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Údarás Craolacháin na hÉireann
2009

Cúlra, Feidhmeanna agus Cuspóirí an Údaráis, forléargas ar gach Coiste
Reachtúil agus a chuid téarmaí tagartha san áireamh.
Bunaíodh Údarás Craolacháin na hÉireann (“an BAI”) ar an 1 Deireadh Fómhair 2009
agus tá sé freagrach as líon áirithe de phríomhréimsí gníomhaíochta maidir le seirbhísí
teilifíse agus raidió in Éirinn de réir fhorálacha an Acht Craolacháin 2009 (“an tAcht”).
Comhshnaidhmeann an BAI obair a bhíodh ar siúl roimhe sin ag Coimisiún Craolacháin na
hÉireann (“an BCI”) agus ag an gCoimisiún um Ghearáin Chraolacháin (“an BCC”).
Is éard atá sa BAI ná Údarás agus dhá Choiste reachtúil, an Coiste um Dheonú Conarthaí
agus an Coiste um Chomhlíonadh, a thacaíonn lena chuid oibre. Leagtar amach cuspóirí
agus feidhmeanna an Údaráis agus na gCoistí faoi Ailt 25 go 28 den Acht.
Cuspóirí an BAI:
Leagtar amach cuspóirí an Údaráis agus na gCoistí reachtúla in Alt 25(1) den Acht.
Sliochtanna ón Acht Craolacháin 2009, 25.—(1) Déanfaidh an tÚdarás agus na coistí
reachtúla, le linn dóibh a bhfeidhmeanna a chomhlíonadh, iarracht a chinntiú—
(a) “maidir leis an líon agus leis na hearnálacha seirbhísí craolacháin a chuirfear
ar fáil sa Stát de bhua an Achta seo gurb iad is fearr a fhreastalóidh ar
riachtanais mhuintir oileán na hÉireann, ag cur a teangacha agus a dtraidisiúin
agus a n-éagsúlacht reiligiúin, eitice agus cultúir san áireamh”
(b) “go dtacófar leis an bhfiúchas daonlathach atá cumhdaithe sa Bhunreacht, go
háirithe mar a bhaineann leis an tsaoirse cheart tuairimí a nochtadh, agus
(c) “go soláthrófar seirbhísí craolacháin atá oscailte agus iolraíoch”.
Cuireann Alt 25(2) den Acht leis sin;
(a) soláthar clár ardchaighdeáin, éagsúil agus nuálach ag craoltóirí tráchtála,
pobail agus seirbhíse poiblí agus léiritheoirí neamhspleácha a spreagadh,
(b) a éascú do chraoltóirí seirbhíse poiblí a gcuid cuspóirí seirbhíse poiblí mar atá
leagtha amach san Acht seo a chomhall,   
(c) éagsúlacht a chur chun cinn sa rialú ar na seirbhísí craolacháin tráchtála agus
pobail is mó ag a bhfuil tionchar,
(d) timpeallacht rialaitheach a sholáthar a dhéanfaidh iriseoireacht neamhspleách
neamhchlaon a chothú,
(e) leasanna leanaí a chosaint, ag cur san áireamh a ghéilliúla agus atá leanaí
agus an óige do shaothrú tráchtála míchuí.  
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(f) forbairt clár agus seirbhísí craolacháin Gaeilge a chur chun cinn agus a
spreagadh,
(g) timpeallacht rialaitheach a sholáthar lena n-éascófar forbairt earnála
craolacháin in Éirinn ina dtabharfar aird ar riachtanais lucht féachana agus
éisteachta agus, go háirithe, a bheidh inrochtana ag daoine faoi mhíchumas,
agus
(h) forbairt clár agus seirbhísí craolacháin Gaeilge a chur chun cinn agus a
spreagadh.
Cuireann Alt 25(3) leis sin mar seo a leanas;
(a) go mbeidh siad comhréireach ag féachaint do na cuspóirí atá leagtha amach
san alt seo,
(b) go gcuirfear chun feidhme iad thar an raon seirbhísí craolacháin le linn an méid
ionchair ar féidir leis na cineálacha éagsúla seirbhísí craolacháin a imirt maidir
le múnlú tuairimí lucht féachana agus éisteachta sa Stát a chur i gcuntas,
(c) go gcoimeádfar i gcuimhne iontu na cuspóirí, na feidhmeanna agus na
dualgais atá leagtha amach do chraoltóirí seirbhíse poiblí i gCodanna 7 agus 8,
(d) go mbeidh mar thoradh orthu socruithe rialaitheacha a bheidh cobhsaí agus
intuartha, agus  
(e) go bhfreastalófar leo go réidh ar fhorbairt na teicneolaíochta, agus ar
fheidhmiú na forbartha sin, ag an earnáil chraolacháin agus go ndéanfar leo
an céanna a spreagadh go réidh.  
Leagtar amach príomhfheidhmeanna an Údaráis agus na gcoistí reachtúla ó Alt 26
go halt 28 den Acht. I gcás an Údaráis, áirítear leo sin straitéis la haghaidh seirbhísí
craolacháin a sholáthar a ullmhú; ráiteas straitéise trí bliana a ullmhú; ordú tobhaigh a
dhéanamh; cóid agus rialacha agus scéim chun ceart freagartha a chleachtadh a ullmhú;
ról comhairleach agus treorach i dtaca le craoltóirí seirbhíse poiblí a chleachtadh, lena
n-áirítear moltaí a dhéanamh maidir le maoiniú poiblí; scéimeanna a chur i bhfeidhm
chun cistí a dheonú agus réimse feidhmeanna coimhdeacha a fheidhmiú.
Tá an Coiste um Dheonú Conarthaí freagrach as próiséis cheadúnúcháin a fheidhmiú
chun tacaíocht a thabhairt don straitéis i dtaobh seirbhísí craolacháin.
Tá an Coiste um Chomhlíonadh freagrach as monatóireacht agus forfheidhmiú a dhéanamh
ar chomhlíonadh , as gearáin a fhiosrú agus as líon áirithe feidhmeanna tuairiscithe.

3

Údarás Craolacháin na hÉireann
2009

Ballraíocht an Údaráis agus na gCoistí Reachtúla
(tinreamh san áireamh).
Leagann Alt 8 den Acht Craolacháin amach nósanna imeachta ceapacháin an Údaráis, an
Choiste um Dheonú Conarthaí agus an Choiste um Chomhlíonadh.

An tÚdarás:
Tá naonúr comhaltaí ar an Údarás. Cheap an Rialtas cúigear acu sin ar ainmniúchán ón Aire.
Cheap an Rialtas an ceathrar eile ar ainmniúchán ón Aire agus aird ar chomhairle, agus
ainmhniúcháin, Chomhchoiste an Oireachtais. Níor tharla sé sin go dtí Feabhra 2010.
Ar an 30 Meán Fómhair 2009 d’fhógair an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní
Nádúrtha ceapachán na ndaoine a cheap an Rialtas ar an Údarás. Ceapadh Bob Collins mar
Chathaoirleach ar an Údarás.
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Comhaltaí Údarás an BAI ar an 31 Nollaig 2009:

Bob Collins
(Cathaoirleach)

Ina Phríomhchoimisinéir ar
Choimisiún Comhionannais
Thuaisceart Éireann agus
iar-Ardstiúrthóir RTÉ.

Paula Downey

Michelle McShortall

Páirtí ag Downey Youell
Associates, cruthaitheoirí
CultureWork.

Príomh-Ailtire Foghlama le
Intuition, cuideachta seirbhísí
eolais a chabhraíónn le cliaint
eolas a fhás agus a roinnt ar
fud a n-eagraíochtaí.

Dr. Maria Maloney

John Waters

Dlíodóir agus iar-ionadaí le
haghaidh Tuaisceart Éireann ar
an UK Independent Television
Commission.

Údar agus Iriseoir
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Tionóladh trí chruinniú den Údarás le linn na tréimhse trí mhí sin, a raibh an tinreamh orthu
mar seo a leanas:
Cruinnithe ar freastalaíodh orthu
Bob Collins (Cathaoirleach)
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Paula Downey
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Michelle McShortall
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Dr. Maria Maloney
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John Waters
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An Coiste Um Dheonú Conarthaí:
Ochtar comhalta atá ar an gCoiste um Dheonú Conarthaí. Cheap an Rialtas ceathrar acu sin
ar ainmniúchán ón Aire. Rinne an tÚdarás an ceathrar eile a cheapadh, beirt chomhalta ar
an Údarás agus beirt bhall d’Fheidhmeannas an BAI.
Rinne an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, Eamon Ryan, ceithre
cheapachán ar an gCoiste um Dheonú Conarthaí ar an 30 Samhain 2009. B’iad sin:
Siobhán Bourke
(Cathaoirleach)

Stiúrthóir Saffron Pictures agus
Institiúid Amharclainne na hÉireann

David Barniville SC

Abhcóide

Eimear McGovern

Príomhoifigeach Airgeadais Thirdforce plc

Neil Leyden

Cathaoirleach ar an Digital Media Forum

Ag a chruinniú ar an 9 Samhain 2009 rinne an tÚdarás na ceapacháin eatramhacha seo a
leanas ar an gCoiste um Dheonú conarthaí:
Ionadaí Údaráis:
Ionadaí Údaráis:

Paula Downey
Maria Maloney

Ionadaí Fheidhmeannas an BAI:

Neil O’Brien

Ionadaí Fheidhmeannas an BAI:

Anne O’Brien

Níor tionóladh aon chruinniú den gCoiste um Dheonú Conarthaí le linn na treimhse sin.
Tionóladh an chéad chruinniú den gCoiste go luath sa bhliain 2010.
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An Coiste um Chomhlíonadh:
Tá ochtar ball ar an gCoiste um Chomhlíónadh. Cheap an Rialtas ceathrar de na baill sin ar
ainmniúchán ón Aire. Beirt bhall den Údarás agus beirt bhall d’Fheidhmeannas an BAI atá
i gceist leis an gceathrar ball eile.
Rinne an tAire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, Eamon Ryan, trí
cheapachán ar an 30 Samhain 2009. B’iad sin:
Prof. Chris Morash
(Cathaoirleach)

Ceann Scoil an Bhéarla, na Meán agus na
Drámaíochta, O.É. Má Nuad, áit ar bhunaigh
sé an Lárionad um Staidéar ar na Meáin.

Aidine O’Reilly

Stiúrthóir Bainistíochta ar
Real Event Solutions

Edel Hackett

Comhairleoir Cumarsáide

Ag a chruinniú ar an 9 Samhain 2009, rinne an tÚdarás na ceapacháin eatramhacha seo a
leanas ar an gCoiste um Chomhlíonadh:
Ionadaí Údaráis:
Ionadaí Údaráis:

Michelle Mc Shortall
John Waters

Ionadaí Fheidhmeannas an BAI:
Ionadaí Fheidhmeannas an BAI:

Ciarán Kissane
Celene Craig

Tionóladh cruinniú amháin den gCoiste um Chomhlíonadh i Mí na Nollag 2009. Is mar seo
a leanas a bhí an tinreamh:
Chris Morash, Aidine O’Reilly, Edel Hackett, John Waters, Ciarán Kissane, Celene Craig.
Fuarthas leithscéil ó Michelle Mc Shortall.
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Struchtúr Eagrúcháin agus Foireann an BAI.
Tá foireann feidhmiúcháin de 40 ag an Údarás. Léirítear struchtúr eagrúcháin an
Fheidhmeannais sa léaráid seo a leanas:

Údarás Craolacháin
na hÉireann
Coiste um
Comhlíonadh

Coiste um
Deonú Conarthaí
Oifig an
Phríomhfheidhmeannaigh

Beartas

Comhlíonadh

Deonú Conarthaí

Innealltóireacht, Cumarsáid & Forbairt Earnála

Airgeadas, Rialachas & Daoine

Tá saothar an Údaráis faoi threoir Oifig an Phróimhfheidhmeannaigh le tacaíocht ó
fhoireann bainistíochta straitéisigh.
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Tá liosta den bhfoireann ar fad leagtha amach thíos:
Comhaltaí an Fheidhmeannais:
Oifig an Phríomhfheidhmeannaigh:

Beartas:

Comhlíonadh:

Deonú Conarthaí:

Michael O’Keeffe Príomhfheidhmeannach
Celene Craig Leas-Phríomhfheidhmeannach

Aoife Clabby, Declan McLoughlin, Sarah Traynor,
Andrew Robinson, Stephanie Comey

Anne O’Brien, Clare O’Sullivan, Ruth-Blandina Quinn,
Jill Caulfield, Philip Cooper, Marie Murphy,
Teresa Kearns, Jean Crampton

Ciarán Kissane, Niamh Ní Bhroin, Diarmaid Breathnach,
Jessica Scott, Louise Mc Loughlin

Innealltóireacht,
Cumarsáid agus
Forbairt Earnála:

Neil O’Brien, Roger Woods, Tim Flynn,
Brian Furey, Patricia Kelly, Rachel Casey

Airgeadas, Rialú
agus Daoine:

Margaret Tumelty, David Higgins, Sally Kennedy,
Jason Kenny, Sinéad Owens, Gillian Collins,
Joanna Laskowska, Ita Kennelly

Foireann
Monatóireachta:

Andrea Leonard, Annette Stone,
Jeanne Spillane, Fionnuala Murphy, Deborah Molloy,
Barry Casey, Simon Conneally

9

Údarás Craolacháin na hÉireann
2009

Ráiteas an Chathaoirligh.
Bhí bunú Údarás Craolacháin na hÉireann (“an BAI”) ar an 1 Deireadh Fómhair 2009 ní
amháin ina athrú ón gcomhlacht a chuaig roimhe. Aistriú suntasach a bhí an maidir le rialáil
ar chraoltóireacht in Éirinn. Don chéad uair, bheadh eagraíocht amháin ag a raibh réimse
cuimsitheach dualgas agus teidlíochtaí reachtúla i mbun rialála ar chraolachán poiblí agus
tráchtála.
Luí méid an réimse sin ceangaltas reachtúla go trom leis an Údarás ag tús a théarma, de
bharr an líon ceangaltas a raibh amscálaí sonraithe ceangailte leo agus ina theannta sin
toisc, don tréimhse atá faoi chaibidil, nach raibh ach cúigear den naonúr comhalta ceaptha.
Bhí an tÚdarás comhfhiosach maidir leis an riachtanas a chuid dualgas a chomhlíonadh
ach bhí sé comhfhiosach freisin maidir leis an riachtanas i dtaobh rannpháirtíocht iomlán
na ballraíochta a mhéad agus a d’fhéadfaí.
Chuir an reacht nua athrú ar na socruithe maoinúcháin don BAI – a bhí lena dhíorthú
anois as tobhach ar gach craoltóir. Bhí socrú an tobhaigh sin, comhaontú maidir le bunús
a ríomha agus modh a fheidhmithe mar phríomhthosaíochtaí i dtosach. Rinneadh obair
ullmhúcháin sular bunaíodh an tÚdarás ach níorbh fhéidir a thuilleadh a dhéanamh go dtí
gur tugadh feidhm don reachtaíocht. Mórghníomh suntasach ab ea é go raibh an DréachtOrdú Tobhaigh reidh lena chur faoi bhráid an Oireachtais roimh dheireadh na tréimhse. Le
tobhach a shocrú tá buiséad riachtanach. Ón gcéad chruinniú amach, bhí sé soiléir don
Údarás go mbeadh ar an mbuiséad a bhí le socrú don bhliain 2010 a bheith chomh híseal
agus a d’fhéadfaí, comhsheasmhach lena dhualgais reachtúla, agus níos ísle ná an méid
a bhí molta ag comhairleoirí sular bunaíodh é. Bhí an tÚdarás an-fheasach maidir leis na
droch-chúinsí eacnamaíochta agus na deacrachtaí a bhí á bhfulaingt ag gach craoltóir mar
thoradh. Bhí íogaireacht maidir leis an réalachas sin taobh thiar de cuid mhór de shaothar
an Údaráis.
Ní féidir tobhaigh a chur i bhfeidhm go cúlghabhálach agus ó thús a ré bhí deacrachtaí
ag an Údarás le bonn maoiniúcháin, sa chás sin, nach mbeadh i bhfeidhm le linn na
míonna tosaigh dá shaol; fíric a mbeidh air maireachtáíl leis go ceann tamaill eile. Bhí
an chaoi a stiúirigh Coimisiún Craolacháin na hÉireann an comórtas le haghaidh feidhmiú
na n-ilphléacsanna trastíre DTT ina cheann dá chuid mórghníomhartha. Bhí sé ina ábhar
imní don BCI go raibh an chéad chonraitheoir tar éis tarraingt siar ón dtasc. Le himeacht
aimsire bhí níos mó is níos mó buartha ag teacht ar an Údarás toisc nach raibh mórán
dul chun cinn á dhéanamh sa phróiséas maidir le conarthaí a chur i gcríoch, in ainneoin
na tacaíochta is fearr ón bhFeidhmeannas. Tugadh go leor airde ar an gceist sin le linn na
míonna tosaigh d’fheidhmiú an Údaráis agus, faoi dheireadh na tréimhse atá faoi chaibidil,
bhí an bonn faoinar theastaigh uaidh go ndéanfaí forbairt ar chúrsaí leagtha amach go
han-soilér ag an Údarás.
Ceann de na nithe ba shuntasaí a tharla le linn na míonna tosaigh sin ab ea trasuí na
Treorach Eorpaigh um Sheirbhísí Meán. Tharraing an tÚdarás suas Cóid leasaithe chun
ceangaltais na Treorach a chomhlíonadh, ag tabhairt faoi deara go raibh roinnt réimsí ann
a mbeadh tuilleadh airde de dhíth orthu go luath le linn 2010.
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Bhí an tÚdarás feasach maidir le tábhacht na craoltóireachta i saoil mhuintir na hÉireann
agus bhí sé feasach, leis, maidir leis an aird ar spéis an phobail a bhí de dhíth ar an reacht.
Thug an prionsabal sin agus an prionsabal go n-aithneofaí na luachanna daonlathacha
agus poiblí atá bunúsach sa chraoltóireacht, treoir don Údarás sna míonna tosaigh agus
aithníodh iad sin mar na prionsabail a bheadh lárnach dá shaothar amach anseo.

Bob Collins
Cathaoirleach
Nollaig 2009
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Athbhreithniú an Phríomhfheidhmeannaigh.
I bhfeidhm, bhí an eagraíocht dírithe go príomhúil ar chórais an BAI a chur faoi shiúl le linn
ráithe dheiridh 2009. Cé gur bunaíodh an tÚdarás ar an 1 Deireadh Fómhair, níor ceapadh
na comhaltaí go dtí deireadh na míosa sin agus, mar thoradh, níor tionóladh an chéad
chruinniú go dtí an 9 Samhain. Tionóladh dhá chruinniú eile ar an 30 Samhain agus an 14
Nollaig. Níor ceapadh na Coistí reachtúla (Comhlíonadh agus Deonú Conarthaí) go dtí níos
deireannaí agus níor tionóladh ach cruinniú amháin den Choiste um Chomhlíonadh roimh
dheireadh na bliana.
Thug an clár oibre don tréimhse nithe áirithe a bhain le cúrsaí Airgeadais, Rialachas
Corporáideach agus le práinn sa chlár oibre a bhfuil a dtugtar gearrchuntas thíos faoi seo
orthu mar seo a leanas:

Cúrsaí Airgeadais:
Bhí forbairt ordú tobhaigh a chinnteodh maoiniú don BAI ón earnáil chraolacháin;
idirbheartaíocht i dtaca le saoráid iasachta chun maoiniú a chóthú sa ngearrthréimhse;
Ráitis Airgeadais an BCI don bhliain 2008, a bhí curtha i gcríoch ag C&AG le linn na
tréimhse, a shíniú agus comhaontú maidir le meicníocht chun príomhchonarthaí seirbhíse
a fháil mar thosaíochtaí ón dtaobh seo de. Críochnaíodh na gníomhaíochtaí sin ar fad
roimh dheireadh na bliana.

Cúrsaí Rialachais Chorporáidigh:
Bhí forbairti ó thaobh Rialachais Chorporáidigh de dírithe ar fheidhmiú éifeachtúil an
Údaráis óna chéad chruinniú go luath i mí na Samhna a chinntiú. I measc na nithe ar tugadh
tosaíocht dóibh bhí forbairt rialacha chun cruinnithe Údaráis a rialú; ainmniú chomhaltaí
Údaráis agus baill foirne ar na Coistí Reachtúla; nósanna imeachta maidir le cinnteoireacht
idir chruinnithe agus prótacail i dtaobh séala an Údaráis a úsáid.

Clár Oibre:
Bhí an clár beagán teoranta de dheasca na tréimhse gairid ama a bhí i gceist agus den
chuid is mó ba leanúint ar aghaidh le príomh-phíosaí oibre a bhí tosaithe ag an BCI a
bhí faoi chaibidil. Bhí an ghníomhaíocht is mó dírithe ar iarrachtaí ar chonarthaí leis an
gcuibhreannas OneVision chun DTT tráchtála a sholáthar a chur i gcríoch; trasdul an treoir
AVMS a chríochnú trí chóid leasaithe maidir le Cumarsáidí Tráchtála Ginearálta agus do
Pháistí agus Rialacha maidir le Nóiméadaíocht Fógraíochta a chur i bhfeidhm; agus líon
áirithe athruithe conarthacha a bhain le seirbhísí craolachán fuaime a bhreithniú.

Spriocanna Straitéiseacha agus Plean Oibre 2010:
Forbraíodh roinnt spriocanna straitéiseacha éagsúla chun tacaíocht a thabhairt do shaothar
an Údaráis agus na gCoistí Reachtúla don bhliain 2010. Sa deireadh, forbróidh an BAI
ráiteas straitéise don tréimhse trí bhliana 2011-2013. I measc na spriocanna straitéiseacha
bhí an méid seo a leanas:
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Oifig an Phríomhfheidhmeannaigh:
• Ráiteas Straitéise a chur i gcríoch a leagann síos fís an BAI le linn tréimhse ama trí
		 bhliana agus a uasmhéadaíonn rannpháirtíocht na leas-sealbhóirí le linn céime na
		 forbartha straitéise;
•
		

A chinntiú go bhfuil próiséis i bhfeidhm chun tacaíocht a thabhairt d’fheidhmiú
éifeachtúil an Údaráis agus na gCoistí Reachtúla;

•
		
		
		

Acmhainní na heagraíochta a úsáid go héifeachtach agus go héifeachtúil chun 		
spriocanna straitéiseacha maraon le spriocanna foirne agus spriocanna aonair a 		
bhaint amach agus na tacaíochtaí is gá a chur ar fáil don bhfoireann le spriocanna
a bhaint amach;

•
		

Éifeachtúlacht agus éifeachtacht príomhchórais na heagraíochta a fhorbairt agus
forbairt eagraíochtúil agus tionscnaimh chultúrtha a chur i bhfeidhm;

•
		

Caidrimh straitéiseacha leis na leas-sealbhóirí is tábhachtaí atá ag an BAI a fhorbairt
agus a fheabhsú chun tacú le spriocanna straitéiseacha an BAI a bhaint amach.

Beartas:
• Réimse beartas craolacháin a fhorbairt, a chur i bhfeidhm agus/nó a
		 athbhreithniú atá comhsheasmhach le téarmaí tagartha reachtúla an BAI, le 		
		 téarmaí tagartha beartais an BAI, le cumarsáidí beartais de chuid an Aire agus
		 le spriocanna straitéiseacha agus tosaíochtaí an Údaráis. Le linn dó an méid sin 		
		 á dhéanamh, bonn eolais eagraíochtúil a fhorbairt a thacóidh le ról an Údaráis 		
		 maidir le forbairt beartais agus le léirmmhíniú Acht na bliana 2009.

Comhlíonadh:
• Réim monatóireachta, comhlíontachta, forfheidhmithe agus gearáin a bhunú
		 agus a chur i bhfeidhm don chraoltóireacht in Éirinn, de réir fhorálacha an Achta
		 Craolacháin 2009.

Deonú Conarthaí:
• Feidhmiú na Scéime um Maoiniú Craolacháin a chur in oiriúint mar is cuí chun 		
		 freagairt a dhéanamh ar na forálacha nua reachtacha atá san Acht Craolacháin 		
		 2009 agus ar chinntí an Aire agus an Choimisiúin Eorpaigh maidir le Scéim 		
		 Chartlannaithe;
•
		
		
		

Gníomhaíochtaí ceadúnúcháin a chur i bhfeidhm de réir straitéiseanna agus
tosaíochtaí an BAI chun infhaighteacht nó leanúnachas sheirbhísí teilifíse, raidió,
EPG agus ilphléacs don lucht féachana/éisteachta in Éirinn, agus na gníomhaíochtaí
ceadúnúcháin sin a chur in oiriúint d’fhorálacha an Achta Craolacháin 2009.
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Innealltóireacht, Cumarsáid & Forbairt Earnála:
Cumarsáid:
• Plean a chur i bhfeidhm chun an BAI a shocrú mar cheannaire agus mar údarás 		
		 a bhfuil meas air maidir le rialachas craolacháin, a fheidhmíonn ar leas an
		 phobail i gcomhthéacs craolacháin Éireannach agus idirnáisiúnta;
•
		
		
		

Comhshaol rialachais a chur ar fáil a éascaíonn agus a chuireann chun cinn earnáíl
chraolacháin in Éirinn a fhreagraíonn riachtanais an lucht féachana agus
éisteachta, a fheidhmíonn mar chuid de chultúr comhlíontach, a chuireann forbairt
scileanna chun cinn agus a bhfuil rochtain air ag daoine atá faoi mhíchumas;

•
		
		

A chinntiú go n-úsáidfear speictream go héifeachtúil agus go héifeachtach
ionas go n-éascófaí raidió analógach agus Teilifís Digiteach Trastíre (DTT) a 		
cheadúnú agus leis an Múchadh Analógach (ASO) a éascú.

Airgeadas, Rialachas & Daoine:
• Cleachtais agus córais cuntasaíocht airgeadais a chur i bhfeidhm lena chinntiú 		
		 go gcomhlíonann an BAI a chuid oibligeáidí reachtúla agus a chuid oibligeáidí i 		
		 dtaca le rialachas corporáideach.
Thug baill foirne an Fheidhmeannais ar fud na gcolún agus na sruthanna tacaíochta ag
obair ar bhonn maitríse tacaíocht do bhaint amach na spriocanna sin.

Forbairt na hEagraíochta/Úsáid acmhainní
De bharr an Chláir Athraithe a bhí i bhfeidhm le linn na 18 míonna deiridh den BCI/BCC bhí
an eagraíocht ullamh go maith don aistriú go dtí an BAI. Lean na tionscnaimh a tugadh
isteach le linn na tréimhse sin, ar nós an tiomantais i dtaobh oibriú tras-fheidhmeach,
an feabhsú ar bhainistiú sonraí agus cód agus forbairt straitéise TE, ar aghaidh ag fáil
tosaíochta.
Ní bhfuarthas cead le haghaidh aon acmhainní breise chun tacaíocht a thabhairt do na
feidhmeanna nua san Acht agus gabhadh an BAI freisin ag téarmaí an toirmisc ar fud na
seirbhíse poiblí ar fholúntais a líónadh. Dá bharr sin tá an líon foirne atá ag an BAI níos lú
ná an líon foirne a bhí ag obair don BCI/BCC agus is cosúil go mbeidh impleachtaí aige sin
maidir le cumas na heagraíochta na spriocanna agus na feidhmeanna ar fad atá san Acht
a chur i bhfeidhm.

Michael O’Keeffe
Príomhfheidhmeannach
Nollaig 2009
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Tuarascáil an Údaráis i dtaobh a chuid feidhmeanna agus a chuid
gníomhaíochtaí sa mbliain roimhe, lena n-áirítear gníomhaíochtaí i
dtaca le Beartais agus Faisnéis maidir le Cóid agus Caighdeáin.
Rinne an BAI dhá chomhairliúchán de réir Alt 42 agus 43 den Acht Craolacháin, 2009.
I Mí na Samhna tugadh cuireadh don bpobal agus do leas-sealbhóirí a raibh spéis acu
sa gceist a gcuid tuairimí a chur in iúl maidir le leagain leasaithe de Chód Fógraíochta
an BAI do Pháistí agus Cód Ginearálta Fógraíochta an BAI. Leagann na Cóid sin amach
na caighdeáin a bhfuil dualgas ar chraoltóirí iad a chomhlíonadh i dtaobh cumarsáidí
tráchtála i.e. fógraíocht, urraíocht agus cineálacha eile cur chun cinn tráchtála. Bhí an dá
Chód nuashonraithe chun teacht leis na ceangaltais atá sa Treoir Eorpach um Sheirbhísí
Meán Closamhairc (an Treoir AVMS) agus chun feidhm dlí a thabhairt do na ceangaltais
sin. Leagann an Treoir sin ceangaltais bhunúsacha síos a bhfuil dualgas ar gach craoltóir
teilifíse Eorpach iad a chomhlíonadh. Bhí suíomh táirgí ar cheann de na príomhcheisteanna
faoinar éilíodh tuairimí.
Ag a chruinniú i Mí na Nollag 2009, rinne an tÚdarás an réimse tuairimí ón chomhairliúcháin
a bhreithniú agus comhaontaíodh réimse athruithe ar na rialacha a bhí i bhfeidhm ag an
am sin. Cuireadh siar cinntí a bhain le suiomh táirgí a rialú go dtí cruinníu mhí Eanáir na
bliana 2010.
Lorg an tÚdarás tuairimí an phobail agus tuairimí leas-sealbhóirí a raibh spéis acu sa
gceist maidir le dréacht leasaithe de Rialacha Fógraíochta an BCI (Teorainneacha sa Lá
agus san Uair). Tugann na rialacha sin mionsonraí i dtaobh na teorainneacha sa lá agus
san uair a bhfuil sé ceadmhach do chraoltóirí neamhspleácha Éireannacha fógraíocht agus
teilishiopadóireacht a chraoladh. Níl na rialacha sin i bhfeidhm i gcás craoltóirí seirbhíse
poiblí e.g. RTÉ nó TG4. Rinneadh an comhairliúchán sin chun feidhm dlí a thabhairt do
cheangaltais na Treorach AVMS. Agus aird aige ar an spriocdháta an 19 Nollaig 2010 a
bhí leagtha síos ag an gCoimisiún Eorpach agus ag Parlaimint na hEorpa chun an Treoir a
thrasuíomh isteach i reachtaíocht na hÉireann, mhol an BAI go nglacfaí le rialacha an BCI
go dtí go ndéanfaí athbhreithniú níos mionsonraithe ar na rialacha i 2011.
Glacadh an moladh sin agus d’aontaigh an tÚdarás go ndéanfaí athbhreithniú arís ar
na rialacha sa chéad leath den bhliain 2011. Scrúdóidh an t-athbhreithniú breise sin a
oiriúnaí agus a bheadh sé na teorainneacha san uair agus sa lá ar fhógraíocht agus ar
theilishiopadóireacht a mhéadú.
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Tuarascáil an Choiste um Chomhlíonadh i dtaca le feidhmiú a chuid
feidhmeanna agus a chuid gníomhaíochtaí i rith na bliana roimhe.
Tá an BAI freagrach as a chinntiú go gcomhlíonann craoltóirí Éireannacha réimse oibligeáidí
reachtúla agus conartha agus as fiosrú a dhéanamh ar cinneadh a ghlacadh maidir le haon
ghearáin a fuarthas i dtaca leis an méid sin. Bhí Athbhreithnithe Bliantúla Feidhmiúcháin
(“APR”) ar chonraitheoirí an BAI, monatóireacht ar lánas, cuairteanna agus iniúchtaí ar an
láthair, agus próiseáil a dhéanamh ar ghearáin a fuarthas ar fad san áireamh leis an obair
comhlíontachta a rinneadh le linn na tréimhse atá faoi chaibidil.
Cuireann na meicníochtaí comhlíontachta faisnéis úsáideach ar fáil faoi threochtaí agus
forbairtí san earnáil agus is féidir leo ceisteanna comhlíóntachta áirithe a éiríonn a thabhairt
chun solais. Tréimhse thrí mhí, áfach, an tréimhse atá i gceist leis an dtuarascáil seo agus,
dá réir sin, níl a dhóthain ama ann leis an bhfaisnéis sin a éascú. Cé go bhfuarthas agus gur
próiseáladh gearáin le linn na tréimhse sin, níor thangthas ar aon chinntí deiridh i dtaca leis
na gearáin toisc gur tharla bunú agus insealbhú an Choiste um Chomhlíonadh go déanach i
mí na Samhna agus i mí na Nollag faoi seach.
Fuair an BAI 159 gearán bailí le linn na tréimhse, faoi na catagóirí seo a leanas:
Catagóir an Ghearáin:

Líon:

Cothroime, oibiachtúlacht
agus neamhchlaontacht

46

Príobháideachas an duine aonair

2

Cód Caighdeán Clár

64

Cóid Ghinearálta Fógraíochta

48

Bhain na gearáin a fuarthas le cláir agus le fógráin agus le réimse craoltóirí raidió agus teilifíse:
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Stáisiún Teilifíse:

Iomlán na nGearán:

RTÉ a hAon

48

RTÉ a Dó

14

TG4

2

TV3

47
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Staisiún Raidió:

Iomlán na nGearán:

2FM

10

96FM & 103FM Corcaigh

1

98 FM Baile Átha Cliath

1

FM104

2

i102-104

4

Newstalk 106 - 108 FM

9

Radio Ga Ga (Líonra na Naochaidí)

1

Raidió Chiarraí

1

RTÉ Raidió a hAon

16

Spin South West

1

Tipp FM

1

Today FM

1

Is mar seo a leanas a bhí stádas na ngearán ag deireadh na tréimhse trí mhí:

Stádas ag deireadh na bliana:

Iomlán na nGearán:

Réitithe

74

Anaithnideacht Tarraingthe Siar

1

Tarraingthe Siar ag an nGearánaí

2

Fós faoi shiúl

82

Gearáin Neamhbhailí a Fuarthas

131

17

Údarás Craolacháin na hÉireann
2009

Tuarascáil an Coiste um Dheonú Conarthaí maidir le feidhmiú a chuid
feidhmeanna agus a chuid gníomhaíochtaí i rith na bliana roimhe. Ba
chóir go n-áireofaí sa gcuid seo den tuarascáil sonraí maidir le conarthaí
(más ann dóibh) a rinneadh de réir Alt 67 den Acht Craolacháin 2009.
Mar a léiríodh in Alt 3 den tuarascáil seo, rinneadh ceapacháin an Aire agus ceapacháin
eatramhacha ar an gCoiste seo i mí na Samhna. Níór tionóladh aon chruinniú den gCoiste
um Dheonú Conarthaíle linn na tréimhse trí mhí atá faoi chaibidil. Sceidealadh an chéad
chruinniú den gCoiste go luath sa bhliain 2010.
Fuair an BAI cúig iarratas ar cheadúnais craolacháin raidió sealadacha idir an 1 Deireadh
Fómhair agus an 31 Nollaig 2009. Síníodh 14 conradh sealadach idir an 1 Deireadh Fómhair
agus an 31 Nollaig agus thosaigh naoi sheirbhís ag craoladh le linn na tréimhse sin.

Tuarascáil maidir leis an dul chun cinn a rinneadh chun rochtain ar
sheirbhísí craolacháin a fheabhsú do dhaoine faoi mhíchumas, agus,
ach go háirithe, leis na spriocanna a leagtar amach iad in aon rialacha
craolacháin a bhaint amach.
Sonraíonn Rialacha Rochtana an BAI an méid fotheidealú, closthuairisc agus teanga
comharthaíochta a bhfuil sé de dhualgas ar chraoltóirí éireannacha iad a sholáthar.
Lean an BAI ar aghaidh ag obair ar athbhreithniú a dhéanamh ar na Rialacha Rochtana,
obair ar chuir Coimisiún Craolacháin na hÉireann (“BCI”) tús léi. Rinneadh dul chun
cinn maidir le líon áirithe gníomhaíochtaí. Cuireadh réimse tionscadal taighde, ach
go háirithe, i gcríoch. Rinneadar sin imscrúdú ar thaithí chraoltóirí ar na Rialacha
Rochtana a chur i bhfeidhm chomh maith le taithí an lucht féachana agus éisteachta
atá mar sprioc ag na rialacha sin i.e. daoine atá dall, caoch, bodhar nó a bhfuil
mallachar éisteachta orthu. Tugadh faoi atyhbhreithniú a dheanamh ar chleachtais
rialúcháin i ndlínsí eile a dhéanamh. Breithneoidh an BAI na céad céimeanna eile san
athbhreithniú mar chuid dá shaothar pleanála don bhliain 2010.
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Achoimre/Forléargas ar an Scéim um Maoiniú Craolacháin (“BFS”) agus
Tuarascáil ar ghníomhaíochtaí i rith na bliana.
Achoimre/Forléargas:

Cuireann Cuid 10 den Acht Craolacháin2009 ceangal ar an Údarás scéim nó líon
scéimeanna a fhorbairt agus a riaradh chun maoiniúchán a dheonú le tacaíocht a
thabhairt chun tionscadail raidió agus teilifíse a léiriú.
D’fheidhmigh an tÚdarás scéim amháín den chineál sin le linn na tréimhse. An scéim
‘Sound & Vision’ a bhí i gceist a fuair faomhadh ón Aire agus ón Aontas Eorpach
(AE) i mí Dheireadh Fómhair 2005.
De réir fhorálacha Alt 154(11) den Acht Craolacháin 2009, lean aon scéim a rinne
an BAI agus a fuair faomhadh ón Aire faoi Alt 2 den Acht Craolacháin (Maoiniú)
2003 agus a bhí i bhfeidhm nuair a ritheadh an tAcht, ar aghaidh agus measadh go
ndearnadh agus gur faomhadh í de réir Alt 154 den Acht Craolacháin 2009.
Feidhmiú na Scéime:
Dreasanna Iomaíocha Maoiniúcháin:

Dhún an naoiú dreas maoiniúcháin raidió ar an 21 Deireadh Fómhair 2009. Fuarthas
239 iarratas agus chuir an BAI an measúnúchán orthu chun cinn. Bhíothas ag súil le
cinntí go luath sa mbliain 2010.
Forbairti Feidhmiúcháin:

D’fhorbair an BAI conradh nua maoiniúcháin chun forálacha an Achta Craolacháin
2009 a léiriú. Chuir an BAI tús le hathbhreithniú a dhéanamh ar na Treoirlínte
d’Iarratasóirí ar an scéim Sound & Vision chun ullmhúchán a dhéanamh le haghaidh
scéim nua Sound & Vision II a d’fheadfaí í a sheoladh go luath sa mbliain 2010.
Cuireadh an scéim nua a bhí á mholadh faoi bhráid na Roinne Cumarsáide, Fuinnimh
agus Acmhainní Nádúrtha i mí Aibreán na bliana 2009 agus seoladh ar aghaidh í go
dtí an Aontas Eorpach (“an AE”). Fuarthas faomhadh don scéim nua, Sound and
Vision II,ón AE ag deireadh mhí na Nollag 2009.
Conarthaí Nua Maoiniúcháin a Rinneadh:

Rinneadh 21 conarthaí san iomlán i rith na tréimhse. Bhí luach iomlán de €2,744,916
ar na conarthaí sin. Íocadh amach luach iomlán íocaíochtaí de €985,983 nuair a
rinneadh na conarthaí sin.
Tá an líón conarthaí nua a rinneadh le linn na tréimhse atá faoi chaibidil sách íseal
i gcomparáid le tréimhsí eile cosúil léi. Tharla sé sin toisc go raibh teimpléad nua
conartha maoiniúcháin de dhíth chun go léireofaí forálacha an Achta Craolacháín
2009, mar a cuireadh in iúl faoi Forbairti Feidhmiúcháin thuas.
19

Údarás Craolacháin na hÉireann
2009

Íocaíochtaí Deontais a Eisíodh:

Ba 84 líón iomlán na n-íocaíochtaí deontais a eisíodh le linn na tréimhse. Bhí luach
iomlán de €1,275,135 ar na híócaíochtaí sin.
Cuntais an Chiste:

Pléann Alt 156 agus Alt 157 Sections 156 and 157 den Acht Craolacháin leis na
socruithe airgeadais maidir le feidhmiú an BAI i dtaobh na Scéime um Maoiniú
Craolacháin. Forálann siad sin do dhá chuntas (reatha agus infheistíochta) agus
d’aisghabháil na gcostas a thabhaigh an BAI agus an Ciste á riaradh aige. Tá
tuilleadh eolais ináirithe sa chuid sin den tuarascáil seo a phléann Cuntais.

Liosta na nDámachtan a Dheonaigh an BAI i rith na Bliana.
Leagann an chuid seo den tuarascáil amach faisnéis i dtaobh conarthaí agus
dámhachtainí a rinne an BAI de réir catagóra. Tugann an fhaisnéis ináirithe thíos
léargas ar an dtréimhse Deireadh Fómhair 2009.
DEONÚ CONARTHAÍ:
Sound & Vision:

Níor damhadh aon deontais mhaoiniúcháin.
INNEALLTÓIREACHT, CUMARSÁID AGUS FORBAIRT EARNÁLA
An Sceim Maoiniúcháin do Thaighde sna Meáin:

Níor damhadh aon deontais mhaoiniúcháin.
An Scéim Tacaíochta do Chraoltóireacht Phobail:

Níor damhadh aon deontais mhaoiniúcháin.
Maoiniú Líonra:

Níor damhadh aon deontais mhaoiniúcháin.
Urraíocht:

Níor damhadh aon deontais mhaoiniúcháin.
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Údarás Craolacháin na hÉireann.
Ráitis Airgeadais
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Ráiteas i dtaca le Freagrachtaí Údarás Craolacháin na hÉireann
Bunaíodh Údarás Craolacháin na hÉireann le feidhm ón 1 Deireadh Fómhair 2009
de bhun téarmaí an Achta Craolacháin, 2009 (“Acht na Bliana 2009”). Aistríodh
cearta maoine, dliteanais agus oibligeáidí Choimisiún Craolacháin na hÉireann,
a díscaoileadh de bhun théarmaí an Achta Craolacháin 2009, go dtí Údarás
Craolacháin na hÉireann ar an dáta sin.
De bhun téarmaí Acht na bliana 2009, tá Údarás Craolacháin na hÉireann freagrach
as ráitis airgeadais don tréimhse ón 1 Deireadh Fómhair go dtí an 31 Nollaig 2009 a
ullmhú, chun tuairisc fíor agus cothrom a thabhairt maidir le staid chúrsaí Údarás
Craolacháin na hÉireann ar an 31 Nollaig 2009 agus maidir lena ioncam agus a
chaiteachas sa tréimhse a chríochnaigh ar an lá sin.
Agus na ráitis airgeadais sin á n-ullmhú aige, tá ceanglas ar an Údaras:
•
		
•

Beartais oiriúnacha cuntasaíochta a roghnú agus iad sin a chur i bhfeidhm
go seasta;
Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnach agus stuama;

•
		

Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais reatha ach amháin i gcás go 		
mbeadh sé míchuí glacadh leis go leanfadh an tÚdarás i bhfeidhm.

•
		

A chur in iúl gur cloíodh le caighdeáin infheidhme cuntasaíochta, faoi réir aon 		
imeachtaí ábhartha atá nochtaithe agus mínithe sna ráitis airgeadais.

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann freagrach as:
•
		
		
		
		

Leabhair chuí cuntais a choimeád a thaispeánfaidh staid airgeadais an Údaráis
le cruinneas reasúnach ag am ar bith agus a chuirfidh ar a chumas a chinntiú
go gcomhlíonann na ráitis airgeadais Alt 37(2) de Sceideal an Achta Craolacháin,
2009 agus a bhfuil i bhfoirm atá faofa ag an Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus 		
Acmhainní Nádúrtha tar éis comhairliúchán a dhéanamh leis an Aire Airgeadais.

•
		

Acmhainní Údarás Craolacháin na hÉireann a chosaint agus bearta réasúnacha a 		
dhéanamh chun calaois agus mírialtachtaí eile a chosc.

Cathaoirleach

Comhalta den Údarás
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Ráiteas i dtaca le Rialú Inmheánach Airgeadais
Freagracht as an gcóras Rialaithe Inmheánaigh Airgeadais

Thar ceann Údarás Craolacháin na hÉireann admhaím an fhreagracht atá ar an
Údaráis a chinntiú go gcoimeádtar agus go bhfeidhmítear córas éifeachtúil rialaithe
inmheánaigh airgeadais mar a éilítear de réir an Chóid Cleachtais maidir le Rialachas
Chomhlachtaí Stáit.
Ní féidir leis an gcóras ach dearbhú réasúnach a thabhairt go bhfuil acmhainní
cosanta, go bhfuil idirbhearta údaraithe agus taifeadta mar is cóir agus go bhfuil
cosc curtha ar earráidí agus ar mhírialtachtaí ábharacha nó go n-aimseofar iad go
tráthúil. Ní féidir leis an gcóras dearbhú iomlán a thabhairt.
Príomh-Nósanna Imeachta i dtaca le Rialú

Tá bearta déanta ag an gCoimisiún chun timpeallacht chuí rialaithe a chinntiú trí:
•
•
		

Freagrachtaí bainistíochta a shainmhíniú go soiléir;
Nósanna imeachta foirmeálta a bhunú chun teipeanna suntasacha maidir le rialú
a thuairisciú agus chun gníomhartha ceartaitheacha a chinntiú.

Tá próiséis curtha ar bun ag an gCoimisiún chun rioscaí gnó a aithint agus a mheasúnú trí:
• Nádúr agus méid na rioscaí airgeadais a raibh ar na gcomhlacht aghaidh a
		 thabhairt orthu lena n-áirítear méid agus catagóir na rioscaí a mheasann sé a 		
		 bheith inghlactha a aithint;
•
•
		

Measúnú a dhéanamh ar an dóchúlacht go dtarlóidh rioscaí aitheanta;
Measúnú a dhéanamh ar chumas an Choimisiúin na rioscaí a tharlaíonn a
bhainistiú agus a mhaolú;

Bunaíodh an córas rialaithe inmheánaigh airgeadais ar chreat faisnéise rialta i dtaobh
bainistíochta, nósanna imeachta riaracháin, scaradh dualgas san áireamh, agus córas
tarmligin agus freagrachta. San áireamh ach go háirithe bhí:
• Córas cuimsitheach buiséadachta agus buiséad bliantúil a rinne an tÚdarás é a 		
		 athbhreithniú agus a chomhaontú.
•
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Athbhreithnithe rialta ó thaobh an Choimisiúin de ar thuarascálacha
tréimhsiúla agus bliantúla airgeadais, a léirigh feidhmiú airgeadais i gcomparáid
le réamhaisnéisí;

•

Spriocanna a leagan síos chun feidhmíocht airgeadais agus eile a thomhas.

•

Treoir sainmhínithe go soiléir maidir le hinfheistíocht chaipitil a rialú.
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De réir an Chóid Cleachtais um Rialú Comhlachtaí Stáit ba chóir go ndéanfaí athbhreithnithe
bliantúla ar éifeachtúlacht chórais inmheánacha rialúcháin comhlachta, lena áirítear rialú
airgeadais, rialú oibríochtúil agus rialú ar chomhlíonadh agus bainistíocht ar rioscaí. Tá
córas inmheánach iniúchta i bhfeidhm leis an gceanglas sin a chomhlíonadh, atá curtha ar
an eolas ag anailís ar an riosca a bhfuil an chomhlacht nochtaithe dó. Tá na pleananna i
dtaobh iniúchtaí bliantúla bunaithe ar an anailís sin.
Rinneadh an cleachtadh sin go deireanach i Mí Meitheamh 2009 faoi Choimisiún Craolacháin
na hÉireann. Toisc gur ceanglas bliantúil atá i gceist anseo déanfar an chéad athbhreithniú
eile le linn 2010 agus dá réir sin ní dhearnadh aon chleachtadh den chineál sin le linn na
tréimhse dar chríoch 31 Nollaig 2009. Bainfear amach sásamh maidir le héifeachtúlacht
rialúchán inmheánacha an BAI, áfach, toisc gur lean próiséis an BCI i bhfeidhm tar éis
chruthú an BAI.
Bhí monatóireacht agus athbhreithniú an Údaráis ar éifeachtúlacht an chórais rialaithe
inmheánach airgeadais curtha ar an eolas ag saothar an iniúchóra inmheánaigh, ag
an gCoiste Airgeadais, Iniúchta agus Riosca a rinne maoirsiú ar shaothar an iniúchóra
inmheánaigh, ag bainisteoirí feidhmiúcháin laistigh de hÚdarás Craolacháin na hÉireann
a bhí freagrach as an gcreat rialaithe airgeadais a fhorbairt agus a chothabháil agus
ag tuairimí a chuir an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste in iúl ina litir bainistíochta nó i
dtuarascálacha eile.

Sínithe thar ceann Údarás Craolacháin na hÉireann.

Cathaoirleach
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Ráiteas i dtaca le Beartais chuntasaíochta
Nósmhaireacht Cuntasaíochta
Ullmhaíodh na Ráitis Airgeadais don Údarás, atá i gcruth atá faofa ag an Aire Cumarsáide,
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha le cead ón Aire Airgeadais, ar bhonn fabhraithe, ach
amháin mar atá luaite thíos, faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil agus de réir Chleachtas
Cuntasaíochta atá Inghlactha go Ginearálta. Glactar le caighdeáin i dtaobh tuairisciú
airgeadais a mholann comhlachtaí aitheanta cuntasaíochta de réir mar a thagann siad i
bhfeidhm. Is é an Euro an t-aonad airgeadra ina n-ainmnítear na ráitis airgeadais.
Ioncam
Ginntear ioncam as tobhaigh a cruinnítear ó chraoltóirí seirbhíse poiblí agus ó chonraitheoirí
craolacháin. Úsáidtear na tobhaigh chun costas feidhmithe an Údaráis a chlúdú.
De réir fhorálacha an Achta Craolacháin 2009, tá an BAI freagrach as conarthaí le haghaidh
seirbhísí teilifíse agus raidió a dheonú ar léibhinn éagsúla. Go hiondúil, déanann an BAI dhá
chineál conarthaí le hoibritheoirí craolacháin mar seo a leanas:
-

Conarthaí Craolacháin
Conarthaí Soláthair Lánais

Ní mór d’iarratasóirí ar chonarthaí craolacháin nó ar chonarthaí soláthair lánais táille iarratais
a íoc leias an BAI. Leagann an BAI síos na taillí sin agus athraíonn siad de réir tosca ar nós
cineál na seirbhíse atá i gceist; aga an chonartha ar a bhfuil an t-iarratas á dhéanamh; méid
an limistéir saincheadúnais agus an cineál seirbhíse atá á soláthar.
Tabharfar Ioncam eile chun cuntais le linn na tréimhse lena bhaineann sé.
Sócmhainní Seasta agus Dímheas
Cuirtear dímheas san áireamh i dtaobh na n-acmhainní seasta inláimhsithe ar fad agus
ríomhtar é chun luach gach acmhainne a laghdú go dtí a luach iarmharach measta le linn a
shaolré fónta measta le tráthchodanna bliantúla mar seo a leanas:
-

Trealamh Ríomhaireachta 			
Trealamh Oifige 				
Daingneáin agus Feisteas			
Feabhsúcháin Léasachta 			
Trealamh Fuaime/Teicniúil 			
Mótarfheithiclí				

33%
20%
10%
10%
33%
25%

Socraíodh ráta 10% i dtaca le feabhsúcháin a rinneadh ar oifigí an Choimisiúin ag 2-5 Plás
Warrington mar tá sé beartaithe go gcoimeádfaidh an Coimisiún na hoifigí seo ina seilbh go
ceann 10 mbliana ar a laghad gan aon ghá le feabhsúcháin shuntasacha. Éagann an léas ar
an áitreabh sa bhliain 2021.
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Cuntas Caipitil
Is é atá sa Chuntas Caipitil ná iomlán an ioncaim gan amúchadh a úsáidtear chun
sócmhainní seasta a cheannach.
Beartas Cuntasaíochta – Pinsin
Feidhmíonn Údarás Craolacháin an hÉireann scéim pinsean le sochar sainithe. Tá socrú ag
an Údarás leis an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha faoina aisíocfar
an t-airgead ar fad atá riachtanach chun na hoibligeáidí pinsean nuair a dhlitear iad. I
gcomaoin, tá ceanglas ar an Údarás suim gurb ionann í agus ranníocaíochtaí na bhfostaithe
don bhliain i dteannta ranníocaíocht fostóra ar rátaí a mbeidh leagtha síos ag an Roinn
Airgeadais a íoc leis an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.
Cuimsíonn costais phinsean ranníocaíocht an fhostóra i leith na tréimhse.
Léiríonn dliteanais phinsean luach reatha na n-íocaíochtaí pinsean don todhchaí atá tuilte
ag an bhfoireann go dtí seo. I gcás sócmhainne, gurb ionann a luach agus an dliteanas sin
agus a léiríonn na suimeanna a bheidh lena aisíoc ag an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus
Acmhainní Nádúrtha i dtréimhsí sa todhchaí le haghaidh pinsean de réir mar a dhlitear iad,
aithnítear í sin bunaithe ar an tsocrú maoimithe pinsin atá i bhfeidhm.
Léasú
Pléitear íocaíochtaí cíosa i gcás léasanna atá i bheidhm sa Chuntas Ioncaim agus Caiteachais
mar a thabhaítear iad.
Cánachas
Níl an tÚdarás faoi dhliteanas Cáin Chorporáideach a íoc. Tá ioncam a thuileann an tÚdarás
faoi réir CBL. Tháinig an tÚdarás faoi dhliteanas CBL nuair a bunaíodh é ar an 1 Deireadh
Fómhair 2009.
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Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
don tréimhse dar chríoch 31 Nollaig 2009

Ioncam
Tobhach
Táillí Ceadúnúcháin
Ioncam Eile

Nótaí

3 Mhí go dtí
Nollaig 2009
e ‘000

1
2
2

0
1

Ioncam Comhiomlán
Aistriú (chuig)/as an gCuntas Caipitil

68
8

Ioncam Glan
Caiteachas
Costais Foirne
Costais Pinsean
Táillí Chomhaltaí an BAI
Táíllí Comhairliúcháin
Costais Dlí
Fógraíocht
Costais Riaracháin
Luach Saothair Iniúchóirí
Íocaíochtaí Deontais agus Forbartha
Áitreabh agus Costais a Bhaineann
Dímheas
Easnamh Ioncaim thar Chaiteachas
Iarmhéid ag tús na tréimhse

67

67
135

3
10

15

Iarmhéid ag deireadh na tréimhse

433
69
16
167
51
17
89
6
32
178
106
1,164
(1.029)
1,577
548

Déanann an Ráiteas i dtaca le Beartais Chuntasaíochta agus na Nótaí 1-15 cuid de na Ráitis
Airgeadais seo. Fuair na Ráitis Airgeadais seo faomhadh ón Údarás ar an 20 Nollaig 2009
agus tá siad sínithe thar a cheann ag:

Cathaoirleach  

Príomhfheidhmeannach
32
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Clár Comhardaithe
Mar a bhí ar an 31 Nollaig 2009
Nótaí
Sócmhainní Seasta
Sócmhainní Inláimhsithe
Sócmhainní Reatha
Fiachóirí
Airgead ag an mBanc agus ar Lámh
Taiscí Gearrthéarmacha

Dliteanais Reatha
Creidiúnaithe
(suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin)
Rótharraingt Bhainc

4

1,076

5

278
165
879
1,322

7

6

12c
12b

3,236
(3,236)
1,624

Glan-Sócmhainní
Arna Léiriú ag
Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
Cuntas Caipitil

(774)
548

Glan-Sócmhainní Reatha

Maoiniú Pinsean Iarchurtha
Dliteanais Phinsean

2009
e ‘000

8

548
1,076
1,624

Déanann an Ráiteas i dtaca le Beartais Chuntasaíochta agus na Nótaí 1-15 cuid de na
Ráitis Airgeadais seo. Fuair na Ráitis Airgeadais seo faomhadh ón Údarás ar an 20 Nollaig
2009 agus tá siad sínithe thar a cheann ag:

Cathaoirleach
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Ráiteas Sreabhadh Airgid
don tréimhse dar chríoch 31 Nollaig 2009
3 mhí go dtí
Nollaig 2009
e ‘000

Réiteach an Bharrachais Oibriúcháin
le Glan- Insreabhadh (Eis-sneabhadh)
Airgid ó Ghníomhaíochtaí Feidhmiúcháin
Easnamh don Tréimhse
Torthaí ar Infheistíochtaí
Muirear Dímheasa

(1,029)
(5)
106

(Brabús)/Caillteanas ar Shócmhainní Seasta Inláimhsithe a Dhíol
Aistriú chuig (as) an gCuntas Caipitil
(Méadú)/Laghdú Fiachóirí
Méadú/(Laghdú) Creidiúnaithe
Glan-Insreabhadh (Eis–sreabhadh)
Airgid ó Ghníomhaíochtaí Feidhmiúcháin

(68)
571
(281)
(706)

Ráiteas Sreabhadh Airgid
Glan-Insreabhadh (Eis–sreabhadh)
Airgid ó Ghníomhaíochtaí Feidhmiúcháin

(706)

Torthaí ar Infheistíochtaí
Ús Faighte

10

Caiteachas Caipitil
Íocaíochtaí chun Sócmhainní Seasta Inláimhsithe a Fháil
Díol Sócmhainní Seasta Inláimhsithe

(39)
-

Bainistiú Acmhainní Leachtacha
Infheistithe i dTaiscí Gearrthéarmacha

(10)
(745)

Méadú/(Laghdú) Iarmhéideanna Airgid

Déanann an Ráiteas i dtaca le Beartais Chuntasaíochta agus na Nótaí 1-15 cuid de na Ráitis
Airgeadais seo. Fuair na Ráitis Airgeadais seo faomhadh ón Údarás ar an 20 Nollaig 2009 agus
tá siad sínithe thar a cheann ag:

Cathaoirleach

Príomhfheidhmeannach
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31 Nollaig 2009
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don tréimhse dar chríoch 31 Nollaig 2009
1. Tobhach
De réir Alt 33 den Acht Craolacháin 2009 tá ceanglas ar an Údarás na costais a thabhóidh an
tÚdarás agus na coistí reachtúla go cuí agus iad i mbun a gcuid feidhmeanna a aisghabháil trí
thobhach nó muirear a chur ar chraoltóirí seirbhíse poiblí agus ar chonraitheoirí craolacháin.
Tá ceanglas ar an Údarás téarmaí an tobhaigh sin, an modh ríomha san áireamh, a leagadh
amach in Ordú Tobhaigh.
Ar an 22 Eanáir 2010, ag feidhmiú na gcumhachtaí tugtha dó de réir Alt 33 den Acht
Craolacháin 2009, d’fhoilsigh an tÚdarás an Ordú Tobhaigh 2010 (Ionstram Reachtúil Uimh.
7, 2010)
Is ón dáta sin ar aghaidh gur féidir leis an Údarás tobhach a chur ar chraoltóirí seirbhíse
poiblí agus ar chonraitheoirí craolacháin agus dá réir sin níor cuireadh aon tobhach i
bhfeidhm le linn na tréimhse dar chríoch 31 Nollaig 2009.
2. Táillí Ceadúnúcháin
3 mhí go dtí
Nollaig 2009
Táillí Ceadúnúcháin

e

Táillí Ceadúnúcháin Raidió Tráchtála

0

Táillí Ceadúnúcháin Raidió Eile

0

Táillí Ceadúnúcháin Teilifíse

0

Táillí Ceadúnúcháin Eile

1
1

Ioncam Eile
Ioncam ó Ús ar Thaiscí

5

Ioncam ó Chíos

34

Ioncam Ilghnéitheach

28
67
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don tréimhse dar chríoch 31 Nollaig 2009
3. Costais Foirne
3 mhí go dtí
Nollaig 2009
e
Pá agus Tuarastal

403

Costais Leasa Shóisialaigh

30
433

Is mar seo a leanas a bhí meán
na líon foirne fostaithe ag an Údarás
le linn na tréimhse, anailísithe de réir
a gcatagóir:

Bainistíocht

Riarachán

22

20

Asbhaintí a bhain le Pinsean
Baineadh asbhaintí a bhain le pinsean de €30,241 as tuarastail foirne le linn na tréimhse
agus íocadh iad sin leis an Roinn Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha.
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don tréimhse dar chríoch 31 Nollaig 2009
4. Sócmhainní Seasta Inláimhsithe
Trealamh
Ríomhairea-chta

Trealamh Daingneáin
Oifige agus Fearais

Feabhsúcháin
Léasachta

Trealamh
Teicniúil

Mótarfheithiclí

e ‘000

e ‘000

e ‘000

e ‘000

e ‘000

e ‘000

e ‘000

4,231

495

105

705

2,673

193

60

39

34

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,270

529

105

710

2,673

193

60

3,088

457

92

436

1,851

192

60

106

22

2

17

64

1

-

-

-

-

-

-

-

-

3,194

479

94

453

1,915

193

60

Ar an 31.12.2009

1,076

50

11

257

758

-

-

Ar an 01.10.2009

1,143

38

13

269

822

1

-

Costas
Ar an 01.10.2009
Breiseanna
Diúscairtí
Ar an 31.12.2009
Dímheas
Ar an 01.10.2009
Muirear don
Tréimhse
Diúscairtí
Ar an 31.12.2009
Glanluach Leabhar

Aistríodh sócmhainní ar Ghlanluach Leabhar de e1,143,695 go dtí an tÚdarás ar lá a
bhunaithe 1 Deireadh Fómhair 2009 de réir théarmaí an Achta Craolacháin 2009
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don tréimhse dar chríoch 31 Nollaig 2009
5. Fiachóirí

2009
e’000

Fiachóirí
Réamhíocaíochtaí

63
200

Eile

11

Ús Fabhraithe

-

Ciste Craolacháin

4
278

6. Creidiúnaithe
(Suimeanna dlite Laistigh de bhliain amháin)
Creidiúnaithe Trádála
Ranníocaíochtaí Aoisliúntais Inaisíoctha leis
an Roinn Cumarsáide
Tobhach Pinsean

190
411
-

Fabhruithe

134

CBL/IMAT/ ASPC/ Cáin Shiarchoinneálach

39
774

7. Taiscí Gearrthéarmacha
Iarmhéid ar 1 Deireadh Fómhair
aistrithe ón BCI
Breiseanna
Aistarraingtí
Infheistíochtaí léirithe ag Taiscí
Bainc
8. Cuntas Caipitil
Iarmhéid ar an 1 Deireadh Fómhair aistrithe
ón BCI

869
10
879

1,143

Aistriú chuig/(ón) gCuntas Ioncaim agus Caiteachais:
Maoiniú do Shócmhainní Breise
Amúchadh de réir Dímheas Sóchmhainní
Suimeanna Fuascailte de bharr Sócmhainní a
Dhiúscairt

39
(106)
(67)

Iarmhéid ar an 31 Nollaig

1,076
39
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don tréimhse dar chríoch 31 Nollaig 2009
9. Fostaithe agus Luach Saothair
Is mar seo a leanas a bhí meán na ndaoine a bhí fostaithe ag an gCoimisiún le linn na tréimhse:2009

2008

Bainistíocht

22

22

Riarachán

20

20

42

42

Luach Saothair an Phríomhfheidhmeannaigh
Rinne Príomhfheidhmeannach an Údaráis conradh fostaíochta leis an Údarás ar an 15
Feabhra 2010. Bhí an conradh sin siarghabhálach go dtí 1 Deireadh Fómhair 2009. Cheap an
tAire Cumarsaide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha Príomhfheidhmeannach an Údaráis
le litir de bhun Alt 14(7) den Acht Craolacháin 2009 le haghaidh tréimhse bliana amháin dar
tús 1 Deireadh Fómhair agus dar chríoch 30 Meán Fómhair 2010.
Fostaíodh an Príomhfheidhmeannach ag an gcéad chéim de Ghrád Rúnaí Chúnta sa
Státseirbhís ar ráta de e131,743 sa bhliain.
Ba e35,349 luach iomlán luach saothair an Phríomhfheidhmeannaigh sa tréimhse dar
chríoch 31 Nollaig 2009 agus rinneadh ranníocaíocht aoisliúntais fostóra de e5,050.
Ní théann teidlíochtaí pinsean an Phríomhfheidhmeannaigh níos faide ná na teidlíochtaí
caighdeánacha sin a bhaineann leis an Scéim Eiseamlárach don Earnáil Phoiblí.
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don tréimhse dar chríoch 31 Nollaig 2009

10. Comhaltaí Boird
Íocaíocht Táillí agus Costas
D’íoc an tÚdarás táillí agus costais lena chuid comhaltaí Boird agus le baill an Choiste um
Dheonú Conarthaí agus an Choiste um Chomhlíonadh de réir rialúchán agus ciorclán na
Roinne Airgeadais. Thug an tÚdarás feidhm do chinneadh an Rialtais den 20 Meitheamh
2006 i dtaca le táillí do chomhaltaí comhlachtaí Stáit. Seo a leanas na táillí agus na costais
a íocadh le comhaltaí Boird an BAI, le baill an Choiste um Dheonú Conarthaí agus le baill an
Choiste um Chomhlíonadh.
Údarás Craolacháin na hÉireann

Táillí

Costais

Bob Collins

€2,364

Nil

John Waters

€1,575

Nil

Paula Downey

€1,575

Nil

Dr. Maria Moloney

€1,575

€672

Michelle McShorthall

€1,575

Nil

Prof. Chris Morash

€1,201

€166

Aidine O’Reilly

€1,050

Nil

Edel Hackett

€1,050

€62

Siobhan Bourke

€1,201

Nil

David Barnwell SC

€1,050

Nil

Eimear McGovern

€1,050

Nil

Neil Leyden

€1,050

Nil

An Coiste um Chomhlíonadh

An Coiste um Dheonú Conarthaí

Nochtadh Idirbheart
Ina ghnáthchúrsa gnó, is féidir leis an BAI deonú conarthaí agus deontais a fhaomhadh do
ghnóthais ina bhfuil comhaltaí Boird an BAI fostaithe nó a bhfuil leas eile acu iontu.
Tá nósanna imeachta i bhfeidhm ag an Údarás de réir fhorálacha an Achta Craolacháin
2009 agus de réir na dtreoirlínte eisithe ag an Roinn Airgeadais i dtaca le nochtadh leasa ag
Comhaltaí Údaráis agus chloígh an BAI leis na nósanna imeachta sin le linn na tréimhse.
Le linn na tréimhse trí mhí dar chríoch 31 Nollaig 2009 níor deonadh aon chonarthaí nó
deontais ar ghnóthair ina raibh Comhaltaí Boird an BAI fostaithe nó ina raibh leas eile acu
iontu.
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Rialachas Corparáideach
Bunaíodh an tÚdarás de bhun fhorálacha an Achta Craolacháin, 2009 (“an tAcht”).
Comhlacht corparáideach is ea an tÚdarás ag a bhfuil comharbas suthain agus séala
agus cumhacht agartha agus inagartha aige ina ainm corparáideach agus an cumhacht
talamh a fháil, a choimeád agus a dhiúscairt.
Comhlacht leathstáit neamh-thráchtála is ea an tÚdarás.
Tá comhaltaí an Údaráis tiomanta do na caighdeáin is airde i dtaca le rialachas
corparáideach. Tá an beartas i dtaca le rialachas corparáideach, nó an ‘Cód Iompair’ atá
i bhfeidhm, bunaithe ar an gCód Cleachtais i dtaca le Rialachas Comhlachtaí Stáit, 2009,
foilsithe ag an Roinn Airgeadais.
Ceapann an Rialtas comhaltaí an Údaráis ar ainmniú ón Aire Cumarsáide, Fuinnimh
agus Acmhainní Nádúrtha agus bíónn siad i seilbh oifige ar feadh cibé téarma agus a
shonraíonn an t-Aire agus an ceapachán á dhéanamh. Cineann an t-Aire leibhéal luach
saothair chomhaltaí an Údaráis. Níl an luach saothair sin ceangailte le feidhmíocht agus
nochtaítear é i Nóta 10 leis na ráitis airgeadais.
Tá an tÚdarás freagrach don Aire Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha maidir
le dea-rialachas corparáideach.

11. Léasanna Oibriúcháin
Ar an lá bunaithe 1 Deireadh Fómhair 2009 sannadh léasanna a bhí i seilbh Choimisiún
Craolacháin an hÉireann don Údarás de réir thearmaí an Achta Craolacháin 2009. Sannadh
dhá léas:
(1) An 2ú urlár, Marine House, Plás Chlann Liam, Baile Átha Cliath 2. Rinneadh
an léas sin sa bhliain 1989 ar feadh 35 bliain. Rinneadh athbhreithniú cíosa
cúigbhliantúil i mí Bealtaine 2010 don tréimhse dar tús 1 Samhain 2009.
Ní raibh an tÚdarás áitithe sna hoifigí i Marine House i rith na bliana agus síníodh
comhaontú fo-ligin a chlúdaigh an tréimhse 15 Márta 2006 go dtí 14 Nollaig 2010 ar an
31 Bealtaine 2006. De réir an chomhaontaithe sin, tá an léasóir freagrach as an gcíos, na
rátaí agus na costais oibriúcháin ar fad a bhaineann leis an áitreamh ag Marine House ar
feadh tréimhse an léasa. Dá bhrí sin ní dhearnadh aon íocaíochtaí i dtaobh Marine House
sa bhliain 2009.
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(2) 2-5 Plás Warrington, Baile Átha Cliath 2 a rinneadh i 2001 go ceann 20 bliain. 		
Rinneadh athbhreithniú cíosa cúigbhliantúil i 2006 don tréimhse dar tús 8 Nollaig
2006. De réir an léasa sin, tá íocaíochtaí de €477,000 le déanamh i 2010.
Is é €119,927 an méid iomlán a gearradh i dtaca le léasanna oibriúcháin sa Chuntas Ioncaim
agus Caiteachais.
12. Aoisliúntas
(a) Scéim Pinsean
Ar an lá bunaithe, aistríodh an fhoireann ar fad a bhí fostaithe ag Coimisiún Craolacháin na
hÉireann chuig an Údarás de réir théarmaí an Achta Craolacháin. Tá na socruithe aoisliúntais
a léirítear thíos mar an gcéanna agus iad sin a bhí ag Coimisiún Craolacháin na hÉireann a
bhí ann roimhe sin.
Comhlacht reachtúil is ea Údarás Craolacháin na hÉireann, a bunaíodh de réir an Achta
Craolacháin 2009. Forálann Alt 16 den Acht go gceapfaidh an tÚdarás scéim nó scéimeanna
chun leasa aoisliúntais a dhámadh ar agus i dtaca lena bhaill foirne faoi réir faomhadh ón
Aire. Tá Scéim Aoisliúntais Údarás Craolacháin na hÉireann agus Scéim Phinsin do Chéilí
agus Leanaí an Údaráis (atá éigeantach le Ballraíocht sa bpríomhscéim) á bhfeidhmiú ar
bhonn riaracháin go dtí go bhfaigheann sé ceadú foirmeálta ón Aire Cumarsáide, fuinnimh
agus Acmhainní Nádúrtha le cead ón Aire Airgeadais. Cuireann an chéad scéim sochair
scoir (cnapshuim agus pinsean) ar fáil do bhaill foirne agus sochair aisce bháis i gcás bháis
le linn seirbhíse. Tugann an dara scéim sochair phinsean do chéilí marthanacha agus do
leanaí cleithiúnacha. Scéimeanna aoisliúntais le sochar sainithe neamhmhaoinithe is ea an
dá scéim.
Tá an cóiriú agus an nochtadh a éilíonn an caighdeán cuntasaíochta, an Caighdeán um
Thuairisciú Airgeadais(FRS) 17 (Sochair Scoir) glactha ag an Údarás chun léargas a thabhairt
ar na socruithe atá i bhfeidhm.
Ar an 31 Nollaig 2009 is suim de €3,236,000 atá i gceist leis an dliteanas pinsin FRS 17.
Faoin socrú atá i bhfeidhm, cúiteoidh an Roinn dliteanas pinsin an Údaráis ina iomlán nuair
a bheidh na dliteanais sin dlite le haghaidh íocaíochta. Aithníonn an tÚdarás a cheart i dtaca
leis an gcúiteamh sin mar shócmhainn ar leith.
Tá an torthaí ar luacháil achtúireach ar na dliteanais pinsin i dtaca le foireann an Údaráis ar
an 31 Nollaig 2009 leagtha amach thíos. Rinne achtuaire neamhspleách cáilithe an luacháil
sin do chuspóirí FRS 17.
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(b) Toimhdeana Airgeadais
Bhí na príomhthoimhdeana achtúireacha mar seo a leanas:
2009
Ráta méadaithe tuarastal

4%

Ráta méadaithe pinsean á n-íoc

4%

Ráta Lascaine

5.4%

Ráta Boilscithe

2.0%

Ceadaíonn an bonn básmhaireachta a glacadh do fheabhsuithe maidir le hionchas saoil
thar thréimhse, dá réir sin braithfidh an t-ionchas saoil ag am scoir ar an mbliain ina
sroichfidh an ball aois scoir (aois 65). Taispeánann an tábla thíos an meán-ionchas saoil
ualaithe do bhaill a úsáidtear chun oibligeáidí sochair a dheimhniú.
Nollaig 2009
Ball ar aois 65 (ionchas reatha)

21.6

Ball ar aois 40 (ionchas saoil ag aois 65)

22.7

(c) Costais Pinsean
Tá na costais pinsean de €68,974 a gearradh ar an gCuntas Ioncaim agus Caiteachais de réir
na socruithe maoinithe a comhaontaíodh leis an Roinn Cumarsaide, Fuinnimh agus Acmhainní
Nádúrtha. In éagmais an tsocraithe cúitimh, is mar seo a leanas a bheadh an iarmhairt ar chostais:
2009
€ ‘000s
Costas Reatha Seirbhíse

68

Ús ar Dhliteanais na Scéime Pinsin

60
128
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13. Ráiteas i dtaca le Sreabhadh Airgid
(a) Anailís ar Athruithe sna Glan-Chistí
Ar an 01/10/2009

Sreafaí Airgid

Ar an 31/12/2009

Airgead Tirim ar lámh/
sa Bhanc

910

(745)

165

Taiscí

869

10

879

Iomlán

1,779

(735)

1,044

(b) Imréiteach ar Ghlan-Sreabhadh Airgid agus Gluaiseachtaí sna Glan-Chistí
2009
€ ‘000s
Méadú/(Laghdú) ar Airgead Tirim i rith na bliana

(745)

Airgead lóisteáilte i dTaiscí

10

Athruithe ar na Glan-Chistí

(735)

Glan-Chistí Tosaigh

1,779

Glan-Chistí Deiridh

1,044

45

BAI Ráitis Airgeadais
2009

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don tréimhse dar chríoch 31 Nollaig 2009

14. Aistriú ó Choimisiún Craolacháin na hÉireann
Nuair a bunaíodh é, fuair an tÚdarás glan-sócmhainní de €2,721,052 ó choimisiún Craolacháoin
na hÉireann de réir fhorálacha an Achta Craolacháín 2009.
2009
€ ‘000s
Sócmhainní Seasta

1144

Fiachóirí

853

Airgead Tirim agus Taiscí
Bainc

1779

Creidiúnaithe

(1055)

Glan-Sócmhainní

2,721

15. Cuntas Ioncam agus Caiteachais
2009
€ ‘000s
Iarmhéid aistrithe ó Choimisiún
Craolacháin na hÉireann
Easnamh don tréimhse
Iarmhéid Deiridh ar an 31 Nollaig 2009

46
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Ráiteas maidir le Freagrachtaí
Bunaíodh Údarás Craolacháin na hÉireann le feidhm ón 1 Deireadh Fómhair 2009
de bhun théarmaí an Acht Craolacháin, 2009 (“Acht na bliana 2009”). Ar an dáta sin
bhunaigh an tÚdarás ciste ar a dtugtar an Ciste Craolacháin (“an Ciste”). Bunaíodh
an Ciste Craolacháin i dtús báire faoin Acht Craolacháin (Maoiniú), 2003 agus rinne
Coimisiún Craolacháin na hÉireann maoiniú air. D’aistrigh an tAcht Craolacháin,
2009 bainistiú an Chiste go dtí Údarás Craolacháin na hÉireann.
De bhun théarmaí Acht na bliana 2009, tá Údarás Craolacháin na hÉireann freagrach
an an gCiste a bhainistiú agus a rialú. Tá sé freagrach freisin as ráitis airgeadais an
Chiste don tréimhse 1 Deireadh Fómhair go 31 Nollaig 2009 a ullmhú chun léargas
fíor cothrom a thabhairt ar staid chúrsaí an Chiste ar an 31 Nollaig 2009 agus ar a
ioncam agus a chaiteachas don tréimhse a chríochnaigh ar an lá sin.
Agus na ráitis airgeadais sin á n-ullmhú aige, tá ceangal ar an Údarás:
•
		

Beartais oiriúnacha cuntasaíochta a roghnú agus iad sin a chur i bhfeidhm
go seasta;

•

Breithiúnais agus meastacháin a dhéanamh atá réasúnach agus stuama;

•
		

Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn gnóthais reatha ach amháin i gcás
go bhfuil sé míchuí glacadh leis go leanfaidh an Ciste i bhfeidhm;

•
		

A chur in iúl gur leanadh na caighdeáin chuntasaíochta infheidhme,faoi réir aon
difríochtaí ábhartha a nochtfar agus a míneofar sna ráitis airgeadais.

Tá Údarás Craolacháin na hÉireann freagrach as:
•
		
		
		
		
		

Leabhair chearta cuntasaíochta a choimeád a léiríonn le cruinneas réasúnach ag
am ar bith seasamh airgeadais an Chiste agus a chuireann ar a chumas a
chinntiú go gcomhlíonann na ráitis airgeadais Alt 157(8) den sceideal leis an Acht
Craolacháin, 2009 agus go bhfuil siad i bhfoirm atá faofa ag an Aire
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha tar eis comhairliúcháin leis
an Aire Airgeadais.

•
		

Acmhainní an Chiste a chosaint agus bearta réasúnacha a ghlacadh le calaois agus 		
neamhrialtachtaí eile a chosc agus a aimsiú.

Cathaoirleach

Comhalta an Údarás
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Ráiteas i dtaobh Polasaithe Cuntasaíochta
Bunús na Cuntasaíochta
Ullmhaíodh na Ráitis Airgeadais don Chiste Craolacháin, atá i bhfoirm atá faofa ag an Aire
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha le ceadú ón Aire Airgeadais, ar bhonn
fabhraithe, ach amháin mar atá luaite thíos, faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil agus
de réir Chleachtais Cuntasaíochta a bhfuil Glacadh leis. Glactar caighdeáin tuairiscithe
airgeadais a mholann na comhlachtaí cuntasaíochta aitheanta de réir mar a thugtar feidhm
dóibh. Is é an Euro an t-aonad airgeadra ina ainmnítear na ráitis airgeadais.
Ioncam
Maoinítear an Ciste le hairgead atá curtha ar fáil ag an Oireachtas, trí vóta de chuid an Aire
Cumarsáide, Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha, chun críocha deontas faoi scéim agus
aon riarachán uirthi sin nó costais reasúnacha a bhaineann le scéim, i dtaca le gach bliain
airgeadais, gur suim airgid í sin arb ionann í agus 7 faoin gcéad d’iomlán na nglan-fáltas sa
bhliain sin i dtaca le táillí ceadúnas teilifíse.
Ciallaíonn glan-fáltais i dtaca le fáltas táillí ceadúnas teilifíse na fáltais iomlána lúide aon
chostais i dtaca leis na fáltais a dhearbhaíonn an tAire gur tabhaíodh air nó uirthi iad maidir
leis na táillí a bhailiú.
Tugtar cuntas ar an ioncam sin ar bhonn fáltas airgid.
Deontais
Muirearaítear deontais faoin Scéim Maoiniúchán Craoltóireachta ar Chuntas an Chiste
Craolacháin nuair a chomhlíonann an deonaí na coinníollacha ar fad atá ceangailte leis
an ndeontas. Léiríonn ceangaltais maidir le deontais faomhadh ar mhaoiniúchán i gcás
nach bhfuil na coinníollacha ar fad a ghabhann leis an ndeontas comhlíonta go fóill ag an
ndeonaí.
Socruithe Roimhe Seo
Bunaíodh an Ciste Craolacháin ar an gcéad dul síos de réir an Acht Craolacháin (Maoiniú),
2003 agus rinne Coimisiún Craolacháin na hÉireann bainistiú air. D’aistrigh an tAcht
Craolacháin, 2009, bainistiú an Chiste go dtí Údarás Craolacháin na hÉireann.
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Cuntas Ioncaim agus Caiteachais
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Nótaí

Ciste Craolacháin
Ioncam
Deontas an Oireachtais
Ús Infhála
Iomlán
Caiteachas
Deontais agus Dámhachtain
Luach Saothair Foirne
Táillí Dlí
Costais Riaracháin
Táille Inniúchóireachta
Costais ar Mheasúnúcháin
Costais Thaighde
Iomlán

3 Mhí go
Nollaig 2009
e ‘000

4199
88
4287

2

2261
140
59
2
4
8
3
2,477

Barrachas(/Easnamh) ioncaim thar
chaiteachas

1,810

Iarmhéid ag tús na bliana

14,242

Iarmhéid ag deireadh na bliana

16,052

Déanann an Ráiteas maidir le Polasaithe Cuntasaíochta agus na Nótaí 1–8 cuid de na Ráitis
Airgeadais seo. Rinne an tÚdarás na Ráitis Airgeadais seo a fhaomhadh ar an 20 Nollaig
2010 agus tá siad sínithe thar a cheann ag:

Cathaoirleach

Comhalta an Údarás

Príomhfheidhmeannach
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Clár Comhardaithe
mar a bhí ar an 31 Nollaig 2009

Sócmhainní Reatha
Fiachóirí
Airgead sa Bhanc agus ar Láimh
Taiscí Gearrthéarmacha

Dliteanais Reatha
Creidiúnaithe
(suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin)
Rótharraingt Bhainc

Nótaí

2009
e ‘000

3

165
1,383
14,508
1,322

5

4

(4)
-

16,052

Glan-Sócmhainní
Arna léiriú ag
An Ciste Craolacháin

16,052
16,052

Déanann an Ráiteas maidir le Polasaithe Cuntasaíochta agus na Nótaí 1–8 cuid de na
Ráitis Airgeadais seo. Rinne an tÚdarás na Ráitis Airgeadais seo a fhaomhadh ar an 20
Nollaig 2010 agus tá siad sínithe thar a cheann ag:

Cathaoirleach

Príomhfheidhmeannach
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Ráíteas Sreabhadh Airgid
don tréimhse dar chríoch 31 Nollaig 2009
3 Mhí go
Nollaig 2009
e ‘000

Imréiteach Barrachas Feidhmiúcháin
agus Glan-Insreabhadh/(Eis-sreabhadh)
Airgid ó Ghníomhaíochtaí Feidhmiúcháin
Barrachas/(Easnamh) don Bhliain
Torthaí ar Infheistíochtaí
(Méadú)/Laghdú ar Fhiachóirí

1810
(88)
-

Méadú/(Laghdú) ar Chreidiúnaithe
Glan-Insreabhadh/(Eis-Sreabhadh)
Airgid ó Ghníomhaíochtaí Feidhmiúcháin

(652)
1,070

Ráiteas Sreabhadh Airgid
Glan-Insreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí Feidhmiúcháin
Torthaí ar Infheistíochtaí
Ús Faighte

1,070
34

Bainistíocht ar Shócmhainní Leachtacha
Infheistithe i dTaiscí Gearrthéarmacha

(784)

Méadú/(Laghdú) in Iarmhéideanna Airgid

320

Déanann an Ráiteas maidir le Polasaithe Cuntasaíochta agus na Nótaí 1–8 cuid de na Ráitis
Airgeadais seo. Rinne an tÚdarás na Ráitis Airgeadais seo a fhaomhadh ar an 20 Nollaig
2010 agus tá siad sínithe thar a cheann ag:

Cathaoirleach

Comhalta an Údarás

Príomhfheidhmeannach
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
don tréimhse dar chríoch 31 Nollaig 2009
1. An Scéim um Maoiniú Craolacháin
(a) De réir an Acht Craolacháin 2009, cuireadh ceangal ar an Údarás scéim nó
scéimeanna a ullmhú chun deontais a íoc chun tacaíocht a thabhairt do chláir agus
tionscadail áirithe teilifíse agus raidió as méid gur 7% é de na glan-fháltais as ioncam
tháille ceadúnais teilifíse.
Níor moladh aon scéimeanna nua le linn na tréimhse 1 Deireadh Fómhair go 31 Nollaig
2009.
(b)
3 Mhí go
Nollaig 2009
e’000
Figiúr Ceangaltais Tosaigh
(O1 Deireadh Fómhair 2009)

11,720

Deontais íoctha suas go dtí 31 Nollaig 2009

(2,261)

Figiúr Ceangaltais Deiridh
(31 Nollaig 2009)

9,459

Aistríodh ceangaltais de e11,720,283 go dtí an Ciste a fheidhmíonn an tÚdarás Craolacháin
ar lá a bhunaithe 1 Deireadh Fómhair 2009 de réir théarmaí an Acht Craolacháin 2009, ón
gciste a d’fheidhmigh Coimisiún Craolacháin na hÉireann.
2. Costais Foirne
3 Mhí go
Nollaig 2009
e’000

Pá agus Tuarastail
Costais Leasa Shóisialaigh
Costais Phinsin

110
11
19
140
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3. Fiachóirí
2009
e’000
Fiachóirí

-

Réamhíocaíochtaí

-

Ús Fabhraithe

165

Ioncam Fabhraithe

-

Idirchuideachta

165

4. Creidiúnaithe
(Suimeanna dlite laistigh de bhliain amháin)
Creidiúnaithe Trádála

-

Fabhruithe

-

Idirchuideachta

4
4

5. Taiscí Gearrthéarmacha
Iarmhéid ar an 1 Deireadh Fómhair

13,724

Breiseanna

784

Astarraingtí

-

Infheistíochtaí arna léiriú ag
taiscí bainc

14,508

Mar atá riachtanach de réir Alt 157 (4&6) den Acht Craolacháin 2009, íocfar airgead
atá mar shochar sa chuntas reatha agus nach bhfuil gá leis chun dliteanais reatha
a ghlanadh isteach i gcuntas infheistíochta an Chiste.
Déanfar airgead i gcuntas infheistíochta an chiste nach bhfuil riachtanach chun
dliteanais reatha agus ionchasach a ghlanadh a infheistiú agus réadófar nó athrófar
na hinfheistíochtaí sin ó am go ham de réir riachtanas na hócáide agus íocfar fáltais
aon réadaithe den chineál sin, agus aon ioncam a fhaightear i dtaca le hairgead
infheistithe, isteach i gcuntas infheistíochta an Chiste.
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Bunaíodh an Ciste Craolacháin ar an gcéad dul síos faoin Acht Craolacháin (Maoiniú)
2003 agus rinne Coimisiún Craolacháin na hÉireann bainistíocht air.
Bhí beartas ag an gCoimisiún cistí barrachais a infheistiú i gcuntais bhainc tráchtála
éagsúla ionas go n-uasmhéadófaí an toradh úis. D’aistrigh an tAcht Craolacháin
2009 bainistíocht an Chiste go dtí Údarás Craolacháin na hÉireann agus rinne sé
foráil go mbeadh cuntas reatha agus cuntas infheistíochta i gceist leis an gCiste.
Le linn tréimhse an chuntais lean an tÚdarás ar aghaidh leis an mbeartas a bhí
glactha ag an gCoimisiún agus choimeád sé na cistí barrachais i dtaiscí le bainc
tráchtála. Tá teagmháíl á dhéanamh ag an Údarás leis an Roinn Cumarsáide,
Fuinnimh agus Acmhainní Nádúrtha maidir leis na ceangaltais sonracha sa chuid
seo den reachtaíocht.
6. Fostaithe agus Luach Saothair

Níl aon fhostaithe atá fostaithe go díreach ag an gCiste Craolacháin. Caitheann
roinnt fostaithe atá fostaithe ag Údarás Craolacháin na hÉireann cuid dá gcuid
ama, áfach, ag obair ar chúrsaí a bhaineann leis an gciste.
Aistrítear leibhéal na n-uaireanta ar ar oibrigh baill foirne ar an gCiste isteach ina
coibhéis de phostanna lánaimseartha agus leithdháiltear an choibhéis sin i gcostas
tuarastail ón BAI go dtí an Ciste.
7. Ráíteas Sreabhadh Airgid
(a) Anailís ar Athruithe sna Glan-Chistí
Ar an 01/10/2009 Sreabhadh Airgid
Airgead ar Lámh/
sa Bhanc

Ar an 31/12/2009

1,063

320

1,383

Taiscí

13,724

784

14,508

Iomlán

14,787

1,104

15,891
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BFS Ráitis Airgeadais
2009

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
don tréimhse dar chríoch 31 Nollaig 2009
(a) Imréiteach Glan-Sreabhadh Airgid agus Gluaiseachtaí sna Glan-Chistí
2009
€’000
Méadú/(Laghdú) ar
airgead i rith na bliana

320

Airgead Lóistithe i dTaiscí

784

Athruithe sna Glan-Chistí

1104

Glan-Chistí Tosaigh
Glan-Chistí Deiridh

14,787
15,891

8.Aistriú ón gCiste a d’fheidhmigh Coimisiún Craolacháin na hÉireann

Nuair a bunaíodh é, fuair an Ciste a fheidhmíonn Údarás Craolacháin na hÉireann
glan-sócmhainní de €14,241,908 ón gCiste a d’fheidhmigh Coimisiún Craolacháin
na hÉireann, de réir fhorálacha an Acht Craolacháin 2009.
€’000
Fiachóirí
Airgead Tirim agus Taiscí
Bainc

14,787

Creidiúnaithe

(656)

Glansócmhainní

60

111

14,242

