireann dóibh féin. Tá an treo ina bhfuil 
RTÉ ag dul sna blianta atá romhainn amach fós mar chuid dá fhís: A 
bheith ina chrann seasta ag cultúr na hÉireann trí spéis an lucht féachana 
agus éisteachta a shásamh le hábhar atá iontaofa, spéisiúil agus 
dúshlánach,  iléagsúlacht dhomhain na tíre a cheiliúradh agus cumas 
mhuintir na hÉireann a chothú.

Tugtar léargas ar an gcomhthéacs sin i dTiomantais 2021 agus leagtar sé 
thiomantas faoi thrí cheannteideal nó cuspóirí straitéiseacha amach ann: 
Lucht Féachana agus Éisteachta, Ábhar agus Inbhuanaitheacht.

An Lucht Féachana agus Éisteachta – Ábhar a chur ar fáil a bhaineann 
le lucht féachana agus éisteachta na hÉireann ar fad, ag freastal ar gach 
duine, gach áit 
1. A chinntiú go mbeidh an lucht féachana agus éisteachta i gcroílár na 

gcinntí a dhéantar 
2. A bheith san áit a bhfuil an lucht féachana – teacht a bheith ag an uile 

dhuine ar na seirbhísí, barr feabhais a chur ar an ábhar líneach agus 
digiteach ar dtús a ghlacadh

Ábhar – Lucht féachana agus éisteachta a shásamh le meascán d’ábhar 
ar ardchaighdeán a thugann léargas ar scéalta na tíre a chur ar fáil 
3. Ábhar iontaofa, dúshlánach agus spéisiúil a chur ar fáil 
4. Cultúr na hÉireann a Chosaint 
5. Iléagsúlacht a cheiliúradh agus cumas mhuintir na hÉireann a chothú 

Inbhuanaitheacht – Todhchaí na meán seirbhíse poiblí a chosaint trí RTÉ 
inbhuanaithe 
6. Todhchaí na Meán Seirbhíse Poiblí a chosaint trí RTÉ inbhuanaithe

An comhthéacs a bhaineann le torthaí 2021
Ní raibh cúrsaí muiníne i measc tomhaltóirí chomh dona le hos cionn 
deich mbliana agus a bhí i dtús na bliana 2021. De réir mar a thug muid 
aghaidh ar an dara bliain den phaindéim, bhí tionchar ollmhór ag srianta 
ar shaoirse phríobháideach ar ár saol sóisialta, oibre agus pearsanta, 
agus bhuail na srianta sin buillí troma airgeadais ar go leor i bpobal gnó na 
hÉireann. Iarraidh ar dhaoine arís níos mó ama a chaitheamh sa bhaile, 
níos mó ama b’fhéidir ná mar a bhí go leor ag iarraidh a chaitheamh sa 
bhaile. Bhí go leor frustrachais ar dhaoine ar fud na tíre de bharr sin agus 
deighilt eatarthu ag tráthanna, i gcomparáid leis an dinimic a bhain leis an 
bpaindéim sa bhliain 2020, dinimic a thug daoine le chéile. Cé gur tháinig 
feabhas ar chúrsaí muiníne i measc tomhaltóirí agus gur tháinig dea-
ghiúmar ar an bpobail i gcaitheamh na bliana, theip ar an dul chun cinn 
sin agus muid ag tarraingt ar dheireadh na bliana agus an ceathrú ráig, 
mar a tugadh uirthi, de Covid-19 ag teacht chun cinn.  

Bhí tionchar ag an gcúlra sin ar iompraíocht agus roghanna mhuintir na 
tíre i dtaobh cúrsaí meán cumarsáide agus bhí na leibhéil ag ar tapaíodh 
na meáin chumarsáide níos airde go ginearálta ná mar a bhí roimh an 
bpaindéim. Tháinig fás leanúnach ar shíntiúis chuig ardáin sruthaithe 
dhomhanda atá maoinithe go maith agus ar líon na ndaoine a d’fhéach 
ar na hardáin sruthaithe dhomhanda sin, ar ardáin iad a imríonn tionchar 
mór ar an méid a bhíonn lucht úsáide ag súil leis agus a chuireann go mór 
leis an méid a bhfuil súil acu leis: treocht a ghéaraigh i measc grúpaí go 
léir i rith na paindéime. Ba é Covid-19 agus na scéalta a bhain leis a bhí go 
mór i réim fós i gcúrsaí nuachta agus i gcúrsaí reatha, a d’fhág go raibh 
grúpaí áirithe traochta ag an nuacht. Ba léir ar an scáileán tionchair na 
ndúshlán i dtaobh cúrsaí léirithe ón mbliain 2020 a raibh tionchar freisin 
acu sa bhliain 2021, mar gheall nach raibh ábhar áirithe ann nó mar gheall 
gur cuireadh srian ar ábhar áirithe. Cé go dtuigeann RTÉ go huile agus go 
hiomlán nach iad na tosca seachtracha sin amháin a d’imir tionchar ar 
dhearcadh an phobail ar an eagraíocht agus ar aschur na heagraíochta 
sa bhliain 2021, is cinnte go raibh tionchar ag an tsraith chasta tionchar 
sin ar dhearcadh an phobail. Is díol suntais freisin é, áfach, gur éirigh go 
maith le RTÉ ina mhéadracht feidhmíochta iomlán sa bhliain 2020 agus 
cúlra chomh cosúil leis agus chomh dúshlánach i gceist. Tá RTÉ dáiríre 
faoi na scóir seo ón mbliain 2021 agus táimid i mbun taighde eile a scrúdú 
a chuideoidh linn na torthaí a chomhthéacsú agus a thuiscint níos fearr. 
Ag an am céanna, tá réimse pleananna i bhfeidhm agus á fhorbairt atá 
beartaithe chun na treochtaí sin a iompú droim ar ais nó a chur i gceart i 
rith na bliana 2022.  

Faoi réir Alt 102(3) an Achta, cuireadh Ráiteas Bliantúil RTÉ faoi 
Ghealltanais Feidhmíochta 2021 (ASPC) faoi bhráid an BAI agus an Aire 
i mí Aibreáin 2021. Foilsíodh achoimre ina dhiaidh sin ar RTÉ.ie. Cuirtear 
achoimre ar chomhlíonadh thiomantais na bliana 2021 i láthair anseo ag 
teacht le halt 102(5) den Acht. Ag teacht le halt 102(4) den Acht, rinneadh 
tuarascáil ar leithligh atá níos mionsonraithe maidir le gealltanais a 
chomhlíonadh nó eile a chur faoi bhráid an BAI agus an Aire i mí Aibreáin 
2022. 
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Gealltanais Feidhmíochta 2021
(ar lean)

An Lucht Féachana agus Éisteachta
Ábhar a chur ar fáil a bhaineann le lucht féachana agus éisteachta na hÉireann ar fad, ag freastal ar gach duine, gach áit.

Gealltanas Tionchair Phoiblí Bheartaithe Spriocbheart Toradh

1. A chinntiú go 
mbeidh an lucht 
féachana agus 
éisteachta i 
gcroílár na gcinntí a 
dhéantar

Tá riachtanais an lucht féachana 
agus éisteachta lárnach i ndáil le 
PSM a chur ar fáil in Éirinn. 

Braitheann muintir na hÉireann 
go bhfuil úinéireacht acu ar a PSM 
agus go bhfuil ceangal acu leis. 

• An dearcadh i measc an 
phobail go bhfuil RTÉ ábhartha 
do mhuintir na hÉireann a 
choinneáil ag >80%

Ní dhearnadh maith den ghealltanas. D'aontaigh 
68% de dhaoine fásta in Éirinn leis sin. Féach 
léargas comhthéacsúil sa Réamhrá. 

• An dearcadh i measc an phobail 
go bhfuil ábhar agus seirbhísí 
den scoth ag RTÉ a choinneáil 
ag >75%

Ní dhearnadh maith den ghealltanas. D'aontaigh 
65% de dhaoine fásta in Éirinn leis sin. Féach 
léargas comhthéacsúil sa Réamhrá.

2. A bheith san áit 
a bhfuil an lucht 
féachana – teacht 
a bheith ag an 
uile dhuine ar na 
seirbhísí, barr 
feabhais a chur ar 
an ábhar líneach 
agus digiteach ar 
dtús a ghlacadh

Tá riachtanais meán i ngach 
réimse de shochaí na hÉireann 
bainte amach. 

Tá daoine óga gafa le hábhar agus 
seirbhísí Éireannacha. 

Spreagfaidh nuálaíocht i léiriúchán 
meán rannpháirtíocht na 
ndúchasach digiteach le hábhar 
Éireannach.

Beidh teacht éasca agus 
láithreach ag daoine ar ábhar 
Éireannach ar ghaireas dá rogha 
féin.

• An meánsciar seachtainiúil den 
lucht féachana agus éisteachta 
a mhealltar chuig seirbhísí uile 
RTÉ a choinneáil ag 90% nó os 
a chionn (daoine 18+) 

Rinneadh maith den ghealltanas

• An meánsciar seachtainiúil den 
lucht féachana agus éisteachta 
a mhealltar chuig seirbhísí uile 
RTÉ a choinneáil ag 90% nó os 
a chionn (daoine 18–34)

Ní dhearnadh maith den ghealltanas. B’ionann 
an meánsciar seachtainiúil agus 84%, a thit faoi 
bhun 90% den chéad uair le breis is cúig bliana. 
Tá sé ag éirí níos dúshlánaí sciar neasuilígh a 
choinneáil i leith an aoisghrúpa seo i dtimpeallacht 
lena mbaineann iomaíocht an-ghéar gan an 
infheistíocht atá de dhíth a fháil a d’fhéadfadh 
réiteach maoinithe poiblí a chur ar fáil.  

• Cur le meánsciar seachtainiúil 
RTÉ trí dheiseanna soghluaiste 
agus ar líne go dtí >57%

Ní dhearnadh maith den ghealltanas. B’ionann an 
meánsciar seachtainiúil agus 52% agus tá RTÉ 
tiomanta d’fhorás fadtéarmach ar líne agus go 
soghluaiste.  Tá táscairí eile an-dearfach, agus an 
t-am a chaitear ar RTÉ, líon na sruthanna, agus an 
trácht ar an RTÉ Player, rte.ie agus ar aip RTÉ News 
ag ardú.

• Sciar teilifíse RTÉ a choinneáil 
(daoine fásta 15+, an lá ar fad) 
ag 26%

Rinneadh maith den ghealltanas

• Sciar raidió RTÉ a choinneáil 
(daoine fásta 15+, an lá ar fad) 
ag >30%

Rinneadh maith ar chuid mhór den ghealltanas. 
B’ionann sciar raidió RTÉ agus 29.5%. 

• Monatóireacht a dhéanamh ar 
an Am a Caitheadh ar RTÉ agus 
tuairisciú ina leith (daoine fásta 
15+ & daoine fásta 15–34)

Rinneadh maith den ghealltanas

• An dearcadh i measc an phobail 
go bhfuil teacht go héasca ar 
chláracha agus ar sheirbhísí 
RTÉ ar réimse gaireas a 
choinneáil ag >70%

Rinneadh maith den ghealltanas
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Ábhar
Lucht féachana agus éisteachta a shásamh le meascán d’ábhar ar ardchaighdeán a thugann léargas ar scéalta na tíre a chur ar fáil.

Gealltanas Tionchair Phoiblí Bheartaithe Spriocbheart Toradh

3. Ábhar iontaofa, 
dúshlánach agus 
spéisiúil a chur ar 
fáil 

I ré seo na bréagnuachta, tá foinse 
nuachta iontaofa ag muintir na 
hÉireann. 

Coinnítear an dream is 
cumhachtaí i sochaí na hÉireann 
cuntasach, agus tugtar éagóir 
agus droch-chleachtas in institiúidí 
Éireannacha chun solais. 

Cuirtear leis an oideachas in 
Éirinn trí dhearcthaí agus bealaí 
foghlama éagsúla a áireamh.

• Dearcadh an phobail go 
gcuireann RTÉ ábhar N&CR atá 
iontaofa ar fáil a choinneáil ag 
>80% 

Ní dhearnadh maith den ghealltanas. D’aontaigh 
75% de dhaoine fásta in Éirinn leis sin, is é RTÉ 
fós an fhoinse nuachta is iontaofa in Éirinn, áfach. 
Tá RTÉ an-dáiríre faoin treocht go bhfuil laghdú 
idirnáisiúnta ag teacht ar an iontaoibh atá ag 
daoine sna meáin: treocht a léiríonn an tábhacht 
a bhaineann le hiriseoireacht d’ardchaighdeán 
agus le litearthacht sna meáin i dtaobh aghaidh a 
thabhairt ar an tionchar a bhíonn ag mífhaisnéis nó 
bréagaisnéis sna meáin neamhrialaithe. Ba é RTÉ 
an chéad eagraíocht nuachta in Éirinn a chláraigh 
don Tionscnamh Iontaoibhe Iriseoireachta, an 
caighdeán Eorpach i gcomhair iriseoireacht iontaofa 
a bhronnann Oifig um Chaighdeáin na hÉireann. 
Féach léargas comhthéacsúil sa Réamhrá.

• An dearcadh i measc an 
phobail go spreagann RTÉ 
díospóireacht náisiúnta agus go 
gcuireann sé daoine ag caint a 
choinneáil ag >80%

Rinneadh maith ar chuid mhór den ghealltanas. 
D'aontaigh 79% de dhaoine fásta in Éirinn leis sin. 

• An dearcadh i measc an phobail 
go gcoinníonn RTÉ ar an eolas 
mé a choinneáil ag >80%

Rinneadh maith ar chuid mhór den ghealltanas. 
D'aontaigh 77% de dhaoine fásta in Éirinn leis sin.

4. Cultúr na hÉireann a 
Chosaint

Spreagtar plé poiblí agus 
tugtar léargas ar shochaí 
chomhaimseartha na hÉireann.

Rachaidh an oidhreacht 
closamhairc shaibhir a chuirtear 
ar fáil trí chartlann PSM den 
chineál is nua-aimseartha chun 
leasa mhuintir na hÉireann. 

Neartaítear an mórtas atá againn 
as ár n-aitheantas náisiúnta 
trína bheith rannpháirteach 
sa taithí chultúir agus spóirt a 
cheanglaíonn le chéile muid mar 
náisiún. 

Feicfidh leanaí na hÉireann a 
dtaithí féin agus cloisfidh siad a 
nglór féin ar an scáileán, ar raidió 
agus ar líne.

Tiocfaidh méadú ar shuntasacht 
na Gaeilge agus beidh ina cuid 
lárnach de thírdhreach na meán 
Éireannach.

• An dearcadh i measc an 
phobail go bhfuil RTÉ ina chuid 
thábhachtach den saol in Éirinn 
a choinneáil >80%

Rinneadh maith ar chuid mhór den ghealltanas. 
D'aontaigh 78% de dhaoine fásta in Éirinn leis sin.

• An dearcadh i measc an 
phobail go ligeann RTÉ dom 
imeachtaí náisiúnta a thapú a 
choinneáil ag >80%

Rinneadh maith ar chuid mhór den ghealltanas. 
D'aontaigh 79% de dhaoine fásta in Éirinn leis sin. 

• An dearcadh i measc an phobail 
go dtugann RTÉ an méid ama 
ceart do chláracha do leanaí a 
choinneáil ag >50%.

Rinneadh maith den ghealltanas

• Na daoine i measc an phobail 
a bhfuil de dhearcadh acu 
go gcuireann RTÉ seirbhís 
chuimsitheach ar fáil do 
lucht labhartha na Gaeilge a 
choinneáil ag >60%

Rinneadh maith den ghealltanas

• An sciar de na daoine fásta 15+ 
a mbíonn aird acu ar RTÉ RnaG 
i rith na seachtaine a choinneáil 
ag >3%

Ní dhearnadh maith den ghealltanas. B’ionann an 
sciar seachtainiúil agus 2%, tá sástacht i measc 
éisteoirí ag ardú i leith an stáisiúin, áfach. Bronnadh 
Stáisiún Raidió na Bliana ar RnaG ag Féile 
Idirnáisiúnta na Meán Ceilteach 2021.

• 'Soláthar 365' TG4 a shásamh i 
gcomhréir le hAlt 120 den Acht

Rinneadh maith ar chuid mhór den ghealltanas. 
Bhí uaireanna na bliana 2021 beagán níos giorra ná 
an leibhéal a bhí ag teastáil, ba de bharr srianta ar 
chúrsaí léiriúcháin a bhain le Covid-19 a tharla sin. 
Tá sé i gceist ag RTÉ an t-easnamh sin a chúiteamh 
roimh dheireadh chomhaontú phrótacal 2018-2022.
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Gealltanais Feidhmíochta 2021
(ar lean)

Gealltanas Tionchair Phoiblí Bheartaithe Spriocbheart Toradh

5. Iléagsúlacht a 
cheiliúradh agus 
cumas mhuintir na 
hÉireann a chothú

Feiceann gach duine as gach cuid 
de shochaí na hÉireann go bhfuil 
ionadaíocht déanta ar a dtaithí 
féin ina n-eagraíocht PSM agus 
braitheann go bhfuil siad san 
áireamh.

Tá feasacht níos mó ar an 
éagsúlacht a bhaineann le sochaí 
na hÉireann agus comhtháthú 
sóisialta níos fearr. 

Tá PSM cruthaitheach agus 
nuálach ar bhonn leanúnach ag 
Éirinn. 

Tagann fás ar gheilleagar 
cruthaitheach na hÉireann 
agus déantar é a neartú agus a 
fhorbairt.

Tugtar ardán d'aos dána na 
hÉireann atá i mbun oibre cheana 
féin agus atá ag teacht chun cinn 
agus déantar iad a cheiliúradh. 

Insítear scéalta iontacha mhuintir 
na hÉireann ar bhealach a 
dtuigeann cách iad agus ar 
bhealach cumhachtach. 

Déanfar síneadh a chur leis an 
mbealach a mbíonn teacht ar 
na healaíona agus déanfar go 
daonlathach é agus cuirfidh sin 
leis an luach atá ag an bpobal ar 
an gcultúr agus oidhreacht ar leith 
atá againn.

• An dearcadh i measc an phobail 
go léiríonn RTÉ sochaí reatha na 
hÉireann a mhéadú go dtí >80%

Ní dhearnadh maith den ghealltanas. D'aontaigh 
66% de dhaoine fásta in Éirinn leis sin. Féach 
léargas comhthéacsúil sa Réamhrá.

• Cur leis an dearcadh i measc 
an phobail go bhfuil réimse nua 
daoine agus glórtha ar an aer ag 
RTÉ go dtí >62% 

Ní dhearnadh maith den ghealltanas. D'aontaigh 
45% de dhaoine fásta in Éirinn leis sin. Tá RTÉ fós go 
hiomlán tiomanta d'ionadaíocht iléagsúil a fheabhsú. 
I measc tionscadail eile, chuir an chéad imeacht 
Creative Futures RTÉ oiliúint scileanna meán ar fáil do 
dhaoine ó phobail a mbíonn gannionadaíocht orthu de 
ghnáth i meáin na hÉireann. Is dóigh go raibh tionchar 
ar an scór sin ag an easpa lucht féachana beo sa 
stiúideo de dheasca srianta a bhain le Covid. Féach 
léargas comhthéacsúil sa Réamhrá freisin.

• Ardsciar den ábhar a chuirtear 
ar fáil ar bhandaí FM Raidió 
RTÉ a choinneáil ina ábhar 
dúchasach arna chraoladh den 
chéad uair ag >80%

Rinneadh maith den ghealltanas

• Uaireanta an chloig d'ábhar 
dúchais mar % d'iomlán na 
n-uaireanta an chloig le linn 
buaicthráthanna ar RTÉ One a 
choinneáil ag >75%.

Rinneadh maith ar chuid mhór den ghealltanas. 
Uaireanta an chloig d'ábhar dúchais a bhí in 72% de 
na buaicthráthanna ar RTÉ One.

• An dualgas maidir le 
caiteachas faoin reachtaíocht a 
chomhlíonadh 

Rinneadh maith den ghealltanas

• An dearcadh i measc an phobail 
go bhfuil dea-thionchar ag RTÉ 
One ar chúrsaí drámaíochta na 
tíre a mhéadú  go >70%

Ní dhearnadh maith den ghealltanas. D'aontaigh 
64% de dhaoine fásta in Éirinn leis sin. Tá táscairí 
eile an-dearfach, áfach.  

Tharraing drámaíocht choimisiúnaithe sciar mór 
den lucht féachana gach oíche Dé Domhnaigh 
agus tá an-tóir ar an drámaíocht sin ar an RTÉ 
Player: tharraing KIN 2.7m de lucht féachana go 
dtí seo.  Fuair drámaí RTÉ, KIN, Hidden Assets 
agus Smother, 26 ainmniúchán do gradaim 
IFTA eatarthu agus bhuaigh KIN sé cinn díobh. 
D’ainneoin na ndúshlán léiriúcháin a bhain le Covid, 
agus an méid a cuireadh isteach ina dhiaidh sin 
ar nósanna féachana i ndáil le sobaldrámaí, bhain 
Fair City amach a lucht féachana dílis arís. Féach 
léargas comhthéacsúil sa Réamhrá freisin.

• Sástacht an phobail le 
caighdeán an chultúir agus na 
n-ealaíon ar RTÉ a choinneáil 
ag >67%

Ní dhearnadh maith den ghealltanas. D'aontaigh 
55% de dhaoine fásta in Éirinn leis sin. D’ainneoin 
an tionchair dhiúltaigh a bhí ag srianta poiblí ar 
ghníomhaíochtaí ealaíon agus cultúir, lean RTÉ de 
chláracha ealaíon agus cultúir d’ardchaighdeáin 
sármhaithe a chur ar fáil dá lucht féachana agus 
éisteachta ar fud ardáin agus cainéil RTÉ. Féach 
léargas comhthéacsúil sa Réamhrá freisin.   

• An dearcadh i measc an phobail 
go gcuireann RTÉ réimse leathan 
de cheol ceolfhoirne ar fáil a 
choinneáil ag (aontaíonn %)

Sprioc cúlghairithe in 2021
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Inbhuanaitheacht
Todhchaí na Meán Seirbhíse Poiblí a chosaint trí RTÉ inbhuanaithe

Gealltanas Tionchair Phoiblí Bheartaithe Spriocbheart Toradh

6. Todhchaí PSM a 
Chosaint

Tá cosaint ag todhchaí PSM in 
Éirinn agus tá sé inbhuanaithe. 

Déantar é a rith go héifeachtach 
agus go héifeachtúil.
Tacaítear leis trí ghníomhaíochtaí 
tráchtála RTÉ. 

Tá sé oscailte, cuntasach agus 
trédhearcach.

Neartaítear agus tugtar cosaint do 
dhlisteanacht PSM in Éirinn. 

• An buiséad bliantúil a shásamh. Rinneadh maith den ghealltanas

• Punann seirbhísí RTÉ a chur 
ar fáil taobh istigh den sprioc 
maidir le costas oibriúcháin 
buiséadaithe. 

Rinneadh maith den ghealltanas

• Gníomhaíochtaí tráchtála RTÉ a 
oibriú go héifeachtach chun an 
glantoradh is fearr a bhaint as do 
ghníomhaíochtaí seirbhíse poiblí 
RTÉ agus spriocanna maidir le 
hioncam tráchtála Grúpa a bhaint 
amach.

Rinneadh maith den ghealltanas

• Is ionann an caiteachas iomlán ar 
ábhar agus ar dháileachán mar % 
de na Costais Oibriúcháin agus 
>80%

Rinneadh maith den ghealltanas

• An sprioc PROC* bainte amach

*Costais Oibriúcháin Cúrsaí Pearsanra

Rinneadh maith den ghealltanas

• Dearcadh an phobail go bhfuil 
RTÉ tábhachtach do shochaí na 
hÉireann a choinneáil ag >85%

Ní dhearnadh maith den ghealltanas. D'aontaigh 
76% de dhaoine fásta in Éirinn leis sin. Féach 
léargas comhthéacsúil sa Réamhrá.

• Dearcadh an phobail go bhfuil 
RTÉ iontaofa a choinneáil ag 
>75%

Ní dhearnadh maith den ghealltanas. D'aontaigh 
69% de dhaoine fásta in Éirinn leis sin. Féach 
léargas faoi Ghealltanas 3: iontaoibh i N&CA RTÉ, 
agus sa Réamhrá ar an scór maidir le tuairim an 
phobail. Is dóigh gur léargas é an toradh seo ar 
an athrú ginearálta atá ar bun i dtaobh an titim 
atá ag teacht i measc an phobail ar iontaoibh i 
soláthraithe meán cumarsáide, atá RTÉ an-dáiríre 
faoi agus ag déanamh beart ina leith.
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Eolas Tuairiscithe & Staitistice Eile

An Chomhairle Lucht Féachana agus Éisteachta
Bunaíodh Comhairle Lucht Féachana agus Éisteachta RTÉ ar bhonn 
reachtúil faoi Alt 96 den Acht Craolacháin 2009. Cuirtear deis ar fáil 
don lucht féachana agus don lucht éisteachta tuairim a thabhairt maidir 
le toradh saothair RTÉ agus maidir le RTÉ maith a dhéanamh den 
sainchúram poiblí a leagtar air. Cuirtear comhairle ar Bhord RTÉ maidir le 
saincheisteanna sonracha a bhaineann le sainchúram poiblí RTÉ agus le 
riachtanais an lucht féachana agus éisteachta. 

Déanann na comhaltaí ionadaíocht ar réimse leathan leasanna agus 
cúlraí agus is é Bord RTÉ a cheapann iad, ag glacadh riachtanais an 
Achta Craolacháin 2009 san áireamh. Ceapann Bord RTÉ chomh maith 
duine de chomhaltaí an Bhoird (an Dr P.J. Mathews i láthair na huaire) 
mar chomhalta ex-officio ar an gComhairle. Is mar seo a leanas a bhí 
comhaltaí na comhairle amhail an 31 Nollaig 2021: 

Artur Banaszkiewicz Jacintha McGowan Nielsen

Eamonn Grennan Mark McNulty

Erin Hirst Kieran O’Donovan

Ann Marie Horgan Robbie Sinnott

Míchéal Kilcrann Abidemi Taiwo

Genevieve Lynch Ciara Wilson

Carmel McCrea

Tá tuilleadh faisnéise maidir le Comhairle an Lucht Féachana 
agus Éisteachta agus le comhaltaí na Comhairle ar fáil ar  
https://about.rte.ie/ie/comhairle-lucht-feachana-agus-eisteachta-rte/

Tuarascáil Cóirthrádála RTÉ 2021
Tá RTÉ tugtha dá chinntiú go gcloítear i mbun trádála le prionsabail na 
cóiriomaíochta agus go n-oibrítear taobh istigh de chreat dlí an AE agus 
den reachtaíocht náisiúnta araon. Mheas RTÉ gur chuí, sa bhreis air sin, 
polasaí agus nós imeachta dá chuid féin a chur i bhfeidhm, Polasaí agus 
Nós Imeachta Cóirthrádála RTÉ, a fhoilsítear ar shuíomh gréasáin RTÉ.

Bunaíodh an Coiste maidir le Cóirthrádáil chun maoirseacht a dhéanamh 
ar chur i bhfeidhm an Pholasaí agus na Nósanna Imeachta. Is fochoiste 
é de chuid Bhord RTÉ. Ba iad comhaltaí an fhochoiste ag deireach na 
bliana Deborah Kelleher (Cathaoirleach) agus Susan Ahern a tháinig in 
áit Ian Kehoe le héifeacht ón 16 Meán Fómhair 2021. Tá an fochoiste seo 
freagrach as maoirseacht neamhspleách a dhéanamh ar an bpolasaí 
maidir le cóirthrádáil i ndáil lena chur i bhfeidhm agus is féidir leis an 
bhfochoiste athbhreithniú tráthrialta a dhéanamh ar an bpolasaí chomh 
maith le hathbhreithniú ar an bpróiseas maidir le gearáin. Rinne an 
tOifigeach Cóirthrádála, Eleanor Bleahane, tuairisciú go díreach leis an 
bhfochoiste i rith na bliana 2021. Lean an tOifigeach Cóirthrádála de 
chomhairle agus treoir a thabhairt faoi chúrsaí cóirthrádála do réimsí 
ábhartha in RTÉ le linn na bliana 2021.

Níor tháinig gearán ar bith i rith na bliana 2021.

Tuairisc faoi Alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014
Éilítear ar RTÉ faoi Alt 22 den Acht um Nochtadh Costanta 2014 tuairisc 
bhliantúil a ullmhú maidir leis an nochtadh cosanta a dhéantar faoin 
Acht um Nochtadh Cosanta 2014. I gcomhlíonadh an choinníll sin, 
tuairiscíonn RTÉ go bhfuarthas aon nochtadh cosanta amháin i rith na 
bliana dar chríoch an 31 Nollaig 2021. Níor theastaigh imscrúdú foirmiúil a 
dhéanamh ar an gceist oidhreachta seo agus cuireadh í in iúl don rannóg 
ábhartha lena haithbhreithniú. Níor theastaigh aon bheart eile ina leith.    

Foinse: RTÉ

2021 2020 2021 2020TAIBHITHE CHEOLFHOIRNE RTÉ

Móriomlán

0
1

6
10

13
30

Cór Fiol/CFSN RTÉ

CFC RTÉ

0
2

Aoi-Choirmeacha

0
2

Cóir RTÉ

7
15
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Stair Airgeadais

 IFRS  IFRS  IFRS  IFRS  IFRS 

2021 2020 2019 2018 2017

 €’000  €’000  €’000  €’000  €’000 

RÁITEAS IONCAIM

Ioncam ó cheadúnais teilifíse 196,131 196,623 196,248 189,055 186,068

Ioncam tráchtála 148,342 134,519 145,837 150,050 151,508

Ioncam iomlán 344,473 331,142 342,085 339,105 337,576

Costais Oibriúcháin (roimh dhímheas, amúchadh agus mhíreanna eisceachtúla) (331,345) (307,691) (337,773) (339,803) (334,520)

EBITDA roimh mhíreanna eisceachtúla 13,128 23,451 4,312 (698) 3,056

Dímheas agus amúchadh (11,654) (13,543) (13,803) (12,417) (12,330)

Gnóthachtáil/(caillteanas) ar shócmhainní a dhiúscairt 73 (8) 288 5 5,004

Míreanna eisceachtúla 1 - - 256 (548) 69,896

Brabús/(caillteanas) ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin tar éis míreanna eisceachtúla 1,547 9,900 (8,947) (13,658) 65,626

Glan ioncam/(chostas) airgeadais 1,219 (99) 57 520 (2,115)

Cáin (407) (1,863) 1,689 135 (21,418)

Barrachas/(easnamh) don bhliain 2,359 7,938 (7,201) (13,003) 42,093

CLÁR COMHARDAITHE

Sócmhainní reatha agus neamhreatha

Maoin, innealra agus trealamh 62,810 60,982 71,028 67,846 66,114

Sócmhainní doláimhsithe 7,968 4,772 6,311 5,695 3,212

Sócmhainn phinsin 147,714 150,816 110,404 49,556 50,910

Fardail 27,105 26,669 27,689 31,245 34,871

Infheistíochtaí airgid agus leachtacha 101,392 87,165 69,149 66,961 107,119

Sócmhainní eile 61,484 71,509 63,511 60,246 59,706

Iomlán na sócmhainní 408,473 401,913 348,092 281,549 321,932

Dliteanais reatha agus neamhreatha

Sochair d’fhostaithe - costas athstruchtúrtha 8,792 13,411 14,332 16,675 23,055

Dliteanais eile 197,554 190,358 178,452 169,344 189,765

Iomlán na ndliteanas 206,346 203,769 192,784 186,019 212,820

Cothromas 202,127 198,144 155,308 95,530 109,112

Iomlán an chothramis agus na ndliteanas 408,473 401,913 348,092 281,549 321,932

SREABHADH AIRGID

Airgead tirim glan ginte/(ionsúite) ó ghníomhaíochtaí oibriúcháin 27,682 22,560 8,025 (21,156) (7,448)

Sreabhadh airgid glan maidir le héadáil ar mhaoin, innealra, trealamh agus 
sócmhainní doláimhsithe (11,629) (8,178) (14,287) (18,205) (11,386)

Glanfháltais ó mhaoin, innealra agus trealamh a dhíol 77 20 305 17 109,963

FOSTAITHE 

Líon iomlán na bhfostaithe amhail an 31 Nollaig 1,871 1,866 1,831 1,822 1,924

FTE iomlán amhail an 31 Nollaig 1,755 1,758 1,714 1,691 1,746

1  Tugtar san áireamh le míreanna eisceachtúla, an gnóthachan ó thalamh a dhiúscairt, costas tionscadail ionas go bhféadfaí an díolachán a dhéanamh, athstruchtúrú agus muirir eile
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