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Déanann Spórt Éireann forbairt
inbhuanaithe an spóirt iomaíoch agus
áineasa in Éirinn a phleanáil, a
stiúradh agus a chomhordú.
Is é an fhís atá ag Spórt Éireann:
• go rannchuidíonn an spórt le cáilíocht na beatha in Éirinn a
fheabhsú agus go spreagtar gach duine a ghlacann páirt sa spórt
agus go dtugtar meas orthu;
• go bhféachann daoine óga ar rannpháirtíocht sa spórt mar chuid dhílis
thaitneamhach dá saol gnóthach;
• gur féidir le daoine aonair a gcumas spóirt a fhorbairt agus cur leis an
taitneamh a bhaineann siad as an spórt, áit a bhfuil an tallann agus an
tiomantas atá acu ar an aon teorainn amháin;
• go mbaineann fir agus mná spóirt Éireannacha feidhmíocht den chéad
scoth amach go seasta agus go cothrom.
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Ráiteas an Chathaoirligh
Bhí an bhliain 2016 ina bliain iontach eile do
Spórt na hÉireann ar gach leibhéal, idir an
leibhéal gnáthphobail agus an leibhéal
ardfheidhmíochta.
Cuid lárnach den obair sin ba ea an obair a
rinne na Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta don
Spórt agus an ról a d’imir siad sa spórt a chur
chun cinn agus a fhorbairt ar fud na tíre agus
an obair a rinne an líonra náisiúnta
Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt, a
chomhlíonann ról ríthábhachtach maidir le
spriocanna rannpháirtíochta Spórt Éireann a
ghnóthú.
An tUas. Kieran Mulvey
Cathaoirleach

Bhí sáréachtaí in Rio sna Cluichí
Oilimpeacha agus Parailimpeacha araon i
measc na dtaispeántas breá ar an ardán
domhanda a chuir bród orainn sa bhliain
2016. D’éirigh linn i Rámhaíocht sna Cluichí
Oilimpeacha den chéad uair riamh agus
ghnóthaigh an fhoireann Seoltóireachta áit ar
an bpóidiam, faoi mar a rinne sí i Moscó sa
bhliain 1980. Bhí an dá éacht sin mar
fhianaise ar an gcumas atá ag Éirinn chun
bheith iomaíoch i ndisciplíní difriúla.
Chuir Foireann Éireann leis an rath a bhain sí
amach i mBéising agus i Londain agus, beag
beann ar na fadhbanna a tháinig chun cinn
lena linn, léirigh ár bhfeidhmíocht in Rio gur
féidir le hÉirinn bheith iomaíoch ar an leibhéal
is airde den spórt idirnáisiúnta. Cuireadh
Athbhreithniú Rio i gcrích tar éis na gCluichí
agus úsáidfidh Éire é chun cur leis an rath a
baineadh amach in Rio agus sinn ag ullmhú do
Thóiceo 2020.
Tá Spórt Éireann tiomanta don spórt
ardfheidhmíochta. Trí thacaí, daoine agus
córais den chéad scoth a sholáthar ag Institiúid
Spórt Éireann, soláthraíonn Spórt Éireann do
lúthchleasaithe agus cóitseálaithe
ardfheidhmíochta an timpeallacht a theastaíonn
uathu chun feidhmiú ar an ardán domhanda.
Forbairt dhearfach thábhachtach do spórt na
hÉireann ba ea críochnú agus oscailt an Ionaid
Traenála Ardfheidhmíochta in Institiúid Spórt
Éireann. A bhuí leis an Ionad, tá saoráidí den
chéad scoth ar leac an dorais anois ag ár
lúthchleasaithe Ardfheidhmíochta.

Níl san Ionad Traenála Ardfheidhmíochta ach
ceann amháin de na nithe nua atá le fáil ar
Champas Náisiúnta Spórt Spórt Éireann, atá
ag feidhmiú mar chroílár gníomhaíochta spóirt
in Éirinn anois. Críochnaíodh an chéad ghné
de Láthair Náisiúnta faoi Dhíon Spórt Éireann
sa bhliain 2016. Bhí an Láthair ar cheann de
na príomhphíosaí a bhí ar iarraidh ó
bhonneagar spóirt na hÉireann agus táim ag
tnúth le cuid mhór imeachtaí náisiúnta agus
idirnáisiúnta a bheith á n-óstáil inti sna blianta
atá romhainn. Mar thoradh ar an bhforbairt sin
agus ar chríochnú oifigí nua Chluichí
Oilimpeacha Speisialta Éireann agus an Raoin
Náisiúnta Trastíre, daingníodh an cháil atá ag
an gCampas mar phríomh-mhol spóirt in
Éirinn.
Táim ag tnúth le bliain chorraitheach eile a
fheiceáil i saol an spóirt an bhliain seo
chugainn agus ba mhaith liom gach rath a ghuí
ar na Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta, ar na
Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt agus ar
lúthchleasaithe sa bhliain 2017. Is an-mhór ag
Spórt Éireann an tacaíocht a fuaireamar sa
bhliain 2016 ón Aire Ross agus ón Aire
O’Donovan, agus iad ag cumasú dúinn cloí leis
an misean atá againn caighdeáin a fheabhsú
sa spórt ardfheidhmíochta agus rátaí
rannpháirtíochta a mhéadú.
Mar fhocal scoir, ba mhaith liom buíochas
agus ómós a thabhairt do Choiste
Feidhmiúcháin Spórt Éireann, do mo
chomhghleacaithe ar an mBord agus do na
Comhaltaí Coiste. Ba mhaith liom buíochas a
ghabháil freisin le hArd-Rúnaí na Roinne
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus lena
chuid ball foirne as an gcúnamh agus an
tacaíocht leanúnach a thugann siad dúinn.
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Athbhreithniú an Phríomhfheidhmeannaigh
Is é seo an tuarascáil bhliantúil ó Spórt
Éireann don bhliain dar críoch an 31 Nollaig
2016.Tá sí á cur faoi bhráid an Aire Spóirt mar
a cheanglaítear faoi alt 17 den Acht um Spórt
Éireann, 2015.

John Treacy
Príomhfheidhmeannach

Leagtar amach sa tuarascáil seo na
príomhghnéithe den obair a dhéanann Spórt
Éireann, lena n-áirítear na nithe seo a leanas;
• an líon daoine a ghlacann páirt sa spórt
agus i ngníomhaíocht fhisiciúil
• ardfheidhmíocht a chothú trína chinntiú
go dtiocfaidh feabhas ar fheidhmíocht na
hÉireann sa scothspórt idirnáisiúnta;
agus
• acmhainneacht na gComhlachtaí Rialaithe
Náisiúnta agus na gComhpháirtíochtaí Áitiúla
Spóirt a mhéadú; agus
• leanúint le Campas Náisiúnta Spórt Spórt
Éireann a fhorbairt.
Chonacthas rannpháirtíocht láidir i
ngach réimse den spórt sa bhliain 2016.
A bhuí leis an tsárobair a rinne na
Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta agus na
Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt,
leanadh le deiseanna a chruthú do
rannpháirtithe ó gach cuid d’Éirinn agus
ó gach cúlra sóisialta.
Cuireann Spórt Éireann béim ar leith ar a
chinntiú go mbeidh an spórt forásach agus
inrochtana. Tá sé sin ar cheann de na
prionsabail bhunúsacha atá ag na
Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt, a
fhéachann le deireadh a chur le haon
bhacainn a choisceann rannpháirtíocht sa
spórt.
Tá ról tábhachtach le himirt ag an spórt maidir
le leibhéil ghníomhaíochta fisiciúla a mhéadú
laistigh den daonra agus, ar an mbealach sin,
déanann sé rannchuidiú mór le sláinte an
náisiúin. Mar a léirítear sa tuarascáil seo,
tugann an líon rannpháirtithe sa spórt agus i
ngníomhaíocht fhisiciúil ar fud na tíre ar fad
misneach dúinn. Tá an méid sin mar fhianaise
ar na cláir rannpháirtíochta atá ar bun ag na
Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta agus ag na
Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt.

Bliain shuntasach do Champas Náisiúnta
Spórt Spórt Éireann ba ea an bhliain 2016.
Críochnaíodh an tIonad Traenála
Ardfheidhmíochta, ar ionad úrscothach é, i
dtús na bliana agus críochnaíodh Céim 1 de
Láthair Náisiúnta faoi Dhíon Spórt Éireann ag
deireadh na bliana. Críochnaíodh an Raon
Náisiúnta Trastíre agus cóiríocht oifige do
Chluichí Oilimpeacha Speisialta Éireann idir
an dá linn, agus sinn ag cur leis an scata
iontach saoráidí atá lonnaithe ar an gCampas
anois.
Tá an infheistíocht a rinne an Rialtas sa
Champas mar fhianaise ar a thábhachtaí atá sé
saoráidí cuí a bheith i bhfeidhm againn dár
lúthchleasaithe agus dár gComhlachtaí
Rialaithe Náisiúnta. A bhuí leis na saoráidí sin,
cabhrófar lenár bhfir spóirt agus lenár mná
spóirt araon barr a gcumais a bhaint amach
agus tairgfear taitneamhachtaí luachmhara don
phobal áitiúil ag an am céanna. Táimid ag tnúth
le bliain fhorásach eile a bheith ag an gCampas
sa bhliain 2017.
Ba mhaith liom buíochas a ghabháil le
Shane Ross, an tAire Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt, le Patrick
O’Donovan, an tAire Stáit um
Thurasóireacht agus Spórt, agus le hoifigigh
na Roinne Iompair, Turasóireachta agus
Spóirt as an tacaíocht leanúnach a thug
siad dúinn sa bhliain 2016. Ba mhaith liom
buíochas a ghabháil freisin le Bord agus
baill foirne Spórt Éireann as an mbarr
feabhais a bhaineann siad amach go
leanúnach agus a gcuid dualgas á gcur i
gcrích acu.
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Bord Spórt Éireann

Kieran Mulvey

Bernard Allen

Seán Benton

Roy Dooney

Tá Kieran Mulvey ina Chathaoirleach ar
Spórt Éireann. Bhí sé ina
Phríomhfheidhmeannach ar an gCoimisiún
um Chaidreamh Oibreachais ón mbliain
1991 go dtí an bhliain 2016. Bhí sé ina ArdRúnaí ar Chumann na Meánmhúinteoirí,
Éire, agus ar Chónaidhm Éireannach na
Múinteoirí Ollscoile roimhe seo. Thug Kieran
comhairle don Aontas Eorpach agus don
Eagraíocht Idirnáisiúnta Saothair ar nithe a
bhaineann le bainistíocht phoiblí, le
hacmhainní daonna agus le caidreamh
tionsclaíoch freisin. Tá Kieran ina
Chomhalta d’Institiúid Oideachais na hAlban
agus sealbhaíonn sé Dochtúireacht Oinigh
sa Dlí ó Ollscoil na hÉireann.

Ceapadh Bernard Allen chuig Dáil
Éireann den chéad uair sa bhliain 1981
agus choinnigh sé a shuíochán ag gach
olltoghchán ina dhiaidh sin go dtí go
ndeachaigh sé ar scor sa bhliain 2011.
Agus é ina urlabhraí binse tosaigh um
Shláinte, um Leas Sóisialach, um
Chomhshaol agus Rialtas Áitiúil, um
Ghnóthaí Eachtracha agus um
Thurasóireacht, Spórt agus Áineas,
ceapadh Bernard mar Aire Stáit ag an
Roinn Oideachais agus Comhshaoil le
freagracht speisialta as an Óige agus an
Spórt. Tá Bernard ina chomhalta d’Aontas
Galf Dhá Mhaide na hÉireann, de BholChumann na hÉireann, d’Aontas Gailf na
hÉireann, de Chumann Lúthchleas Gael
agus de Chumann Peile na hÉireann. Bhí
Bernard ina chomhalta boird de
Chomhairle Spóirt na hÉireann.

Tá Seán ina Chathaoirleach ar Ospís
agus Seirbhísí Cúraim Mhuire, Crois
Araild agus an Charraig Dhubh. Bhí
sé ina Chathaoirleach ar an mBord
Oideachais agus Airgeadais agus ar
Oifig na nOibreacha Poiblí roimhe
seo. D’oibrigh sé mar Choimisinéir ar
Oifig na nOibreacha Poiblí agus mar
Stiúrthóir Airgeadais ag an Roinn
Sláinte freisin. Bhí Seán ina
chomhalta boird d’Údarás Forbartha
an Champais Náisiúnta Spórt.

Tá Roy ina Chathaoirleach ar NSCDA
(Operations Designated Activity
Company). Is Sainchomhairleoir
Cumarsáide ó thaobh gairme é. Bhí
Roy ina chomhalta den Ghrúpa um an
Straitéis Náisiúnta Spóirt ón mbliain
1995 go dtí an bhliain 1997. Bhí sé ina
Choimisinéir ar Shraith Eircom roimhe
seo. Is iar-lúthchleasaí idirnáisiúnta é, a
rinne ionadaíocht d’Éirinn mar reathaí
ag comórtais Mharatóin, Bhóthair agus
Trastíre ar leibhéal Eorpach agus
Domhanda araon. Bhí sé ina chomhalta
comhthofa de Bhord Lúthchleasaíocht
Éireann. Bhí Roy ina chomhalta boird
d’Údarás Forbartha an Champais
Náisiúnta Spórt.

Mary Dorgan

Frances Kavanagh

John Maughan

Caroline Murphy

Chuaigh Mary Dorgan ar scor ón bpost
mar Phríomhfheidhmeannach Cúnta ar
an Údarás Sláinte agus Sábháilteachta.
Chuaigh sí isteach san Údarás ó
Chriostal Phort Láirge, áit ar shealbhaigh
sí an ról mar Bhainisteoir Acmhainní
Daonna. D’fhóin Mary ar a lán Bord agus
coistí, lenar áiríodh Board of Waterford
Childcare Ltd, Pobal, an tÚdarás Sláinte
agus Sábháilteachta, Comhlachas
Tráchtála Phort Láirge (mar Uachtarán)
agus Institiúid Teicneolaíochta Phort
Láirge. Tá sí ina comhalta deimhnithe
d’Institiúid Idirghabhála na hÉireann. Bhí
Mary ina comhalta boird de Chomhairle
Spóirt na hÉireann.

Tá Frances Kavanagh ina Stiúrthóir
Sinsearach um Spórt le Cluichí
Oilimpeacha Speisialta Éireann. Bhí sí
ina Stiúrthóir um Spórt agus Comórtais
do Chomórtas Domhanda Samhraidh na
gCluichí Oilimpeacha Speisialta sa bhliain
2003. D’fhóin sí ar a lán coistí agus bord
agus í ag déanamh ionadaíocht do na
Cluichí Oilimpeacha Speisialta ar leibhéal
Náisiúnta, Eorpach agus Idirnáisiúnta.
Déanann sí cathaoirleacht ar an gCoiste
Comhairleach Idirnáisiúnta um Rialacha
Spóirt faoi láthair. Bhí sí ina comhalta
boird de Chónaidhm Spóirt na hÉireann
agus ina hUachtarán ar an gCónaidhm
roimhe seo. Bhí Frances ina comhalta
boird de Chomhairle Spóirt na hÉireann.

Bhí John Maughan ina Bhainisteoir
Peile Sinsir, a bhí i gceannas ar
Fhoirne Contae Mhaigh Eo, an
Chláir, Ros Comáin agus Fhear
Manach. Thug sé a fhoireann chuig
Cluiche Ceannais Sinsir UileÉireann sna blianta 1996, 1997
agus 2004. Spreag John an Clár
chun Craobh Peile na Mumhan a
bhuachan don dara huair sa bhliain
1992. Bhainistigh sé foireann
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, i
gCorn Sigerson freisin. Shealbhaigh
John an ról mar Chaptaen le
hÓglaigh na hÉireann agus tá sé
fostaithe mar Oifigeach Soláthair le
Comhairle Contae Mhaigh Eo faoi
láthair. Oibríonn sé mar anailísí
peile le Raidió RTÉ freisin. Bhí John
ina chomhalta boird de Chomhairle
Spóirt na hÉireann.

Tá Caroline ina Craoltóir agus ina
Síceolaí atá i gceannas ar a
Comhlacht
Sainchomhairleoireachta
Cumarsáide féin. Cuireann sí an
clár ‘It Says in the Papers’ i láthair
ar Morning Ireland agus tá sí ag
obair i réimse an Chraolacháin
Spóirt ar an Raidió agus ar an
Teilifís araon le blianta fada anuas.
Bhí sí ina comhalta d’Údarás
Forbartha an Champais Náisiúnta
Spórt agus rinne sí ionadaíocht don
Údarás ar Choiste
Ardfheidhmíochta Institiúid Spóirt
na hÉireann. Bhí Caroline ina
comhalta boird d’Údarás Forbartha
an Champais Náisiúnta Spórt.
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Patrick O’Connor
Is Aturnae, Cróinéir, Eadránaí agus Nótaire Poiblí é
Patrick O’Connor. Tá sé ina chomhalta de roinnt
comhlachtaí gairmiúla agus rialála agus cumann
gairmiúil agus rialála, lena n-áirítear Dlí-Chumann na
hÉireann, Institiúid Chairte na nEadránaithe, an Binse
Meabhair-Shláinte agus Painéil Araíonachta
Chumann Rugbaí an Domhain, Chraobh na Sé
Náisiún agus Chumann Rugbaí na hÉireann. D’fhóin
Patrick mar chomhalta, mar chathaoirleach agus mar
stiúrthóir le raon leathan eagraíochtaí gairmiúla,
spóirt agus daonchairdiúla roimhe seo. Áirítear leo
sin Bord Bainistíochta Phobalscoil Louis, Teach
Dóchais, Cumann na hÉireann um Eolaíocht an
Fhéinmharaithe, an Bord Comhairleach um
Cheapacháin Bhreithiúnacha, Bord na Seirbhíse
Cúirteanna agus Comhairle Preasa na hÉireann.
Shealbhaigh sé oifigí éagsúla laistigh de DhlíChumann na hÉireann. Ba é oifig an Uachtaráin
(1998-99) an ceann ba shuntasaí díobh. Bhí Patrick
ina chomhalta boird de Chomhairle Spóirt na
hÉireann.

Liam Sheedy
Tá Liam Sheedy ina Bhainisteoir
Réigiúnach le Banc na hÉireann.
D’imir sé le foireann iomána
Thiobraid Árann agus bhuaigh sé
Craobh Mionúr Uile-Éireann mar
bhainisteoir ar an gcontae sa bhliain
2006. Bhuaigh sé an tSraith
Náisiúnta uair amháin agus Craobh
na Mumhan dhá uair ar leibhéal sinsir
sular bhuaigh sé Craobh Uile-Éireann
sa bhliain 2010. Tá sé ina anailísí
iomána ar The Sunday Game ar RTÉ
freisin. Bhí Liam ina chomhalta boird
de Chomhairle Spóirt na hÉireann.

Freastal na gComhaltaí ar Chruinnithe Boird
sa bhliain 2016
Thionóil Spórt Éireann 10 gcruinniú sa bhliain 2016.

Comhalta

Donal Óg Cusack
Agus é ina innealtóir ó thaobh gairme de,
tá Donal Óg ina iarchúl báire le Foireann
Iomána Chorcaí. Bhuaigh sé bonn UileÉireann agus Gradam Sárimreoirí roinnt
uaireanta. Oibríonn Donal Óg mar
thráchtaire sna meáin agus tá sé ina
Chathaoirleach ar an gCumann Imreoirí
Gael. Tá sé ina chuid d’fhoireann
bhainistíochta Fhoireann Iomána Sinsir an
Chláir. Bhí Donal Óg ina chomhalta boird
d’Údarás Forbartha an Champais Náisiúnta
Spórt.

Iomlán

Kieran Mulvey
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Baill Foirne Spórt Éireann
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Forbhreathnú ar Choistí Spórt Éireann

An tUas. John Treacy, Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
Coiste

Jason McLoughlin, Stiúrthóir Airgeadais, Seirbhísí Corparáideacha
agus Cumarsáide
Nicola Connolly, Feidhmeannach Airgeadais
Colm McGinty, Stiúrthóir Clár Straitéiseach/Rúnaí don Bhord
David Gash, Bainisteoir Margaíochta agus Cumarsáide

Faireachán agus athbhreithniú a dhéanamh
ar chórais rialaithe inmheánaigh agus
bhainistíochta riosca Spórt Éireann;
Faireachán a dhéanamh ar iomláine na
An Coiste
Iniúchóireachta ráiteas airgeadais, agus breithiúnais
shuntasacha tuairiscithe airgeadais á nathbhreithniú; Faireachán agus
athbhreithniú a dhéanamh ar a éifeachtaí
atá feidhm iniúchóireachta inmheánaí Spórt
Éireann.
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Cúnamh agus comhairle a thabhairt do
Spórt Éireann maidir le nithe straitéiseacha,
infheistíochta agus oibriúcháin a bhaineann
leis an gClár Ardfheidhmíochta agus le
hInstitiúid Spóirt na hÉireann.

5

Breithniú a dhéanamh ar dheontais do
Chomhlachtaí Rialaithe Náisiúnta agus iad a
mholadh ar bhonn bliantúil.

3

An Coiste
Frithdhópála

Cúnamh agus comhairle a thabhairt do Spórt
Éireann maidir le comhlíonadh a
fheidhmeanna, lena n-airítear cúnamh agus
comhairle a thabhairt do Spórt Éireann maidir
le beartais a cheapadh a bhaineann leis na trí
shnáithe tástála, oideachais agus taighde a
cheanglaítear faoi Choinbhinsiún Chomhairle
na hEorpa in aghaidh na Dópála, 1989, agus
cúnamh agus comhairle a thabhairt do bhaill
foirne Spórt Éireann maidir le beartais a chur i
ngníomh.
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An Coiste
Cóitseála

Comhairle a thabhairt do Spórt Éireann
maidir leis an mbeartas agus an straitéis le
haghaidh Cóitseáil a fhorbairt ar oileán na
hÉireann.
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An Coiste
Taighde

Formhaoirseacht a dhéanamh ar chlár taighde
Spórt Éireann agus tuairisc a thabhairt do
Spórt Éireann ar nithe a bhaineann leis an
gclár.

Rannpháirtíocht agus Eitic
Una May, Stiúrthóir Rannpháirtíochta agus Eitice
Siobhán Leonard, Bainisteoir Frithdhópála
Gerard Nowlan, Oifigeach um Eolaíocht Frithdhópála
Bernie Priestley, Bainisteoir Cód Eitice
Colin Murphy, Oifigeach Cód Eitice agus Faisnéise
Emma Jane Clarke, Stiúrthóir Comhpháirtíochtaí agus Rialachais
Gillian Costelloe, Feidhmeannach Comhpháirtíochtaí Spóirt
Cormac MacDonnell, Bainisteoir Conairí Náisiúnta

Ardfheidhmíocht agus Comhlachtaí Rialaithe
Náisiúnta
Paul McDermott, Stiúrthóir Ardfheidhmíochta agus Comhlachtaí
Rialaithe Náisiúnta
Niamh O’Sullivan, Bainisteoir Ardfheidhmíochta
Erika Murphy, Feidhmeannach Ardfheidhmíochta
Shane Califf, Bainisteoir Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta

An Coiste
Ardfheidhmíoc
hta

An Coiste um
Dheontais do
Chomhlachtaí
Rialaithe
Náisiúnta

An tAonad Taighde
Peter Smyth, Stiúrthóir Taighde

Ról

An Líon
Cruinnithe

Airgeadas, Seirbhísí Corparáideacha agus Cumarsáid

Aonad Cóitseála Spórt Éireann
Michael McGeehin, Stiúrthóir Aonad Cóitseála Spórt Éireann
Deirdre Morrissey, Cúntóir Pearsanta don Stiúrthóir
Diarmaid Moloney, Teicneoir TF
Sheelagh Quinn, Ceann Seirbhísí Corparáideacha
Ann McMahon, Riarthóir
Helen Quain, Riarthóir
Declan O’Leary, Ceann Seirbhísí Cóitseála
Liam Moggan, Oifigeach um Fhorbairt Oideachais Chóitseálaithe
Adrian Byrne, Oifigeach um Fhorbairt Oideachais Chóitseálaithe
Fiona Larkin, Oifigeach um Fhorbairt Oideachais Chóitseálaithe
Hayley Harrison, Oifigeach um Fhorbairt Oideachais Chóitseálaithe

Campas Náisiúnta Spórt Spórt Éireann
David Conway, Stiúrthóir Champas Náisiúnta Spórt Spórt Éireann
Bernie O’Shea, Fáilteoir, Campas Náisiúnta Spórt Spórt Éireann
Stephen Ryan, Ceann Riaracháin, Campas Náisiúnta Spórt Spórt
Éireann

Institiúid Spórt Éireann
Caroline MacManus, Bainisteoir Seirbhísí Feidhmíochta

Coiste an
Champais
Náisiúnta
Spórt

De réir mhír 6(4)(a) de Sceideal 1 a
ghabhann leis an Acht um Spórt Éireann,
2015, cúnamh agus comhairle a thabhairt do
Spórt Éireann maidir lena chuid feidhmeanna
a bhaineann le campas náisiúnta spórt a
fhorbairt ar an láithreán.

Moltaí a dhéanamh don Bhord maidir le cé
acu a shásaíonn nó nach sásaíonn
eagraíochtaí is iarratasóir na critéir
An Coiste
Incháilitheachta incháilitheachta arna gcomhaontú ag an
mBord.
An Grúpa
Stiúrtha um
Fhormhaoirse
acht a
Dhéanamh ar
an Tacaíocht
ón Rialtas do
Pheil Ghaelach
na mBan agus
do
Chamógaíocht

3
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3

Formhaoirseacht a dhéanamh ar an tacaíocht
ón Rialtas do Pheil Ghaelach na mBan agus
do Chamógaíocht.
3
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An tAonad
Ardfheidhmíochta
Feidhmíonn Spórt Éireann mar phríomhghníomhaireacht i Spórt Ardfheidhmíochta na hÉireann a fhorbairt.
Agus é ag obair go dlúth leis na Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta, féachann Aonad Ardfheidhmíochta Spórt
Éireann le tacú le roinnt cuspóirí a ghnóthú, go háirithe na cuspóirí seo a leanas:
• Boinn a bheith á mbuachan ag lúthchleasaithe Éireannacha sna Cluichí Oilimpeacha agus Parailimpeacha
• Rath córasach marthanach a bhaint amach ar leibhéal Eorpach, Domhanda, Oilimpeach agus Parailimpeach
• Deiseanna a chruthú do lúthchleasaithe Éireannacha chun go n-éireoidh go geal leo ar leibhéal idirnáisiúnta, le
linn dóibh traenáil agus cónaí in Éirinn
• Próisis phleanála agus infheistíochta a fhorbairt agus a bhrú chun cinn do Chomhlachtaí Rialaithe Náisiúnta

Buaicphointí an Chláir
• Rinne 77 lúthchleasaí dhifriúla ionadaíocht
d’Fhoireann Éireann i 14 spórt ag na Cluichí
Oilimpeacha in Rio sa bhliain 2016. Chríochnaigh
Éire sa 62ú háit ar an tábla bonn foriomlán.
Bhuaigh sí dhá bhonn airgid i rámhaíocht agus i
seoltóireacht agus chríochnaigh a lúthchleasaithe i
measc an deichniúir iomaitheoirí is fearr ar 14
ócáid.
• Rinne 48 lúthchleasaí ionadaíocht d’Fhoireann
Éireann i ndeich spórt dhifriúla ag na Cluichí
Parailimpeacha in Rio sa bhliain 2016.
Chríochnaigh Éire san 28ú háit ar an tábla bonn
foriomlán. Bhuaigh sí 11 bhonn i lúthchleasaíocht,
i snámh agus i rothaíocht (ceithre bhonn óir,
ceithre bhonn airgid agus trí bhonn cré-umha).
• Fuair 21 Chomhlacht Rialaithe Náisiúnta Cistiú
Ardfheidhmíochta chun tacú leo a gCláir
Ardfheidhmíochta a chur i ngníomh
• Fuair Comhairle Oilimpeach na hÉireann agus
Cumann Parailimpeach na hÉireann Cistiú
Ardfheidhmíochta chun tacú lena bhfeachtas faoi
seach sna Cluichí in Rio sa bhliain 2016
• Tugadh cistiú do dháréag galfairí atá ag teacht
chun cinn trí Scéim Ghalf Fhoireann Éireann, rud
a riarann an Chónaidhm Gailf in Éirinn é
• Tugadh deontais aonair do 86 lúthchleasaí ó
14 spórt tríd an Scéim Cardála Idirnáisiúnta
• Íocadh deontais bhliantúla i leith chostais oibriúcháin
Staid Morton i Seantrabh agus i leith chostais
oibriúcháin na Linne 50 méadar in Ollscoil Luimnigh.

Forbhreathnú ar an gClár
Tá sé de chúram ar an Aonad Ardfheidhmíochta
Straitéis Ardfheidhmíochta Spórt Éireann a stiúradh
agus a chomhlíonadh. Is é an aidhm lárnach atá ag an
Aonad Ardfheidhmíochta cabhrú le lúthchleasaithe
agus foirne babhtaí ceannais a shroicheadh agus
áiteanna ar an bpóidiam a ghnóthú ar leibhéal
Eorpach, Domhanda, Oilimpeach agus Parailimpeach.
Chun an méid sin a dhéanamh, oibríonn Spórt Éireann
go dlúth leis na Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta a
bhfuil acmhainneacht shainaitheanta acu an rath sin a
bhaint amach ar bhonn comhsheasmhach seasta.
Soláthraítear infheistíocht gach bliain do na Cláir
Ardfheidhmíochta atá i bhfeidhm ag an 21 Chomhlacht
Rialaithe Náisiúnta. Buntacaítear leis an infheistíocht
sin leis an infheistíocht dhíreach a sholáthraítear do
lúthchleasaithe sinsearacha tríd an Scéim Cardála
Idirnáisiúnta.

Ag an taobh eile den chonair feidhmíochta, tá
Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta freagrach as píblíne
tallainne láidir a bhunú laistigh dá spórt féin, rud a
chinnteoidh go mbeidh leanúnachas ann sa soláthar
lúthchleasaithe Éireannacha den chéad scoth; tacaítear
leis an méid sin tríd an gcistiú a sholáthraíonn Spórt
Éireann le haghaidh Cláir Ardfheidhmíochta.
Ag deireadh na gCluichí in Rio, seoladh athbhreithniú i
gcomhar le gach spórt Oilimpeach agus Parailimpeach
a ghlac páirt sna Cluichí. Bhí sé mar aidhm le
hAthbhreithniú Rio feachtais cheathairbhliantúla na
spórt a mheas agus treoirphlean a leagan síos le
haghaidh dul chun cinn a dhéanamh suas go Tóiceo
2020. Críochnaíodh Athbhreithniú Rio go hoifigiúil faoi
mhí na Nollag 2016.
Infheistíodh €10.18 milliún in 21 Chlár Ardfheidhmíochta
sa bhliain 2016, lenar áiríodh iad sin de chuid
Chomhairle Oilimpeach na hÉireann agus Chumann
Parailimpeach na hÉireann. Infheistíodh €1.82 milliún i
86 lúthchleasaí tríd an Scéim Cardála Idirnáisiúnta agus
infheistíodh €200,000 eile i ndáréag imreoirí faoi Scéim
Ghalf Fhoireann Éireann. Fuair Institiúid Spórt Éireann
€1.7 milliún chun tacú le hoibriú na saoráide agus le
seirbhísí tacaíochta a sholáthar do na spóirt
Ardfheidhmíochta dhifriúla.
Is fochoiste de chuid Spórt Éireann é an Coiste
Ardfheidhmíochta agus d’oibrigh sé ar fud na bliana
2016 chun cúnamh agus comhairle a thabhairt don
Bhord maidir le nithe straitéiseacha, infheistíochta
agus oibriúcháin a bhaineann leis an spórt
Ardfheidhmíochta in Éirinn. Tá an Coiste faoi
chathaoirleacht ag Liam Sheedy, comhalta boird de
Spórt Éireann, agus cuimsíonn sé ochtar comhaltaí,
lena n-áirítear ionadaithe neamhspleácha agus
ionadaithe ó na príomhchomhlachtaí i spórt
Ardfheidhmíochta na hÉireann. Lean an tAonad
Ardfheidhmíochta de bheith ag obair i gcomhpháirt le
haonaid eile agus le heagraíochtaí eile ar mhaithe le
feidhmíocht sa scothspórt a fheabhsú. Áiríodh leo sin
Institiúid Spórt Éireann, Aonad Cóitseála Spórt
Éireann, Spórt Thuaisceart Éireann, Comhairle
Oilimpeach na hÉireann agus Cumann
Parailimpeach na hÉireann.
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Institiúid Spórt Éireann
Tugann Institiúid Spórt Éireann tacaíocht den chéad scoth do lúthchleasaithe ardfheidhmíochta.
Oibríonn Institiúid Spórt Éireann go díreach le Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta chun líonraí
tacaíochta eolaíochta agus leighis atá sainiúil don spórt a fhorbairt ionas go mbeidh ag gach
spórt an tacaíocht a theastaíonn uaidh chun dul i bhfeidhm ar fheidhmíocht.

Buaicphointí an Chláir

Forbhreathnú ar an gClár

• Soláthraíodh 2,700 lá de sheirbhísí
tacaíochta (eolaíocht, leigheas agus stíl
mhaireachtála) do níos mó ná 200
lúthchleasaí agus do níos mó ná 25
chóitseálaí ó 18 spórt

Comhlíonann Institiúid Spórt Éireann an fhís
agus an cuspóir atá aici trí dhíriú ar thrí
shnáithe tacaíochta a thabhairt do Spórt
Ardfheidhmíochta na hÉireann - Tacaíocht
Córas, Tacaíocht Feidhmíochta
Lúthchleasaithe, agus Forbairt Cumais agus
Saineolais.

• Bhí ról díreach ag 14 bhall foirne de chuid
na hInstitiúide i dtacaíocht a thabhairt do na
foirne Oilimpeacha agus Parailimpeacha in
Rio ag na Cluichí féin agus ag campaí
coinneála roimh na Cluichí
• Maidir leis na 13 bhonn a buadh in Rio,
fuair dháréag lúthchleasaithe tacaíocht go
díreach ón Institiúid
• Ó osclaíodh an tIonad Ardfheidhmíochta
san Institiúid i mí Eanáir 2016, bhí 5,479
gcinn de choinní le lúthchleasaithe ann, ar
lena linn a fuair siad raon seirbhísí
tacaíochta, agus soláthraíodh 3,780 uair an
chloig de thacaíocht ag an Ionad
• Rinneadh 104 thástáil fola, 76 atreorú
leighis agus trí scagthástáil chairdiacha
san Institiúid
• D’fhreastail 220 duine de lúthchleasaithe,
de chóitseálaithe, de bhainisteoirí agus de
bhaill teaghlaigh ar an gClár Trasdula do
Rio – An tSraith Éabhlóide
• Tugadh tacaíocht do 24 dhuine de
chóitseálaithe agus de stiúrthóirí
feidhmíochta náisiúnta tríd an gClár um an
Tóir ar Bharr Feabhais. Bhí 54% san iomlán
(68 nduine as 125 dhuine) de na
lúthchleasaithe a rinne ionadaíocht d’Éirinn
in Rio á dtraenáil ag 18 gcóitseálaí a ghlac
páirt sa Chlár um an Tóir ar Bharr Feabhais,
agus iad ag obair i 16 spórt dhifriúla. Maidir
leis na 13 bhonn a buadh in Rio, bhí
deichniúr lúthchleasaithe á dtraenáil ag
cóitseálaithe a ghlac páirt sa Chlár um an
Tóir ar Bharr Feabhais

Tacaíocht Feidhmíochta Lúthchleasaithe –
bainistítear raon seirbhísí eolaíochta, leighis
agus stíl mhaireachtála i gcomhpháirt leis na
Stiúrthóirí Feidhmíochta agus dírítear na
seirbhísí sin ar bhealach a thacaíonn le
lúthchleasaithe barr a gcumais a bhaint amach.
Soláthraítear tacaí sna réimsí seo a leanas, i
measc cinn eile: neartú agus riochtú; fisiteiripe
leighis agus spóirt; cothú; fiseolaíocht;
síceolaíocht; stíl mhaireachtála lúthchleasaithe;
agus anailís feidhmíochta. Soláthraíonn an
Institiúid raon tacaí atreoraithe agus anailíse
freisin, lena n-áirítear mear-atreorú, síceolaíocht
chliniciúil, anailís fola, agus íomháú.
Forbairt Cumais agus Saineolais – dírítear an
cineál tacaíochta seo ar cheannairí, cóitseálaithe
agus baill foirne tacaíochta i réimse na
hArdfheidhmíochta. Tríd an gClár um an Tóir ar
Bharr Feabhais, d’oibrigh an Institiúid i gcomhar
le cóitseálaithe Oilimpeacha agus
Parailimpeacha sa bhliain 2016 chun tacú lena
n-ullmhúchán do na Cluichí in Rio agus lena
bhfeidhmíocht sna Cluichí.
Tacaíocht Córas – oibrítear i gcomhpháirt le
hAonad Ardfheidhmíochta Spórt Éireann agus
téitear i dteagmháil le Stiúrthóirí Feidhmíochta
agus le Príomhoifigigh Feidhmiúcháin chun tacú
le pleanáil éifeachtach, le forbairt straitéise agus
le réiteach fadhbanna.
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Campas Náisiúnta Spórt Spórt Éireann
Tá an tAonad um Champas Náisiúnta Spórt Spórt Éireann freagrach as na nithe seo a leanas: an Máistirphlean do Champas Náisiúnta Spórt Spórt
Éireann a chur chun feidhme; formhaoirseacht a dhéanamh ar fhorbairt saoráidí aonair ar an gCampas; straitéisí agus tograí a cheapadh le
haghaidh forbairt agus úsáid saoráidí amach anseo; agus úsáid an Champais a chur chun cinn ar gach leibhéal, idir ardfheidhmíocht agus
rannpháirtíocht daoine den phobal i gcoitinne. Is í fochuideachta atá faoi lánúinéireacht ag Spórt Éireann atá freagrach as oibriú laethúil na
saoráidí ar an gCampas.

Buaicphointí an Chláir
• Láthair Náisiúnta faoi Dhíon Spórt
Éireann – críochnaíodh an chéad ghné den
Láthair Náisiúnta faoi Dhíon i mí na Nollag
2016 nuair a tháinig an tIonad Náisiúnta
Traenála faoi Dhíon, ar ionad ilspóirt é, i
seilbh Spórt Éireann.
• Ceanncheathrú Chluichí Oilimpeacha
Speisialta Éireann – críochnaíodh an obair
ar cheanncheathrú bhuan nua a sholáthar
do Chluichí Oilimpeacha Speisialta Éireann
i mí Dheireadh Fómhair 2016.
• Cóiríocht Oifige Spórt Éireann – tosaíodh
an obair chun cóiríocht oifige bhuan nua a
fhorbairt do Spórt Éireann agus do
cheann amháin de na Comhlachtaí
Rialaithe Náisiúnta.
• Conairí ar an gCampas Náisiúnta Spórt –
críochnaíodh oibreacha substainteacha
talún chun conairí inrochtana reatha, siúil
agus aclaíochta 1 km agus 2 km a fhorbairt
ar an gCampas.
• Ionad Traenála Ardfheidhmíochta Chruicéad
Éireann – rinneadh idirchaidreamh le
Cruicéad Éireann maidir le tograí le
haghaidh saoráid traenála Ardfheidhmíochta
a fhorbairt ar an gCampas.
• An Raon Náisiúnta Trastíre – tar éis
oibreacha a dhéanamh air sa bhliain 2015,
cuireadh an Raon i mbun úsáide le linn na
bliana agus óstáladh na Craobhchomórtais
Náisiúnta Trastíre air i mí na Samhna 2016.

Forbhreathnú ar an
gClár
Láthair Náisiúnta faoi Dhíon Spórt Éireann
Ba é an príomhréimse ar dhírigh an tAonad air
sa bhliain 2016 ná an obair thógála a
chríochnú ar Chéim 1 de Láthair Náisiúnta faoi
Dhíon Spórt Éireann. Tá an Láthair ar cheann
de na príomhphíosaí atá ar iarraidh ón
mbonneagar náisiúnta spóirt agus is gné
lárnach den Mháistirphlean don Champas í. Tá
an Láthair Náisiúnta faoi Dhíon á cur ar
aghaidh ar bhonn céimnithe – forbrófar na
nithe seo a leanas le linn Chéim 1:
• An tIonad Náisiúnta Traenála
Lúthchleasaíochta faoi Dhíon, rud ina
mbeidh na nithe seo: raon reatha múrtha
inghiorraithe 200 m; raonta ráibe 60 m agus
110 m; limistéir chaithimh, léime agus léime
cuaille; suíochánra buan do 400 duine de
lucht féachana, rud is féidir a mhéadú go
1,900 duine (nó níos airde, i gcás imeachtaí
neamhraoin); agus saoráidí coimhdeacha

atá ceaptha chun freastal ar riachtanais
feistis, leighis, oifigeach/imeachtaí agus na
meán.
• An tIonad Náisiúnta Traenála Gleacaíochta,
rud a fhreastalóidh ar gach disciplín
gleacaíochta agus ina mbeidh suiteálacha
buana trealaimh, dromchlaí cúrphlaistigh
agus áiléar féachana.
• An tIonad Náisiúnta Traenála faoi Dhíon,
ar saoráid ilspóirt é a fhreastalóidh ar níos
mó ná 20 spórt i gcumraíochtaí difriúla
agus a mbeidh a méid cothrom le trí chúirt
chispheile. Beifear in ann an tIonad a fhoroinnt ina thrí limistéar ar leith agus beidh
suíochánra inghiorraithe inaistrithe ann do
1,500 duine de lucht féachana. Beidh
saoráidí coimhdeacha ann atá ceaptha
chun freastal ar riachtanais feistis,
oifigeach agus imeachtaí/seimineár.
Is é a bheidh i gceist le Céim 2 den
tionscadal ná páirceanna sintéiseacha faoi
dhíon a sholáthar do rugbaí, do shacar agus
do chluichí Gaelacha agus saoráidí
coimhdeacha a thógáil dóibh.
Críochnaíodh an obair ar an gcéad ghné de
Chéim 1 (an tIonad Náisiúnta Traenála faoi
Dhíon) i mí na Nollag 2016, díreach sular
óstáladh an chéad imeacht riamh ann –
“Craobh Oscailte Éireann” Bhadmantan
Éireann – idir an 7 agus an 10 Nollaig. Mar
aon le freastal ar na riachtanais oiliúna atá
ag comhlachtaí spóirt éagsúla, beidh an
Láthair Náisiúnta faoi Dhíon ina saoráid
bhuan chuí le haghaidh comórtais agus
craobhchomórtais áitiúla, réigiúnacha agus
náisiúnta a óstáil do raon leathan
Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta. Úsáidfear
an tsaoráid freisin chun cláir a sholáthar a
mbeidh mar aidhm leo rannpháirtíocht
mhéadaithe sa spórt agus stíleanna
maireachtála gníomhacha a spreagadh agus
a chur chun cinn ar leibhéal an úsáideora
áineasa.
Forbairt Comhpháirtíochta
Mar chuid de Straitéis Comhpháirtíochta atá ar
bun leis na ceithre phríomh-Chomhlacht
Rialaithe Náisiúnta i réimse an spóirt
mhachaire le haghaidh saoráidí tiomnaithe
traenála a fhorbairt de réir an Mháistirphlean
don Champas, chríochnaigh Cumann
Lúthchleas Gael forbairt an “Ionaid Náisiúnta
Forbartha Cluichí” dá chuid ar an gCampas le
linn na bliana. Osclaíodh an tIonad sin i mí
Aibreáin 2016. Lean an tAonad um Champas
Náisiúnta Spórt de bheith ag obair le Cumann
Rugbaí na hÉireann agus le Haca Éireann
chun cabhrú leis an dá eagraíocht forbairt a
saoráidí tiomnaithe traenála féin a chur ar
aghaidh.

Ar aon dul leis an straitéis sin, cheadaigh
Spórt Éireann togra ó Chruicéad Éireann le
haghaidh ionad nua traenála cruicéid a
fhorbairt ar bhonn céimnithe ar an gCampas.
Le linn na chéad chéime den obair ar an
tsaoráid, tógfar línte babhlála féir, bánna
babhlála sintéiseacha agus bloc oifige beag
ina mbeidh aonad cóitseálaithe agus stórála.
A bhuí leis an tsaoráid sin, sárófar an teasnamh suntasach atá ann ó thaobh
saoráidí cuí traenála de ionas gur féidir
leanúint le cruicéad in Éirinn a fhás ar
leibhéal ardfheidhmíochta agus forbartha
araon. Críochnófar an próiseas pleanála don
tsaoráid sa chéad leath den bhliain 2017
agus tosófar na hoibreacha lena mbaineann
a luaithe is féidir ina dhiaidh sin.
Oifigí Chluichí Oilimpeacha Speisialta
Éireann agus Spórt Éireann
I gcomhthreo leis an díriú príomha a
leagadh ar na saoráidí spóirt atá sa
Mháistirphlean don Champas a fhorbairt, tá
straitéis thánaisteach á saothrú ag Spórt
Éireann chun foirgnimh atá ann cheana ar
an gCampas a athchóiriú (nuair is féidir) ar
mhaithe le cóiríocht oifige a sholáthar do
chomhlachtaí spóirt. Bhí dhá thionscadal
cóiríochta den sórt sin ar bun le linn na
bliana 2016. Críochnaíodh an obair ar
chóiríocht ceanncheathrún nua a sholáthar
do Chluichí Oilimpeacha Speisialta Éireann
i mí Dheireadh Fómhair (agus an
tionscadal á bhainistiú ag Oifig na
nOibreacha Poiblí thar ceann Spórt
Éireann) agus bhog an eagraíocht isteach
inti an mhí chéanna. Rinne an tAire Stáit
um Thurasóireacht agus Spórt an
cheanncheathrú nua a oscailt go hoifigiúil
ansin an 10 Samhain 2016. Ina theannta
sin, cuireadh pleananna i gcrích agus
fuarthas ceadú le haghaidh ceann amháin
de na foirgnimh atá ann cheana ar an
gCampas a athchóiriú chun ceanncheathrú
bhuan nua a chruthú do na baill foirne de
chuid Spórt Éireann atá lonnaithe i mBaile
Átha Cliath agus do cheann amháin de na
Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta. Tosaíodh
oibreacha ar an tionscadal seo ag deireadh
na bliana 2016 agus táthar ag súil leis go
mbeidh siad críochnaithe faoi dheireadh na
bliana 2017.
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An tIonad Náisiúnta Veileadróim agus Badmantain
I mí an Mhárta 2015, fuarthas cead pleanála le haghaidh Ionad
Náisiúnta Veileadróim agus Badmantain a fhorbairt ar an gCampas.
Ullmhaíodh an scéim don tsaoráid i gcomhar le Rothaíocht Éireann agus
le Badmantan Éireann. Is é a bheidh inti ná raon rothaíochta 250 m, 16
chúirt badmantain laistigh den limistéar raoin, seomraí feistis agus
saoráidí coimhdeacha eile. Tosaíodh an réamhobair ar an bpróiseas
soláthair don tionscadal le linn na bliana 2016. Chuathas i mbun oibre ar
phlean gnó tacaíochta agus ar anailís costais is tairbhe freisin.
An Raon Náisiúnta Trastíre
Tar éis tréimhse riachtanach “socraithe síos”, cuireadh an Raon
Náisiúnta Trastíre (ar críochnaíodh an obair air sa bhliain 2015) i mbun
úsáide den chéad uair le linn na bliana 2016 agus óstáladh na
Craobhchomórtais Náisiúnta Trastíre air i mí na Samhna 2016.
Tosaíodh an obair ar chonairí bogshodair agus corpacmhainne 1 km
agus 2 km a sholáthar ar thailte an Champais ag deireadh na bliana
2016. Beidh an chonair ar oscailt do dhaoine den phobal agus beidh sí
oiriúnach do chathaoir rothaí.
Leanann an tAonad de bheith ag dul i dteagmháil le geallsealbhóirí
ábhartha chun scrúdú a dhéanamh ar an acmhainneacht atá ann
saoráidí eile a fhorbairt ar an gCampas ar mhaithe leis an spórt ar gach
leibhéal, idir áineas agus ardfheidhmíocht.
NSCDA (Operations Designated Activity Company)
Is é NSCDA (Operations Designated Activity Company), ar
fochuideachta de chuid Spórt Éireann é, atá freagrach as bainistíocht
agus oibriú laethúil na saoráidí ar an gCampas Náisiúnta Spórt, lena náirítear an tIonad Náisiúnta Uisce, an Láthair Náisiúnta faoi Dhíon, an
Láthair Náisiúnta Eachspóirt, an tIonad Náisiúnta Traenála
Tumadóireachta, páirceanna sintéiseacha agus scraithe an Champais
Náisiúnta Spórt, Ionad Comhdhála an Champais agus an tIonad
Nuapheantatlain. Tá an chuideachta freagrach freisin as Staid Morton,
Seantrabh, a oibriú ar bhonn laethúil agus as cóiríocht oifige a
chothabháil do na comhlachtaí spóirt atá lonnaithe ar an gCampas.
Tugadh níos mó ná 1,036,000 cuairt ar an Ionad Náisiúnta Uisce le linn
na bliana 2016 (suas ó 990,000 cuairt sa bhliain 2015). D’fhág sé sin go
raibh sí ar an mbliain is gnóthaí ó tháinig an tsaoráid faoi bhainistíocht
dhíreach ag an gCampas agus dhaingnigh sé an áit atá ag an Ionad
mar cheann de na ceithre phríomhní íoctha is díol spéise do chuairteoirí
sa Stát. Bhí an bhliain 2016 ar an gcéad bhliain riamh inar mealladh
níos mó ná 1 mhilliún cuairteoir chuig an Ionad freisin. Lean an líon
rannpháirtithe in acadaimh shnámha, thumadóireachta agus
ghleacaíochta de bheith ag méadú le linn na bliana 2016. Rollaigh níos
mó ná 14,000 duine sna cúrsaí sin ar fud na gcúig théarma, rud a bhí
cothrom le méadú 10% ar an bhfigiúr don bhliain 2015. Mhéadaigh an
freastal ar Champaí Samhraidh faoi 11%, go 1,161 duine, freisin. Lean
an líon cuairteoirí ar shaoráidí eile ar an gCampas de bheith ag méadú
freisin agus tugadh 97,823 chuairt ar na Páirceanna Sintéiseacha le linn
na bliana (méadú 5% ar an bhfigiúr don bhliain 2015).
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Aonad Rannpháirtíochta Spórt Éireann
Tugann Aonad Rannpháirtíochta Spórt Éireann tacaíocht do líonra náisiúnta de 29 gComhpháirtíocht Áitiúla Spóirt agus cláir á soláthar acu ar
bhonn áitiúil do gach spriocghrúpa, lena n-airítear daoine a mbíonn sé doiligh dul i bhfeidhm orthu. Tá Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt ar thús
cadhnaíochta an spóirt ar an leibhéal gnáthphobail agus is eol dóibh cad a theastaíonn chun an spórt a fhorbairt sa limistéar áitiúil. Soláthraíonn
Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt raon cúrsaí oiliúna agus oideachais ar bhonn áitiúil agus tugann siad tacaíocht do chlubanna spóirt agus do ghrúpaí
pobalbhunaithe. Tá sé mar aidhm leis an gClár um Mná sa Spórt rannpháirtíocht na mban sa spórt a mhéadú. Cuireann sé na gnéithe dearfacha
den spórt agus na tairbhí sláinte a ghabhann leis chun cinn agus tugann sé spreagadh do mhná obair dheonach a dhéanamh sa spórt ag an am
céanna.
Bainistíonn Spórt Éireann cur i bhfeidhm na gceardlann i gCumhdach 1, 2 agus 3 tríd an Líonra Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt agus trí na
Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta don Spórt. Tá ceardlanna cumhdaigh ar fáil do gach oibrí deonach agus do gach gairmí a oibríonn le leanaí agus le
haosaigh shoghonta sa spórt.
Tá sé ríthábhachtach go ndéanfaí infheistíocht sna trí mhórspórt machaire (Cumann Lúthchleas Gael, Cumann Peile na hÉireann agus
Cumann Rugbaí na hÉireann) ionas gur féidir leanúint le rannpháirtíocht a mhéadú ar an leibhéal gnáthphobail.

Buaicphointí an Chláir
• Ghlac 291,947 nduine páirt in 861 cheann
de chláir áitiúla rannpháirtíochta ar reáchtáil
Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt iad.
• Ghlac 10,404 bhean eile páirt i 70 ceann de
Chláir áitiúla um Mná sa Spórt.
• Tacaíodh le 16 Oifigeach um Chuimsiú
Daoine faoi Mhíchumas sa Spórt chun
daoine faoi mhíchumas a spreagadh páirt
a ghlacadh sa spórt.
• Tacaíodh le 17 nOifigeach Forbartha
Spóirt sa Phobal chun pobail áitiúla a
ghníomhachtú trí chláir, oideachas
agus oiliúint spriocdhírithe a sholáthar
do chlubanna agus pobail.
• Ghlac 15,500 duine páirt i Sraith
Rothaíochta An Post/Spórt Éireann i
gcúig chontae.
• Ghlac 18,500 duine páirt i ‘Rith Spraoi 5 k’
agus i ‘Siúlóidí Náisiúnta’ ar reáchtáil Spórt
Éireann/Operation Transformation iad.
• Ghlac 42,382 dhuine scothaosta ó
gach cuid d’Éirinn páirt sna Cláir
‘Beir Beo ar an Saol’.
• Infheistíodh €250,000 in Ionad Cara chun
rannpháirtíocht a éascú agus a chothú i
measc daoine faoi mhíchumas.
• Leithdháileadh infheistíocht €589,839 chun
tacú leis na naoi Mol Spóirt agus
Gníomhaíochta Fisiciúla sa Phobal a bhí
ann cheana agus chun sé mhol eile a chur
ar bun ar fud na tíre trí chistiú ó Chiste na
gCuntas Díomhaoin.
• Leithdháileadh infheistíocht €265,000 chun
tacú leis an gclár Cóitseála Pobail agus
leithdháileadh €175,000 ar chúrsaí
Ceannaireachta Óige faoin Mol Náisiúnta
Oideachais agus Oiliúna Spóirt trí chistiú ó
Chiste na gCuntas Díomhaoin.

Forbhreathnú ar an
gClár
Sa bhliain 2016, leithdháileadh níos mó ná
€5m ar na Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt
agus infheistíodh €114,700 iontu faoin gClár
um Mná sa Spórt. Ina theannta sin, rinne Spórt
Éireann ranníocaíocht €607,605 chun tacú le
cláir do Dhaoine Scothaosta (Beir Beo ar an
Saol) agus infheistíodh €7,225,906 sa Chlár
um Spóirt Mhachaire (Cumann Lúthchleas
Gael, Cumann Peile na hÉireann agus
Cumann Rugbaí na hÉireann) sa bhliain 2016.
Leithdháileadh €256,500 eile ar Chumann
Peile na hÉireann agus ar Chumann Rugbaí
na hÉireann faoin gClár um Mná sa Spórt don
bhliain 2016.
Lean Spórt Éireann de bheith ag obair i
gcomhpháirt le roinnt eagraíochtaí ar mhaithe
le rannpháirtíocht mhéadaithe agus
gníomhaíocht fhisiciúil mhéadaithe a bhaint
amach. Maidir leis an gcaidreamh atá ar bun
againn le comhpháirtithe tábhachtacha amhail
Ionad CARA agus Aostacht agus Deiseanna,
tacaíodh leis an gcaidreamh sin trí chomhar
trasrannach leis an Roinn Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt, leis an Roinn
Oideachais agus Scileanna, leis an Roinn
Sláinte agus le Feidhmeannacht na Seirbhíse
Sláinte, agus sinn ag iarraidh muintir na
hÉireann a dhéanamh níos gníomhaí.
Chomhordaigh Spórt Éireann Seachtain
Eorpach an Spóirt in Éirinn. Bhí an tseachtain
ar siúl ón 10 go dtí an 18 Meán Fómhair 2016.
Eagraíodh níos mó ná 480 imeacht spóirt ar
fud na tíre thar an tseachtain, lenar áiríodh
roinnt imeachtaí suaitheanta amhail Mórthuras
Rothair Bhaile Átha Cliath, SARI Soccerfest,
an Lá Náisiúnta Corpacmhainne agus an
Feachtas Scoile #BíGníomhach. D’oibrigh
Spórt Éireann le níos mó ná 145 dhuine
d’eagraithe imeachta agus de chomhpháirtithe
i leith Sheachtain Eorpach an Spóirt sa bhliain
2016 agus chomhordaigh sé feachtas náisiúnta
cur chun cinn don tseachtain a bhí dírithe go
príomha ar na meáin shóisialta.
I gcomhar le Rothaíocht Éireann, chuaigh
Spórt Éireann i bpáirt leis an Roinn Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt, le Comhairle
Cathrach Bhaile Átha Cliath, le Comhairle
Contae Fhine Gall, le Comhairle Contae na Mí
agus leis an gclár Éire Shláintiúil arís eile sa
bhliain 2016 mar chuid de Mhórthuras Rothair

Bhaile Átha Cliath, a bhí ar siúl an 11 Meán
Fómhair. Mhéadaigh an líon rannpháirtithe ó
3,000 duine sa bhliain 2015 go breis agus 5000
duine i mbliana. Bhí an Mórthuras Rothair ar
cheann de na himeachtaí suaitheanta le linn
Sheachtain Eorpach an Spóirt idir an 10 agus
an 18 Meán Fómhair.
Maidir lenár gcuid oibre i réimse na Spórt
Machaire, chothaigh Cumann Lúthchleas Gael
caidreamh le daoine óga i ngach pobal in Éirinn
trí na cláir ‘Go-Games’ ar leibhéal club agus
scoile. Tugann Cumann Peile na hÉireann
deiseanna do dhaoine óga páirt a ghlacadh sa
spórt, go háirithe iad sin a bhfuil ísealrátaí
rannpháirtíochta acu amhail daoine óga atá
thíos le heisiamh sóisialta, daoine óga ó phobail
inimirceacha, daoine faoi mhíchumas agus mná
agus cailíní. Ina theannta sin, leanann Cumann
Rugbaí na hÉireann le hiarracht a dhéanamh
rannpháirtíocht faoi aois a mhéadú laistigh de
scoileanna agus den phobal. Reáchtálann sé
cláir shonracha do chailíní freisin.
Is é is Mol Spóirt agus Gníomhaíochta
Fisiciúla sa Phobal ann ná comharghnó
clubanna forásacha spóirt agus eagraíochtaí
áitiúla eile atá ag iarraidh obair le chéile
chun feabhas a chur ar an tairiscint spóirt ina
bpobal áitiúil. Forbraíodh sé mhol nua ar fud
na hÉireann le tacaíocht ó Chiste na
gCuntas Díomhaoin sa bhliain 2016 agus
tugadh tacaíocht freisin do na naoi mol a
bunaíodh sa bhliain 2015 chun iad a
fhorbairt tuilleadh. Agus é á chistiú faoi
Chiste na gCuntas Díomhaoin, bhí sé mar
aidhm leis an tionscadal Cóitseála Pobail
sainchúrsaí oiliúna agus oideachais a
sholáthar do chuardaitheoirí poist agus
deiseanna taithí oibre a thabhairt dóibh i
gComhlachtaí Rialaithe Náisiúnta, i
gclubanna agus i gComhpháirtíochtaí Áitiúla
Spóirt. Cheadaigh Spórt Éireann 20 iarratas
ar chúrsaí faoin bpróiseas iomaíoch
tairisceana sin, agus iad dírithe ar níos mó
ná 240 duine. Rinne 20 ceann de
Chomhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt 70 cúrsa
Ceannaireachta Óige a sholáthar ar fud an
Líonra sa bhliain 2016 chun daoine óga a
chumasú seisiúin ghníomhaíochta fisiciúla a
sholáthar dá bpiaraí.
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Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta
Oibríonn Spórt Éireann i gcomhpháirt le Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta chun iad a
chumasú a spórt a fhorbairt agus freastal ar riachtanais a gcuid ball ar bhealach níos
éifeachtaí. Tá obair an Aonaid Chomhlachtaí Rialaithe Náisiúnta dírithe ar oibríochtaí
leanúnacha, rialachas agus bainistíocht airgeadais na gComhlachtaí Rialaithe Náisiúnta.
Imríonn sé ról tábhachtach freisin in idirchaidreamh a dhéanamh le haonaid oibriúcháin eile
laistigh de Spórt Éireann, amhail an tAonad Ardfheidhmíochta, an tAonad Cóitseála, an
tAonad Rannpháirtíochta agus an tAonad Frithdhópála.

Buaicphointí an Chláir

Forbhreathnú ar an gClár

• Leithdháileadh níos mó ná €11.4 milliún ar
na Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta don
Spórt in Éirinn sa bhliain 2016. Íocadh
€10.8 milliún le 58 gComhlacht Rialaithe
Náisiúnta mar Chroíchistiú Deontais agus
íocadh €600,000 eile faoin gClár um Mná
sa Spórt.

Éascaíodh croíghníomhaíochtaí na
gComhlachtaí Rialaithe Náisiúnta leis an
gcroídheontas a tugadh dóibh sa bhliain
2016. Áirítear iad seo a leanas leis na
gníomhaíochtaí sin: riarachán; cláir
rannpháirtíochta a sholáthar; forbairt
cóitseálaithe; pleananna straitéiseacha a
chur chun feidhme; baill foirne ghairmiúla a
fhostú; agus imeachtaí a bhfuil tábhacht
straitéiseach ag baint leo a óstáil.
Úsáidtear an croíchistiú chun Cód Eitice
agus Cláir Frithdhópála Spórt Éireann a
chur chun feidhme freisin. Cuireadh an
Clár um Mná sa Spórt ar bun chun
rannpháirtíocht na mban sa spórt a
mhéadú. Cuireann sé na gnéithe
dearfacha den spórt agus na tairbhí sláinte
a ghabhann leis chun cinn agus tugann sé
spreagadh do mhná cóitseáil, obair
dheonach a dhéanamh agus dul i mbun
róil cheannaireachta laistigh den spórt. Tá
sé mar aidhm leis an tionscnamh feasacht
a mhéadú ar imeachtaí agus tionscadail
spóirt na mban freisin. Fuarthas méid
ollmhór dea-thola agus tacaíochta i leith an
Chláir ó eagraíochtaí spóirt agus ó
rannpháirtithe araon cheana féin.

• Rinne 58 gComhlacht Rialaithe Náisiúnta
croíphleananna oibriúcháin a fhorbairt
agus a chur faoi bhráid Spórt Éireann.
• Thacaigh Spórt Éireann le 20 ceann de
Chomhlachtaí Rialaithe Náisiúnta sa
bhliain 2016 freisin ach €1 mhilliún eile a
leithdháileadh trí chistiú ó Chiste na
gCuntas Díomhaoin. Úsáideadh an cistiú
chun tabhairt faoi ghníomhartha sonracha
faoin bPlean Náisiúnta um Ghníomhaíocht
Fhisiciúil agus díríodh é ar thrí
spriocghrúpa thábhachtacha:
1. Forbairt phearsanta agus shóisialta
daoine atá faoi mhíbhuntáiste
eacnamaíoch nó sóisialta;
2. Forbairt oideachasúil daoine atá
faoi mhíbhuntáiste oideachasúil;
3. Daoine faoi mhíchumas.
• Amhail an bhliain 2016, bhí sásra réiteach
díospóide ar áireamh i mbunreacht na
gComhlachtaí Rialaithe Náisiúnta uile atá
aitheanta ag Spórt Éireann. Tacaíonn
Spórt Éireann le Spórt Cóir Éireann, ar
feidhm de chuid Chónaidhm Spóirt na
hÉireann é. Is é Spórt Cóir Éireann an
sásra réiteach díospóide atá in úsáid ag
cuid mhór de na Comhlachtaí Rialaithe
Náisiúnta. Is seirbhís neamhspleách
réiteach díospóide do Spórt na hÉireann é,
a thairgeann saoráid Idirghabhála agus
Eadrána araon.
• Tríd an Athbhreithniú Lárbhliana a rinne sé
agus tríd an bpróiseas deontais bliantúil a
sheol sé, lean an tAonad Tacaíochta do
Chomhlachtaí Rialaithe Náisiúnta le
faireachán agus meastóireacht a dhéanamh
ar na ceanglais chomhlíonta a ghabhann le
cistiú Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta.

Feidhmíonn Spórt Éireann próiseas
aitheantais d’eagraíochtaí atá ag iarraidh
bheith incháilithe do thacaíocht a fháil mar
Chomhlacht Rialaithe Náisiúnta don Spórt.
Leis na critéir aitheantais, leagtar ceanglais
íosta síos do gach eagraíocht atá ag iarraidh
iarratas a dhéanamh ar thacaíocht airgeadais
ó Spórt Éireann. Fuair Cumann Scátáil Oighir
na hÉireann aitheantas iomlán ó Spórt
Éireann sa bhliain 2016 tar éis dó tréimhse
phromhaidh dhá bhliain a chur isteach go
rathúil. Sa bhliain chéanna, tugadh aitheantas
sealadach do Chumann Haca Oighir na
hÉireann d’fhonn aitheantas iomlán a fháil ó
Spórt Éireann faoin mbliain 2018.
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An tAonad um Fhorbairt agus
Athrú Eagraíochta
Oibríonn an tAonad um Fhorbairt agus Athrú Eagraíochta i gcomhpháirt le
Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta agus le Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt chun cabhrú
leo a leibhéil inmhianaithe chumais a ghnóthú trí ghníomhaíocht Forbartha agus
Athraithe Eagraíochta.

Buaicphointí an Chláir
• Soláthraíodh 120 uair an chloig de
chóitseáil feidhmiúcháin
d’fhostaithe earnála
• Cuireadh 130 ceann de thuairiscí
Iompraíocha/Síciméadracha (MBTI, EQ-i
Belbin & Strengthscope) i gcrích agus
reáchtáladh seisiúin aiseolais le fostaithe
earnála
• D’fhreastail níos mó ná 500 duine
d’fhostaithe agus de chomhaltaí boird ar
chúrsaí oiliúna éagsúla i raon mór
scileanna boga agus teicniúla
• D’fhreastail 300 duine d’oibrithe
deonacha club i mBaile Átha Cliath, i
Sligeach, i mBaile Átha Luain, i
Luimneach, i bPort Láirge agus i
gCorcaigh ar chúrsaí oiliúna éagsúla i
raon mór scileanna atá dírithe ar
fhorbairt club
• Soláthraíodh seirbhís chomhairleach
maidir le cumas eagraíochta do 70
eagraíocht
• Soláthraíodh seirbhís chomhairleach maidir
le hacmhainní daonna/caidreamh le
fostaithe do 40 eagraíocht
• Tosaíodh ar idirghabhálacha saincheaptha
forbartha eagraíochta a sholáthar do roinnt
eagraíochtaí, agus iad dírithe ar Athrú
Cultúrtha, Éifeachtacht Foirne agus Athrú
Córas
• Cuireadh Grúpaí Oibre agus Líonraí ar bun
agus i mbun feidhme do
Phríomhfheidhmeannaigh, do Bhainisteoirí
Sinsearacha, do Ghairmithe Acmhainní
Daonna agus do Ghairmithe
Margaíochta/Cumarsáide

Forbhreathnú ar an
gClár
Lean an tAonad um Fhorbairt agus Athrú
Eagraíochta le raon seirbhísí tacaíochta a
sholáthar don earnáil spóirt sa bhliain 2016.
Forbairt Cumais Eagraíochta
Lean an tAonad lena sheirbhísí Forbartha
Cumais Eagraíochta a sholáthar i réimsí na
tacaíochta Foghlama, Comhairlí agus

Córas. Is iad seo a leanas na hocht réimse
cumais a ndírítear orthu: Ceannaireacht
Eagraíochta, Bainistíocht Athruithe,
Bainistíocht Riosca, Pleanáil Straitéiseach,
Bainistíocht Feidhmíochta Fostaithe,
Bainistíocht Tionscadal, Rialachas
Corparáideach agus Teagmháil le
Geallsealbhóirí.
Idirghabhálacha Forbartha agus
Athraithe Eagraíochta
Is é atá i gceist leis seo bainistiú a
dhéanamh ar raon leathan
idirghabhálacha Forbartha agus Athraithe
Eagraíochta a sholáthraítear do
chlianteagraíochtaí spóirt ar bhonn
saincheaptha sonrach. Déantar na
hidirghabhálacha sin ar leibhéal an Duine
Aonair, ar leibhéal an Ghrúpa agus ar
leibhéal na hEagraíochta ar fad. Is é an
bunchuspóir atá leis an ngníomhaíocht sin
ná feabhas leanúnach a chur ar
éifeachtacht eagraíochta laistigh de
chlianteagraíochtaí spóirt. Tríd is tríd, is
féidir na cineálacha difriúla
idirghabhálacha a chur sna grúpaí seo a
leanas:
· Athrú Struchtúrtha, Athrú Straitéiseach
agus Bunathrú chun Feabhais
· Próisis Acmhainní Daonna agus Daoine
Áirítear na nithe seo a leanas leis na
hidirghabhálacha a dhéantar, ach gan a
bheith teoranta dóibh:
· Neartú Foirne, Caidreamh Idirghrúpa agus
Réiteach Coinbhleachta, Idirghabhálacha
Mórghrúpa, Dearadh Eagraíochta, Athrú
Cultúrtha, Éagsúlacht agus Folláine,
Bainistíocht Tallainne, Forbairt
Ceannaireachta, Forbairt agus Athrú
Straitéiseach, Córais Luaíochta, Teagmháil le
Fostaithe agus Rannpháirtíocht Fostaithe
Grúpaí Oibre agus Líonraí
Is é atá i gceist leis seo raon grúpaí oibre
agus líonraí earnála a bhainistiú agus a
éascú. Is gnách go dtagann grúpaí den sórt
sin le chéile ar bhonn ráithiúil agus tá siad
comhdhéanta de ghairmithe a oibríonn i
gcineálacha éagsúla gairme/róil. Is é an
cuspóir atá le gach grúpa ná tacú le
piarfhoghlaim, comhroinnt smaointe agus
líonrú idir na rannpháirtithe. Tá trí ghrúpa den
sórt sin i mbun oibre faoi láthair:
· Ceannaireacht, Bainistíocht
Athruithe, Feidhmíocht agus
Tionscadail
· Acmhainní Daonna
· Teagmháil le Geallsealbhóirí
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Aonad Frithdhópála Spórt Éireann
Áirítear iad seo a leanas leis na feidhmeanna atá ag Spórt Éireann i réimse na frithdhópála faoin Acht um Spórt Éireann (2015):
• caighdeáin dea-iompair, cothrom na Féinne agus an deireadh le dópáil sa spórt a éascú trí threoirlínte agus cóid chleachtais a fhógairt
• tabhairt faoi cibé gníomhaíocht a mheasfaidh Spórt Éireann a bheith cuí, lena n-áirítear tástáil, chun dópáil sa spórt a chomhrac
• pleanáil, cur chun feidhme, meastóireacht agus faireachán a dhéanamh ar chláir oideachais agus faisnéise chun dea-iompair, cothrom na Féinne
agus an deireadh le dópáil sa spórt a éascú
• ina cháil mar eagraíocht náisiúnta frithdhópála sa Stát, bailiú samplaí a ordú, bainistiú a dhéanamh ar thástáil samplaí agus ar thorthaí tástála,
agus freastal ar éisteachtaí, de réir mar is gá

Buaicphointí an Chláir
• Tháinig méadú 10% ar fhigiúirí tástála
fola
• Bhí samplaí laistigh de chomórtas agus
samplaí lasmuigh de chomórtas
freagrach as 18% agus 82% faoi seach
de na tástálacha a rinneadh faoin gclár
náisiúnta tástála
• Tháinig méadú 21% ar an líon tástálacha
a rinneadh faoin gclár ‘Íocann an
tÚsáideoir’
• Sheol Spórt Éireann 19 gcinn de
sheimineáir oideachais
• Chuir Spórt Éireann oiliúint ar 18
dteagascóir frithdhópála eile ó Chumann
Lúthchleas Gael, ó Lúthchleasaíocht
Éireann, ó Shnámh Éireann agus ó
Ghleacaíocht Éireann agus sholáthair
teagascóirí a oileadh faoi chlár oiliúna
teagascóra Spórt Éireann 52 sheimineár
san iomlán laistigh dá spórt féin sa bhliain
2016
• Lean Spórt Éireann de bheith ag obair le
Ireland Active chun tacú leis an tionscnamh
um Dhíol Sábháilte Forlíontaí laistigh de
shaoráidí corpacmhainne na hÉireann
• Leithdháileadh níos mó ná 30,000 cárta
sparáin ar Chomhlachtaí Rialaithe
Náisiúnta agus ar gheallsealbhóirí éagsúla
• Dheonaigh Institiúid na nEagraíochtaí
Náisiúnta Frithdhópála Aitheantas Cáilíochta
do Spórt Éireann i leith an Chláir
Bhailiúcháin Samplaí atá ar bun aige. Bhí
Spórt Éireann ar an gcéad Eagraíocht
Náisiúnta Frithdhópála riamh a fuair an taitheantas sin
• Sa bhliain 2016, rinneadh níos mó ná
47,000 ceann d’fhiosruithe rathúla ar
shuíomh Gréasáin an tseiceálaí cógais ag
www.eirpharm.com. Tá sé sin cothrom le
méadú 50%, beagnach, ar an bhfigiúr don
bhliain roimhe

Forbhreathnú ar an
gClár
D’fhreastail an tAonad Frithdhópála ar dhá
Chruinniú Mullaigh de chuid na nEagraíochtaí
Náisiúnta Frithdhópála i mí Lúnasa agus i mí
Dheireadh Fómhair 2016. Tháinig na ceannairí
ar roinnt Eagraíochtaí Náisiúnta Frithdhópála le
chéile ag cruinnithe mullaigh speisialta i
gCóbanhávan agus in Bonn chun plé a
dhéanamh ar athchóirithe lena bhfreastalófaí ar
leasanna lúthchleasaithe glana ar an mbealach
is fearr agus lena n-athbhunófaí muinín as
iomláine na gcinntí frithdhópála a dhéantar sa
spórt idirnáisiúnta, ar muinín í a cailleadh tar
éis Thuarascáil McLaren.
Thug eagraithe Rio 2016 cuireadh do
Shiobhán Leonard obair sa rannóg pleanála
tástálacha faoi threoir ag Bainisteoir
Oibríochtaí Frithdhópála Rio 2016. Bhí
Eagraíochtaí Náisiúnta Frithdhópála
Cheanada, na Síne, na Seapáine agus na
hAfraice Theas i bhfách leis an iarraidh sin
freisin. Ba é an príomhról a bhí aici ná faisnéis
a chomhtháthú isteach sa Phlean um
Dháileadh Tástálacha ar bhonn rialta ionas go
roghnófaí daoine ar bhealach spriocdhírithe
agus bunaithe ar an bhfaisnéis is déanaí agus
orduithe misin á n-eisiúint gach oíche le
haghaidh tástálacha an lá dár gcionn.
Chuir Spórt Éireann borradh faoina láithreacht
frithdhópála ar na meáin shóisialta. Forbraíodh
straitéis meán sóisialta chun feasacht a
mhéadú ar na príomh-shaincheisteanna lena
mbaineann agus chun cur leis an ról a imríonn
lúthchleasaithe maidir leis an spórt glan a chur
chun cinn.
D’fhorbair Spórt Éireann cúrsa
ríomhfhoghlama sa bhliain 2016. Cuirfear an
cúrsa ar fáil go luath sa bhliain 2017 agus
beidh sé inrochtana ar gach gléas. Tá an cúrsa
deartha do lúthchleasaithe agus do phearsanra
tacaíochta lúthchleasaithe agus cumhdaítear
na topaicí tábhachtacha seo a leanas ann:
• Sáruithe ar rialacha frithdhópála
• Nósanna imeachta tástála le haghaidh fola
agus fuail
• Conas is féidir cógais a sheiceáil
• Díolúintí ar mhaithe le hÚsáid
Theiripeach
• Na rioscaí a bhaineann le forlíontaí
agus le leigheasanna luibhe
• Na hiarmhairtí a bhaineann le dópáil

Bhí na laethanta oiliúna bliantúla do
Phearsana Bailiúcháin Samplaí ar siúl an 22
Deireadh Fómhair agus an 21 Samhain 2016.
D’fhreastail 50 duine de phearsana bailiúcháin
samplaí ar na seisiúin oiliúna agus beidh na
daoine sin creidiúnaithe don bhliain 2017.
Rinneadh 71 iarratas ar Dhíolúine ar mhaithe
le hÚsáid Theiripeach sa bhliain 2016, rud a
bhí cothrom le laghdú 7% ar an líon iarratas
(75 cinn) a fuarthas sa bhliain 2015. Mar a
tharla i mblianta roimhe sin, ba ó raon éagsúil
spórt a tháinig na hiarratais. Den 71 iarratas a
fuarthas, bhain sciar suntasach le cógais nach
raibh ar áireamh riamh, nó nach bhfuil ar
áireamh a thuilleadh, i gCoscliosta na
Gníomhaireachta Domhanda um Fhrithdhópáil.
Mar thoradh air sin, níor deonaíodh aon
Deimhnithe Díolúine i leith na n-iarratas sin.
Meabhraítear do lúthchleasaithe a gcógais a
sheiceáil go cúramach ar an seiceálaí cógais
saor in aisce, MIMS, atá ar fáil ar
www.eirpharm.com nó ar www.globaldro.com
sula ndéanfaidh siad iarratas ar Dhíolúine ar
mhaithe le hÚsáid Theiripeach.
De na hiarratais bhailí (46 cinn) a rinneadh
chuig Spórt Éireann ar Dhíolúine ar mhaithe le
hÚsáid Theiripeach sa bhliain 2016,
cheadaigh an Coiste Díolúine ar mhaithe le
hÚsáid Theiripeach 40 ceann tar éis dó
comhad leighis cothrom le dáta a fháil. Bhí sé
cinn díobh fós neamhiomlán ag deireadh na
bliana 2016. Féachadh ar na hiarratais sin
mar iarratais neamhiomlána toisc nach
bhfuarthas aon chomhad leighis ina leith, toisc
nár úsáideadh an cógas ar deireadh nó toisc
go raibh tuilleadh measúnú leighis le
déanamh ar an lúthchleasaí lena mbaineann.
Maidir le haon duine a bhraitheann, a
shainaithníonn nó a fhianaíonn caimiléireacht,
atá ar an eolas faoi chaimiléireacht nó a bhfuil
forais réasúnacha aige/aici lena chreidiúint go
raibh caimiléireacht ann, molann Spórt
Éireann dó/di teacht chun tosaigh agus
sáruithe dópála amhrasta a thuairisciú. Tá
foirm aighneachta um Dhópáil a Thuairisciú
ar líne ar fáil ar shuíomh Gréasáin Spórt
Éireann. Cabhróidh an fhoirm sin le modh
slán sábháilte a thabhairt do dhaoine den
phobal chun nithe a bhaineann le drugaí sa
spórt a thuairisciú.
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Aonad Cóitseála Spórt
Éireann
Imríonn Aonad Cóitseála Spórt Éireann an príomhról maidir le cóitseáil a fhorbairt ar bhonn uileoileáin in Éirinn. Mar chuid den ról sin, tarraingíonn sé aird ar a thábhachtaí atá cóitseáil ar
ardchaighdeán maidir le lúthchleasaithe a fhorbairt agus ar a thábhachtaí atá sé deiseanna a
thabhairt do rannpháirtithe.

#

Buaicphointí an Chláir

Forbhreathnú ar an gClár

• Ceadaíodh 1687 gcúrsa cóitseála sa
bhliain 2016

I mí Dheireadh Fómhair 2017, fuair Aonad
Cóitseála Spórt Éireann togra ó John Bales,
Uachtarán ar an gComhairle Idirnáisiúnta
um Oideachas Cóitseálaithe, á iarraidh ar
Aonad Cóitseála Spórt Éireann leagan
Eorpach de Chlár an Acadaimh Forbartha
Cóitseálaithe a thriail in Éirinn thar ceann na
Comhairle.

• Cháiligh 9,236 dhuine mar chóitseálaí
sa bhliain 2016
• Ghlac 25 theagascóir páirt i gcúrsaí
teagascóra sa bhliain 2016 agus bainfidh
siad deimhniú amach sa bhliain 2017
• Cuireadh oiliúint ar sheisear
measúnóirí
• Cuireadh oiliúint atá sainiúil don spórt ar 65
theagascóir (Cumann Lúthchleas Gael,
Cumann Peile na hÉireann, Cluichí
Oilimpeacha Speisialta Éireann, Snámh
Éireann, an Chomhairle Fo-Thuinn)
• Cuireadh oiliúint ar 13 theagascóir Spóirt
Eachtraíochta
• Lean Aonad Cóitseála Spórt Éireann de
bheith ag obair ar an gCreat Spóirt
Eachtraíochta a ailíniú leis an gClár
Forbartha Cóitseála d’Éirinn le linn na
bliana 2016
• Lean Aonad Cóitseála Spórt Éireann de
bheith ag obair le Spórt Thuaisceart
Éireann chun plean gníomhaíochta a
fhorbairt don Ghrúpa um Chur Chun
Feidhme Nithe Spóirt
• Soláthraíodh Cúrsa Forbartha Teagascóra
32 ó mhí Feabhra go mí na Bealtaine
2016.

Tá Clár an Acadaimh Forbartha
Cóitseálaithe á reáchtáil ag Ollscoil
Eolaíochta Spóirt Nippon agus ag an
gComhairle Idirnáisiúnta um Oideachas
Cóitseálaithe i gcomhpháirt lena chéile.
Tugann an Clár deis uathúil forbartha
gairmiúla d’fhorbróirí cóitseálaithe a
oibríonn in eagraíochtaí náisiúnta cóitseála,
i gcónaidhmeanna náisiúnta agus
idirnáisiúnta spóirt agus in ollscoileanna ar
fud an domhain.
Lean Aonad Cóitseála Spórt Éireann le
hidirchaidreamh a dhéanamh le Dearbhú
Cáilíochta agus Cáilíochtaí Éireann (QQI) sa
bhliain 2016. Eisíodh beartais agus treoirlínte
maidir le dearbhú cáilíochta agus bhí an
fhéinmheastóireacht a rinne Aonad Cóitseála
Spórt Éireann bunaithe orthu sin. Is é a bheidh
i gceist leis na chéad chéimeanna eile ná dul i
dteagmháil le QQI arís eile chun beartais agus
nósanna imeachta maidir le dearbhú cáilíochta
a chomhaontú. Tháinig an Coiste Cóitseála le
chéile trí huaire sa bhliain 2016. Is é cuspóir
an Choiste cabhair agus comhairle a thabhairt
do Spórt Éireann maidir lena fheidhmeanna a
bhaineann le cóitseáil agus cóitseálaithe a
fhorbairt.
Ghníomhaigh Aonad Cóitseála Spórt Éireann
mar chomhpháirtí sna Tionscadail Eorpacha
seo a leanas:
• Sainghrúpa an Aontais Eorpaigh um Fhorbairt
Acmhainní Daonna sa Spórt. Tá sé mar sprioc
ag an ngrúpa oibre moltaí a fhorbairt chun obair
dheonach a spreagadh sa spórt, lena n-áirítear
an dea-chleachtas maidir le sásraí dlíthiúla agus
fioscacha agus treoir phraiticiúil maidir le
cáilíochtaí náisiúnta a chur ar aon dul leis na
caighdeáin idirnáisiúnta cháilíochta atá ar bun
ag cónaidhmeanna idirnáisiúnta spóirt.
• Tar éis dó iarratas rathúil a chur isteach faoi
chlár Erasmus+ i mí na Bealtaine 2016,
d’áirithigh Aonad Cóitseála Spórt Éireann cistiú
Eorpach don tionscadal ‘iCoachKids’. Is é an
príomhchuspóir atá leis an tionscadal ná dul i
ngleic leis an easpa deiseanna atá ann faoi
láthair do chóitseálaithe leanaí chun oiliúint
agus aitheantas oiriúnach a ghnóthú ar fud na
hEorpa.
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Aonad Conairí Spórt Éireann
Comhordaíonn Aonad Conairí Spórt Éireann clár conairí áineasa náisiúnta agus coinníonn sé
Clár Conairí Náisiúnta ar bun. Tacaíonn an clár le raon leathan comhpháirtithe náisiúnta agus
áitiúla agus conairí á bpleanáil agus á bhforbairt ar fud na tíre.
Cuireann Aonad Conairí Spórt Éireann caighdeáin agus dea-chleachtas chun cinn le haghaidh
forbairt conairí, tacaíonn sé le tionscnaimh chonairí nua agus tugann sé faoi obair cur chun cinn
ar mhaithe le feasacht a chothú ar na conairí áineasa atá ann in Éirinn agus úsáid na gconairí
sin a mhéadú.

Buaicphointí an Chláir
• Bhí 895 chonair cláraithe ar an gClár
Conairí Náisiúnta
• Tugadh faoi 147 gcinn de shannacháin
imscrúdaithe agus chomhairleacha, agus
cáilíocht agus caighdeáin na gconairí á
gcinntiú
• Tugadh níos mó ná 307,000 cuairt ar
www.irishtrails.ie sa bhliain 2016, rud a bhí
cothrom le méadú 15% ar an bhfigiúr don
bhliain 2015
• Leanadh lenár gClár Oideachais agus
Oiliúna a fhorbairt agus tá an clár iomlán le
cur i bhfeidhm sa bhliain 2017
• Rinneadh cigireachtaí ar 13 bhealach
rothaíochta chun tacú leis an Aonad um
Thaisteal Níos Cliste sa Roinn Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt
• Oibríodh i gcomhar le húdaráis áitiúla chun
bealach rothaíochta Eurovelo 1 in Éirinn a
fhorbairt
• Áirithíodh cistiú ó Chiste na gCuntas
Díomhaoin do thionscnaimh shonracha
áineasa amuigh faoin spéir

Forbhreathnú ar an
gClár
D’infheistigh Aonad Conairí Spórt Éireann
€373,506 ina chlár conairí áineasa sa bhliain
2016. D’fhág sé sin go raibh sé in ann
beagnach 150 ceann de shannacháin
chomhairleacha agus chlárúcháin a chur i
gcrích i leith na gconairí siúil atá ann ar fud
na hÉireann. Chuir Aonad Conairí Spórt
Éireann iarracht shuntasach isteach i gClár
Oideachais agus Oiliúna a fhorbairt, rud a
mhéadóidh na scileanna agus an cumas atá
ag daoine a oibríonn nó a dhéanann obair
dheonach i réimse na gconairí áineasa.

Leanann Aonad Conairí Spórt Éireann de
bheith ag obair i gcomhpháirt le raon
Gníomhaireachtaí Stáit, Údarás Áitiúil agus
Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta ar
thionscadail áineasa éagsúla. Soláthraíodh
roinnt tionscadal tábhachtach áineasa
amuigh faoin spéir sa bhliain 2016 agus
tacaíonn Aonad Conairí Spórt Éireann le
tionscadail den sórt sin trí chomhairle agus
treoir dea-chleachtais a thabhairt dóibh.
Leanann Aonad Conairí Spórt Éireann le
feasacht a mhéadú ar an líonra conairí atá
ann in Éirinn agus ar na deiseanna áineasa
amuigh faoin spéir atá ar fáil sa tír. Tá an
suíomh Gréasáin www.irishtrails.ie ina mhol
ríthábhachtach faisnéise go fóill do dhaoine
a bhfuil spéis acu san áineas amuigh faoin
spéir.
Lean Aonad Conairí Spórt Éireann le páirt a
ghlacadh sa tionscnamh ‘Cuir Muintir na
hÉireann ag Siúl’, a bhfuil mar aidhm leis siúl
áineasa a chur chun cinn agus a spreagadh.
Bunaíodh grúpaí siúil pobail ar fud na tíre faoin
tionscnamh cheana féin. D’fhás an tionscnamh
arís eile sa bhliain 2016 agus tá níos mó ná
350 grúpa siúil pobail ann faoi láthair.
Tá rothaíocht ar cheann de na príomhréimsí a
ndíríonn Aonad Conairí Spórt Éireann orthu.
Oibríonn sé go dlúth leis an Aonad um
Thaisteal Níos Cliste sa Roinn Iompair,
Turasóireachta agus Spóirt agus déanann sé
cigireachtaí clárúcháin agus comhairleacha ar
bhealaí rothaíochta ar fud na tíre. Tacaíonn
Aonad Conairí Spórt Éireann leis an Straitéis
Náisiúnta Glasbhealaí a fhorbairt agus
rannchuidigh sé go mór leis an doiciméad
comhairliúcháin ina leith.
Úsáidfear cistiú a áirithíodh faoi Chiste na
gCuntas Díomhaoin sa bhliain 2016 chun
tuilleadh deiseanna áineasa amuigh faoin
spéir a chruthú. Mar chuid den obair sin,
seolfar tionscadal i gcomhar le Cumann
Cathaoireacha Rothaí na hÉireann chun
caighdeán inrochtaineachta a fhorbairt do
chonairí áineasa.
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Gníomhaíocht
Chorparáideach
Buaicphointí an Chláir
• Thug Spórt Éireann freagra ar 56 Cheist
Parlaiminte san iomlán sa bhliain 2016
• D’urraigh Spórt Éireann Gradaim Spóirt
RTÉ 2016 agus Gradaim an Irish
Times/Spórt Éireann do Bhean Spóirt na
Bliana 2016
• Lean Aonad Cumarsáide Spórt Éireann le
tacaíocht a thabhairt sna réimsí seo a
leanas: na meáin; gnóthaí poiblí;
cumarsáid chorparáideach; imeachtaí;
margaíocht; agus cúrsaí digiteacha
• D’fhorbair Spórt Éireann an Feachtas
Digiteach #BíGníomhach, rud a
reáchtáladh i gcomhthráth le Seachtain
Eorpach an Spóirt 2016
• Rinne Aonad Cumarsáide Spórt Éireann
athbhrandáil ar an eagraíocht, agus
féiniúlacht nua á dearadh don eagraíocht ar
fad agus dá comhchodanna, lena n-áirítear
Campas Náisiúnta Spórt Spórt Éireann
• Thacaigh Spórt Éireann le foireann meán
Chumann Parailimpeach na hÉireann
Rio 2016 a chumhdach ar an láithreán
sa Bhrasaíl
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An tAonad Taighde
Monatóir Spóirt na hÉireann 2015
Sheol an tAire O’Donovan Monatóir Spóirt na hÉireann don bhliain 2015 an 27 Deireadh Fómhair
2016. Bhí an tuarascáil sin ar an séú tuarascáil i sraith Mhonatóir Spóirt na hÉireann. Déantar
scrúdú sa tuarascáil ar rannpháirtíocht sa spórt agus in aclaíocht, ar shiúl áineasa agus ar
chomaitéireacht ghníomhach. Tá modúil sholúbtha inti freisin ina ndéantar iniúchadh ar
shaincheisteanna amhail conairí i dtreo rannpháirtíochta agus an tionchar a imríonn an tuismíocht
ar rannpháirtíocht. Cuireadh na sonraí a bailíodh i láthair Chomhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt
Cheatharlach, Dhún Laoghaire/Ráth an Dúin agus Loch Garman agus i láthair bhoird na
gComhpháirtíochtaí sin. Cuireadh na sonraí i láthair bhaill foirne Spórt Éireann freisin. Seoladh
cóip den tuarascáil chuig gach Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt agus chuig gach Comhlacht Rialaithe
Náisiúnta. Rinneadh ullmhúcháin do Mhonatóir Spóirt na hÉireann don bhliain 2017 agus tosófar
ar shonraí a bhailiú don tuarascáil sin i mí Eanáir 2017.

Spórt Mac Léinn Éireann
Seoladh staidéar Spórt Mac Léinn Éireann an 25 Feabhra 2016. Ba é cuibhreannas tríú
leibhéal ó Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, ó Institiúid Teicneolaíochta Phort Láirge, ó
Ollscoil Luimnigh agus ó Ollscoil Uladh a chuir an tionscadal i gcrích agus bhí sé ar an gcéad
staidéar uile-oileáin riamh ar rannpháirtíocht sa spórt i measc mic léinn tríú leibhéal. Ó
seoladh an staidéar, rannchuidigh Spórt Éireann le roinnt cruinnithe maidir leis na
saincheisteanna beartais atá ag teacht as an taighde.

Dearcadh lúthchleasaithe i leith dópáil sa spórt
I mí Lúnasa 2016, tosaíodh ar shonraí a bhailiú do staidéar ina ndéantar scrúdú ar an dearcadh
atá ag lúthchleasaithe i leith dópáil sa spórt. Ar mhaithe le comparáid idirnáisiúnta a éascú, bhí na
ceisteanna a cuireadh bunaithe orthu sin a úsáideann an Ghníomhaireacht Dhomhanda um
Fhrithdhópáil.

Tuarascálacha ar Rannpháirtíocht do Chomhpháirtíochtaí Áitiúla
Spóirt
Tugadh an tuarascáil ar rannpháirtíocht do Chomhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Fhine Gall chun
críche sa bhliain 2016. Bhí an tuarascáil sin ar an séú tuarascáil déag den sórt sin a cuireadh le
chéile ón mbliain 2014 i leith. Sna tuarascálacha ar rannpháirtíocht, úsáidtear sonraí a bailíodh
trí Mhonatóir Spóirt na hÉireann ar mhaithe le faisnéis áitiúil a thabhairt do gach
Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt. Déantar scrúdú iontu ar rannpháirtíocht fhoriomlán sa spórt agus
in aclaíocht, ar shiúl áineasa agus ar chomhlíonadh treoirlínte gníomhaíochta, etc., de réir mar
a bhaineann siad le gach Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt, agus tá sé mar aidhm leo cabhrú le
pleanáil straitéiseach. I gcásanna áirithe, comhcheanglaíodh na sonraí do chontaetha difriúla
toisc go raibh an méid sampla róbheag. Tosaíodh ar an réamhobair ar an dá thuarascáil
deiridh. Tugadh na tuarascálacha do Chill Dara agus don Mhí chun críche ansin sa bhliain
2017.

Tionscadail eile
• Oibríodh i gcomhar le Cluichí Oilimpeacha Speisialta Éireann ar an staidéar SOPHIE
(Meastóireacht ar Thionchar Sláinte na gClár Cluichí Oilimpeacha Speisialta), rud a
seoladh sa bhliain 2016. Rinneadh scrúdú sa staidéar sin ar an tionchar a imríonn Cluichí
Oilimpeacha Speisialta ar rannpháirtithe. Soláthraíodh ionchur le linn formhaoirseacht,
anailís agus dréachtú a dhéanamh ar an tuarascáil.
• Soláthraíodh faisnéis don athbhreithniú meántéarma ar an gclár Cóitseála Pobail agus ar
an gclár um Moil Spóirt sa Phobal trí cheistneoirí ar líne a chomhlánú, trí agallaimh a
dhéanamh agus trí pháirt a ghlacadh i bhfócasghrúpaí.
• Bailíodh aiseolas ó eagraíochtaí a ghlac páirt i Seachtain Eorpach an Spóirt sa bhliain 2016
agus rinneadh anailís ar an aiseolas sin.
• Rinneadh anailís ar Mhórthuras Rothair Bhaile Átha Cliath.
• Cabhraíodh le faireachán leanúnach a dhéanamh ar na cláir ‘Cuir Muintir na hÉireann
ag Siúl’ agus ‘Pobail Ghníomhacha’.

Tuarascáil Bhliantúil maidir le Nochtadh Cosanta
Ceanglaítear le halt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014, go bhfoilseofaí tuarascáil
gach bliain a bhaineann leis an líon nochtaí cosanta a rinneadh sa bhliain roimhe agus le
haon ghníomhartha a rinneadh i leith na nochtaí sin.
Ní bhfuair Spórt Éireann aon nochtaí cosanta sa tréimhse tuairiscithe suas go dtí an 31 Nollaig
2016.
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Tuarascáil na gComhaltaí Boird
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2016.
Bunaíodh Bord Spórt Éireann ar bhonn reachtúil an 1 Deireadh Fómhair 2015 le hOrdú ón Aire de bhun an Achta um Spórt Éireann, 2015.
Freagrachtaí na gComhaltaí Boird
Ceanglaítear le halt 16 den Acht um Spórt Éireann, 2015, ar Spórt Éireann na cuntais go léir is cuí agus is gnách ar an airgead ar fad a
fhaigheann sé agus a chaitheann sé a choimeád i cibé foirm a cheadóidh an tAire Iompair, Turasóireachta agus Spóirt le toiliú an Aire
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.
Agus na ráitis airgeadais seo á n-ullmhú aige, ní mór do Spórt Éireann:
• Beartais oiriúnacha chuntasaíochta a roghnú agus iad a chur i bhfeidhm go comhsheasmhach;
• Breithiúnais agus meastacháin atá réasúnach agus stuama a dhéanamh;
• Na ráitis airgeadais a ullmhú ar bhonn an ghnóthais leantaigh ach amháin i gcás go bhfuil sé míchuí talamh slán a dhéanamh de
go leanfaidh sé ag feidhmiú;
• A lua cé acu a leanadh nó nár leanadh caighdeáin chuntasaíochta is infheidhme, faoi réir aon imeachtaí ábhartha atá mínithe agus nochta
sna ráitis airgeadais.
Tá an Bord freagrach as taifid chuí chuntasaíochta a choinneáil, ina gcuirtear a staid airgeadais in iúl le cruinneas réasúnach ag am ar bith agus
lena gcuirtear ar a chumas a chinntiú go gcloíonn na ráitis airgeadais le halt 16 den Acht um Spórt Éireann, 2015, agus leis an gcleachtas
cuntasaíochta a bhfuil glacadh leis, lena n-áirítear FRS 102, “An Caighdeán Tuairiscithe Airgeadais is infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus in
Éirinn”, arna eisiúint ag an gComhairle Tuairiscithe Airgeadais (FRC) agus arna fhógairt ag Cuntasóirí Cairte Éireann. Tá an Bord freagrach freisin
as a shócmhainní a chosaint agus, dá bhrí sin, as bearta réasúnacha a dhéanamh chun calaois agus mírialtachtaí eile a chosc agus a aimsiú.

Kieran Mulvey
Cathaoirleach
12 Nollaig 2017

John Treacy
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
12 Nollaig 2017
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Ráiteas faoi Rialú Inmheánach Airgeadais
Freagracht as Rialú Inmheánach Airgeadais
Thar ceann Bhord Stiúrthóirí Spórt Éireann, aithním an fhreagracht atá
orainn as a chinntiú go ndéantar córas éifeachtach rialaithe inmheánaigh
airgeadais a chothabháil agus a fheidhmiú.
Ní fhéadann córas rialaithe inmheánaigh airgeadais ach dearbhú réasúnach
agus ní dearbhú iomlán a chur ar fáil go gcosnaítear sócmhainní, go núdaraítear idirbhearta agus go dtaifeadtar iad go cuí agus go gcoisctear
earráidí ábhartha agus mírialtachtaí eile nó go mbraithfí iad ar bhealach
tráthúil.
Príomhthimpeallacht rialaithe
Rinne Spórt Éireann bearta chun a chinntiú go bhfuil timpeallacht
chuí rialaithe i bhfeidhm. Áirítear leo na bearta seo:
• Freagrachtaí agus cumhachtaí an lucht bainistíochta a shainiú go soiléir;
• Nósanna imeachta foirmiúla a bhunú le haghaidh faireachán a
dhéanamh ar ghníomhaíochtaí na heagraíochta agus le haghaidh a
sócmhainní a chosaint;
• Cultúr cuntasachta a fhorbairt ar fud gach leibhéil den
eagraíocht.
Chuir Spórt Éireann próisis ar bun chun rioscaí gnó a shainaithint
agus a mheas trí na nithe seo a leanas a dhéanamh:
• Cineál agus méid na rioscaí atá os comhair an Bhoird a shainaithint;
• Measúnú a dhéanamh ar an dóchúlacht go dtarlóidh na rioscaí
sainaitheanta agus ar an tionchar a bheadh acu, agus clár a
thionscnamh le haghaidh na rioscaí sin a bhainistiú;
• Obair i ndlúthchomhar le gníomhaireachtaí Rialtais agus le
gníomhaireachtaí eile chun a chinntiú go bhfuil tuiscint shoiléir ann ar
spriocanna an Bhoird agus go bhfuil tacaíocht ann do straitéisí an
Bhoird le haghaidh na spriocanna sin a bhaint amach.
Tá an córas rialaithe inmheánaigh airgeadais bunaithe ar chreat um
fhaisnéis rialta don lucht bainistíochta, ar nósanna imeachta riaracháin, lena
n-áirítear leithscaradh dualgas, agus ar chóras tarmligin agus cuntasachta.
Áirítear leis an gcóras na nithe seo a leanas go háirithe:
• Córas cuimsitheach buiséadaithe lena ngabhann buiséad bliantúil a
ndéanann an Bord athbhreithniú agus comhaontú air;
• Tuarascálacha tréimhsiúla agus bliantúla airgeadais a ndéanann an
Bord athbhreithniú rialta orthu agus ina gcuirtear an fheidhmíocht
airgeadais i gcomparáid leis an bhfeidhmíocht thuartha;
• Spriocanna a shocrú chun feidhmíocht airgeadais agus eile a thomhas.
Bonn eolais faoi obair na feidhme iniúchóireachta inmheánaí is ea anailís
ar na rioscaí a raibh Spórt Éireann neamhchosanta orthu, agus ullmhaítear
pleananna bliantúla iniúchóireachta inmheánaí ar bhonn na hanailíse sin.
Cheadaigh Coiste Iniúchóireachta an Bhoird na pleananna iniúchóireachta
inmheánaí. Cuireadh iniúchtaí bliantúla ar dhá eagraíocht is deontaithe i
gcrích. Thug na hIniúchóirí Inmheánacha eolas gach ráithe don Choiste
Iniúchóireachta faoin ngníomhaíocht Iniúchóireachta Inmheánaí a
rinneadh sa ráithe sin. Bhí an tuarascáil ag teacht le tuairim an Iniúchóra
Inmheánaigh ar leorgacht agus éifeachtacht an chórais rialaithe
inmheánaigh airgeadais.
Obair an iniúchóra inmheánaigh, an Coiste Iniúchóireachta agus Riosca a
rinne formhaoirseacht ar obair an iniúchóra inmheánaigh, na bainisteoirí
feidhmiúcháin laistigh de Spórt Éireann a bhfuil freagracht orthu as an gcreat
rialaithe airgeadais a fhorbairt agus a chothabháil, agus na tuairimí a chuir an
tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste in iúl ina litir chuig an lucht bainistíochta,
rinne siad eolas d’fhaireachán agus athbhreithniú Spórt Éireann ar
éifeachtacht an chórais rialaithe inmheánaigh airgeadais.
D’ullmhaigh Spórt Éireann na ráitis airgeadais don bhliain 2016 faoin gCód
Cleachtais do Rialachas Comhlachtaí Stáit, 2009.
Laigí i bhforbairt conartha
Ag teacht sna sála ar nós imeachta soláthair a seoladh ar Ríomhthairiscintí,
shínigh Údarás Forbartha an Champais Náisiúnta Spórt conradh i mí Eanáir
2015 le haghaidh an Láthair Náisiúnta faoi Dhíon a thógáil ina dhá céim ar
chostas iomlán €51 mhilliún (gan CBL a áireamh). Bhí an tÚdarás Forbartha
den tuairim gur foráladh leis an gconradh sin do Chéim 2 den chonradh a
fhágáil ar lár nó a chealú gan phionós. Díscaoileadh an tÚdarás Forbartha

i mí Dheireadh Fómhair 2015 agus aistríodh a chuid sócmhainní, dliteanas
agus conarthaí chuig Spórt Éireann mar chomhlacht nuabhunaithe.
I mí Eanáir 2017, d’iarr Spórt Éireann go bhfágfaí Céim 2 den tionscadal ar
lár toisc nach raibh an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt in ann an
cistiú riachtanach a sholáthar sa bhliain 2017. Dhiúltaigh an conraitheoir
don iarraidh sin agus chuir sé in iúl go raibh sé beartaithe aige an clásal
comhréitigh a bhí ar fáil sa chonradh a chur i ngníomh.
Tar éis dó dul i mbun comhréitigh i ráithe 1 den bhliain 2017 agus dul i ndáil
chomhairle leis an Roinn, chinn Spórt Éireann dul ar aghaidh le Céim 2
bunaithe ar an gcomhaontú leis an gconraitheoir. Mar thoradh air sin, ba é
€37.2 milliún (gan CBL a áireamh) an costas deiridh ar Chéim 1. Rinne
comhairleoir teicniúil Spórt Éireann an caiteachas caipitil ina leith a cheadú
mar chostais dheimhnithe bhreise do Chéim 1. Tá an buiséad
athbhreithnithe do Chéim 2 cothrom le €21.3m (gan CBL a áireamh).
Deimhníodh sa chomhairle a fuarthas ó chomhairleoirí teicniúla Spórt
Éireann gurbh ionann é sin agus an luach ab fhearr a bhí ar fáil don
tionscadal, bunaithe ar an ngluaiseacht i rátaí sa tionscal foirgníochta thar
an tréimhse lena mbaineann agus ar na costais eadrána ar dóigh dóibh
bheith ann mura dtiocfaí ar chomhaontú.
Thabhaigh Spórt Éireann caiteachas €210,000 i leith tacaíocht theicniúil
agus dlí a fháil le linn an phróisis chomhréitigh.
Cheap Spórt Éireann Stiúrthóir lánaimseartha um Fhorbairt an
Champais Náisiúnta Spórt freisin, a dhéanfaidh athbhreithniú ar
nósanna imeachta bainistíochta conartha na heagraíochta agus a
thabharfaidh cothrom le dáta iad.
Bainistíocht agus Cuntasacht Deontas
I gCiorclán 13/2014: Bainistíocht agus Cuntasacht Deontas ó Fhoinsí
Státchiste (an Ciorclán) ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe,
leagtar amach na prionsabail, na nósanna imeachta agus na ceanglais
tuairiscithe eile ó thaobh bainistíochta airgeadais phoiblí de atá le leanúint le
linn bainistíocht a dhéanamh ar chistiú deontais a sholáthraítear ó airgead
poiblí. Fuarthas cead ón Roinn Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe i mí an
Mhárta 2017 chun íocaíochtaí deontais a réamhíoc le comhlachtaí spóirt
incháilithe. Maidir le Cuid 5 - Freagrachtaí Deontaithe, tharla sé i mí Mheán
Fómhair 2017 gur eisigh Spórt Éireann treoracha agus teimpléad
caighdeánach chuig deontaithe maidir leis na nochtaí/na freagrachtaí a
cheanglaítear faoi Chiorclán 13/2014. Tiocfaidh an Ciorclán in éifeacht do
dheontaithe sa bhliain 2018 agus beidh feidhm aige maidir leis na Ráitis
Airgeadais uathu don bhliain 2017. Mar cheann de na téarmaí agus
coinníollacha a ghabhann leis an deontas, cinnteoidh Spórt Éireann go
dtabharfar fógra do gach deontaí faoi na freagrachtaí atá orthu faoin gCiorclán
agus go gcuirfear iad ar an eolas faoi na freagrachtaí atá orthu de réir Chuid 5
de Chiorclán 13/2014.
Athbhreithniú Bliantúil
Deimhním gur thug an Bord faoi athbhreithniú bliantúil ar éifeachtacht an
chórais rialaithe inmheánaigh sa bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2016.

Kieran Mulvey
Cathaoirleach
12 Nollaig 2017
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Tuarascáil Bhliantúil Spórt Éireann 2016

Tuarascáil an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Tuarascáil le cur faoi bhráid Thithe an Oireachtais

Spórt Éireann

Tuairim ar na ráitis airgeadais

Tá iniúchadh déanta agam ar ráitis airgeadais Spórt Éireann don
bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2016 faoin Acht um Spórt Éireann,
2015. Tá na ráitis airgeadais comhdhéanta díobh seo: an ráiteas
faoi ioncam agus caiteachas agus cúlchistí coinnithe ioncaim, an
ráiteas faoi ioncam cuimsitheach, an ráiteas faoin staid airgeadais,
an ráiteas faoi shreabhadh airgid, agus na nótaí gaolmhara.
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais san fhoirm a fhorordaítear faoi alt 16
den Acht agus de réir an chleachtais chuntasaíochta a bhfuil
glacadh leis.

Is é mo thuairim:
• go dtugtar léargas fírinneach cóir sna ráitis airgeadais ar
shócmhainní, ar dhliteanais agus ar staid airgeadais Spórt
Éireann amhail an 31 Nollaig 2016 agus ar a ioncam agus ar a
chaiteachas don bhliain 2016; agus

Freagrachtaí an Bhoird
Tá an Bord freagrach as na ráitis airgeadais a ullmhú, as a chinntiú go
dtugtar léargas fírinneach cóir iontu, agus as rialtacht na n-idirbheart a
chinntiú.

Freagrachtaí an Ard-Reachtaire Cuntas agus Ciste
Is é an fhreagracht atá orm na ráitis airgeadais a iniúchadh agus
tuairisciú orthu de réir an dlí is infheidhme.
Déantar m’iniúchadh trí thagairt do na cúinsí speisialta a bhaineann
le comhlachtaí Stáit maidir lena mbainistiú agus lena n-oibriú.
Déantar m’iniúchadh de réir na gCaighdeán Idirnáisiúnta um
Iniúchóireacht (an Ríocht Aontaithe agus Éire) agus i gcomhréir leis na
Caighdeáin Eiticiúla d’Iniúchóirí ón mBord um Chleachtais
Iniúchóireachta.

•

gur ullmhaíodh na ráitis airgeadais i gceart de réir an
chleachtais chuntasaíochta a bhfuil glacadh leis.
Is é mo thuairim gur leor taifid chuntasaíochta Spórt Éireann chun
mé a chumasú iniúchadh réidh cuí a dhéanamh ar na ráitis
airgeadais. Tá na ráitis airgeadais ag teacht leis na taifid
chuntasaíochta.

Ábhair ar a dtuairiscím trí eisceacht
Tuairiscím trí eisceacht i gcás nach bhfuair mé an fhaisnéis agus na
mínithe ar fad a theastaigh uaim do m’iniúchadh, nó i gcás
• gur tháinig mé ar aon chás ábhartha nár caitheadh airgead do na
críocha a bhí beartaithe ann nó aon chás nach ndearnadh na
hidirbhearta de réir na n-údarás a bhí á rialú ann, nó
• nach bhfuil an fhaisnéis atá tugtha i dtuarascáil bhliantúil Spórt
Éireann comhsheasmhach leis na ráitis airgeadais ghaolmhara nó
leis an eolas a ghnóthaigh mé le linn an t-iniúchadh a dhéanamh, nó
• nach léiríonn an ráiteas faoi rialú inmheánach airgeadais gur
chomhlíon Spórt Éireann an Cód Cleachtais do Rialachas
Comhlachtaí Stáit, nó
• go bhfuil ábhair ábhartha eile ann a bhaineann leis an dóigh ar
cuireadh gnó poiblí i gcrích.

Laigí i bhforbairt conartha
Raon feidhme an iniúchta ar na Ráitis Airgeadais
Is é atá i gceist le hiniúchadh fianaise a fháil ar na méideanna agus ar
an nochtadh sna ráitis airgeadais, a mhéid is gá chun dearbhú
réasúnach a thabhairt go bhfuil na ráitis airgeadais saor ó mhíráiteas
ábhartha ar bith, cibé acu de bharr calaoise nó earráide é. Áirítear leis
sin measúnú a dhéanamh ar na nithe seo a leanas:
• cé acu atá nó nach bhfuil na beartais chuntasaíochta oiriúnach do
chúinsí Spórt Éireann agus cé acu is amhlaidh nó nach amhlaidh
gur cuireadh i bhfeidhm go comhsheasmhach iad agus gur
nochtadh go leordhóthanach iad,
• réasúntacht na meastachán suntasach cuntasaíochta a rinneadh
agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, agus
• cur i láthair foriomlán na ráiteas airgeadais.
Féachaim freisin le linn an iniúchta le fianaise a fháil ar rialtacht
na n-idirbheart airgeadais.
Ina theannta sin, léim tuarascáil bhliantúil Spórt Éireann chun aon
neamhréireachtaí ábhartha leis na ráitis airgeadais iniúchta a
shainaithint agus chun sainaithint a dhéanamh ar aon fhaisnéis atá
mícheart go hábhartha de réir dealraimh bunaithe ar an eolas a
ghnóthaigh mé le linn an t-iniúchadh a dhéanamh nó ar aon fhaisnéis
atá neamhréireach go hábhartha leis an bhfaisnéis sin. Má thagaim ar
an eolas faoi aon mhíráitis ábhartha dhealraitheacha nó faoi aon
neamhréireachtaí ábhartha dealraitheacha, breithním na himpleachtaí
do mo thuarascáil.

Tarraingím aird ar an ráiteas faoi rialú inmheánach airgeadais, ina
nochtar laigí sa chonradh foirgníochta ar ghlac Spórt Éireann ceannas
air ó Údarás Forbartha an Champais Náisiúnta Spórt an 1 Deireadh
Fómhair 2015, tar éis dhíscaoileadh an Údaráis Forbartha. Mar
thoradh ar na laigí conartha sin, ní raibh Spórt Éireann in ann rogha a
fheidhmiú chun Céim 2 den chonradh a iarchur. Tar éis próiseas
comhréitigh, tá an costas deiridh ar Chéim 2 buiséadaithe le bheith
cothrom le €21.3 milliún (gan CBL a áireamh). Thabhaigh Spórt
Éireann caiteachas €0.2 milliún i leith an phróisis chomhréitigh agus i
leith costais dlí freisin.

Seamus McCarthy
An tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste
22 Nollaig 2017
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Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí
Coinnithe Ioncaim
Don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2016

Ioncam

Nóta

An bhliain dar
críoch an
31 Nollaig 2016

An bhliain
dar críoch an
31 Nollaig 2015

Deontais ón Oireachtas

2

78,324,394

69,656,912

Deontais ó Chiste na gCuntas Díomhaoin

2

4,514,220

1,921,035

Acmhainní Dílse

3

648,168

689,564

€

Glanchistiú Pinsin Iarchurtha

€

10c

723,000

854,000

Ioncam Eile

4

409,965

458,595

Aistriú (chuig an)/ón gCúlchiste Caipitil

9

(25,113,878)

(19,814,123)

59,505,869

53,765,983

Ioncam Iomlán

Caiteachas
Deontais atá Iníoctha

5

39,693,811

37,965,420

Deontais ó Chiste na gCuntas Díomhaoin

5

4,027,651

1,807,857

Cláir Eile

6

7,212,774

6,749,394

Riarachán

7

511,993

659,583

8

Costais Foirne
Costais sochar scoir
Laghdú i Luach na Sócmhainní Seasta

3,270,238

3,553,200

10a

591,000

770,000

12

3,261,228

3,881,343

58,568,695

55,386,797

937,174

(1,620,814)

(636)

(8,705)

936,538

(1,629,519)

(666,329)

963,190

270,209

(666,329)

Caiteachas Iomlán

Barrachas/(Easnamh) don Tréimhse roimh Cháin
Cánachas

14

Barrachas/(Easnamh) don Tréimhse tar éis Cánach
Iarmhéid a Tugadh ar Aghaidh ag an 1 Eanáir

Iarmhéid a Tugadh ar Aghaidh ag an 31 Nollaig

Baineann an t-ioncam agus an caiteachas ar fad don tréimhse le gníomhaíochtaí leantacha ag dáta an Ráitis faoin Staid Airgeadais.
Tá an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid agus nótaí 1 go 22 mar chuid de na ráitis airgeadais seo.
Thar ceann Bhord Spórt Éireann:

Kieran Mulvey
Cathaoirleach
12 Nollaig 2017

John Treacy
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
12 Nollaig 2017
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Ráiteas faoi Ioncam Cuimsitheach
Don tréimhse dar críoch an 31 Nollaig 2016

Nóta

(Easnamh)/Barrachas roimh leithreasuithe

An bhliain dar
críoch an
31 Nollaig 2016

An bhliain dar
críoch an
31 Nollaig 2015

€

€

936,538

(1,629,519)

(Caillteanas)/gnóthachain ó thaithí ar oibleagáidí sochar scoir

10b

289,000

(49,000)

Athrú sna toimhdí atá mar bhunús le luach láithreach na noibleagáidí sochar scoir

10b

(2,326,000)

3,568,000

(2,037,000)

3,519,000

2,037,000

(3,519,000)

936,538

(1,629,519)

(Caillteanas)/gnóthachan achtúireach iomlán sa tréimhse

Coigeartú sa chistiú iarchurtha do shochair scoir

Ioncam Cuimsitheach Eile don tréimhse

Tá an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid agus nótaí 1 go 22 mar chuid de na ráitis airgeadais seo.
Thar ceann Bhord Spórt Éireann:

Kieran Mulvey
Cathaoirleach
12 Nollaig 2017

John Treacy
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
12 Nollaig 2017
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Ráiteas faoin Staid Airgeadais
Don tréimhse dar críoch an 31 Nollaig 2016

Nóta

An bhliain dar
críoch an
31 Nollaig 2016

An bhliain dar
críoch an
31 Nollaig 2015

€

€

Sócmhainní Seasta
Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh
Sócmhainní Airgeadais

12

130,402,822

13

1

Sócmhainní Seasta Iomlána

130,402,823

105,288,944
1
105,288,945

Sócmhainní Reatha
Méideanna infhaighte

15

Airgead agus coibhéisí airgid

471,895

1,367,824

3,417,937

2,843,930

3,889,832

4,211,754

(3,619,624)

(4,878,084)

Dliteanais Reatha (méideanna a bheidh dlite laistigh de bhliain amháin)
Méideanna iníoctha

16

(Glandliteanais)/Glansócmhainní Reatha

270,208

(666,330)

Sochair Scoir
Oibleagáidí sochar scoir

10b

(12,148,000)

(9,555,000)

Sócmhainn cistiúcháin iarchurtha le haghaidh sochair scoir

10c

12,148,000

9,555,000

Glansócmhainní Iomlána

130,673,031

104,622,615

Ionadaithe ag:
Cuntas Caipitil

9

Cúlchistí coinnithe ioncaim

Cothromas

105,288,944

270,209

(666,329)

130,673,031

Tá an Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid agus nótaí 1 go 22 mar chuid de na ráitis airgeadais seo.
Thar ceann Bhord Spórt Éireann

Kieran Mulvey
Cathaoirleach
12 Nollaig 2017

130,402,822

John Treacy
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin
12 Nollaig 2017

104,622,615
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Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid
Don tréimhse dar críoch an 31 Nollaig 2016
Nóta

An bhliain dar
críoch an
31 Nollaig 2016

An bhliain dar
críoch an
31 Nollaig 2015

€

€

Réiteach an Ghlanbharrachais Oibriúcháin
(Easnamh)/Barrachas Oibriúcháin
Caillteanas/(Gnóthachan) ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta Inláimhsithe
Dímheas
Ús Bainc a Fuarthas

11
4

Cáin a Íocadh
Aistriú (ón) gCúlchiste Caipitil

937,174

(1,620,814)

960

(37)

3,261,228

3,881,343

(5,160)

(5,260)

(9,341)

-

9

(3,262,188)

(3,881,343)

(Méadú)/Laghdú i Méideanna Infhaighte

15

895,929

(1,117,009)

Méadú/(Laghdú) i Méideanna Iníoctha

16

(1,249,755)

3,215,851

568,847

472,731

568,847

472,731

Insreabhadh Glan Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

Ráiteas faoi Shreabhadh Airgid
Insreabhadh Glan Airgid ó Ghníomhaíochtaí Oibriúcháin

Torthaí ar Infheistíochtaí agus fónamh airgeadais
Ús Bainc

4

5,160

5,260

Caiteachas Caipitil
Íocaíochtaí chun Sócmhainní Seasta a fháil

(28,376,066)

Fáltais ó dhiúscairt Sócmhainní Seasta

-

(23,695,466)
37

Sreabhadh Glan Airgid ó Chaiteachas Caipitil

(28,376,066)

(23,695,429)

Sreabhadh Airgid ó Ghníomhaíochtaí
Maoiniúcháin
Deontais Chaipitil

28,376,066

23,695,466

28,376,066

23,695,466

574,007

478,028

Sreabhadh Glan Airgid ó Ghníomhaíochtaí
Maoiniúcháin

(Laghdú)/Méadú in Airgead

Gluaiseacht i nglanchistí don tréimhse

574,007

478,028

Airgead sa Bhanc ag an 1 Eanáir 2016

2,843,930

2,365,902

Airgead sa Bhanc ag an 31 Nollaig 2016

3,417,937

2,843,930
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
Don tréimhse dar críoch an 31 Nollaig 2016

1. Beartais Chuntasaíochta
Tá an bunús cuntasaíochta agus na beartais shuntasacha chuntasaíochta arna nglacadh ag Spórt Éireann leagtha amach thíos.
Cuireadh i bhfeidhm go comhsheasmhach iad uile ar fud na bliana.
a) Faisnéis Ghinearálta
Is mar seo a leanas atá príomhchuspóirí Spórt Éireann, faoi mar a leagtar amach i gCuid II den Acht um Spórt Éireann, 2015:
• Cur chun cinn, forbairt agus comhordú an spóirt iomaíoch, agus gnóthú barr feabhais sa spórt iomaíoch, a spreagadh;
• Straitéisí a fhorbairt le haghaidh an rannpháirtíocht sa spórt áineasa a mhéadú agus comhordú a dhéanamh ar chur chun feidhme na straitéisí
sin ag na comhlachtaí uile (lena n-áirítear údaráis phoiblí agus comhlachtaí a fhaigheann cistiú poiblí) a bhfuil baint acu leis an spórt áineasa a
chur chun cinn agus le saoráidí áineasa a sholáthar;
• Tabhairt faoi cibé gníomhaíocht a mheasfar a bheith cuí, lena n-áirítear tástáil, chun dópáil sa spórt a chomhrac;
• Nuair ba chuí leis an mBord déanamh amhlaidh, taighde thionscnamh agus a spreagadh maidir leis an spórt iomaíoch nó maidir leis an spórt
áineasa, nó maidir leis an dá cheann díobh;
• Nuair ba chuí leis an mBord déanamh amhlaidh, taighde a éascú agus faisnéis a scaipeadh maidir leis an spórt iomaíoch nó an spórt
áineasa, nó maidir leis an dá cheann díobh:
• Campas Náisiúnta Spórt Spórt Éireann a fhorbairt, a chur chun cinn, a oibriú agus a chothabháil;
Is Eintiteas Leasa Phoiblí é Spórt Éireann.
b) Ráiteas faoi Chomhlíonadh
Ullmhaíodh ráitis airgeadais Spórt Éireann don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2016 de réir an chleachtais chuntasaíochta a bhfuil glacadh leis,
lena n-áirítear FRS 102, an caighdeán tuairiscithe airgeadais is infheidhme sa Ríocht Aontaithe agus in Éirinn arna eisiúint ag an gComhairle
Tuairiscithe Airgeadais (FRC) agus arna fhógairt ag Cuntasóirí Cairte Éireann.
c) Bunús an Ullmhúcháin
Ullmhaíodh na ráitis airgeadais faoi choinbhinsiún an chostais stairiúil, ach amháin i gcás sócmhainní agus dliteanais áirithe a thomhaistear de réir
luach cóir, mar atá mínithe sna beartais chuntasaíochta thíos. Tá na ráitis airgeadais san fhoirm ar cheadaigh an tAire Iompair, Turasóireachta
agus Spóirt í le comhthoiliú an Aire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe faoin Acht um Spórt Éireann, 2015.
Léirítear san fhaisnéis chomparáideach a chuirtear i láthair sna ráitis airgeadais seo don bhliain dar críoch an 31 Nollaig 2015 an fhaisnéis
charnach mar a chuirtear i láthair sna ráitis airgeadais iniúchta ó Chomhairle Spóirt na hÉireann (1 Eanáir – 30 Meán Fómhair 2015), ó
Údarás Forbartha an Champais Náisiúnta Spórt (1 Eanáir – 30 Meán Fómhair 2015) agus ó Spórt Éireann (1 Deireadh Fómhair – 31 Nollaig
2015).
Cuireadh na beartais chuntasaíochta seo a leanas i bhfeidhm go comhsheasmhach nuair a bhíothas ag déileáil le míreanna a measadh a bheith
ábhartha maidir le ráitis airgeadais Spórt Éireann.
d) Ráitis Airgeadais Chomhdhlúite
Tá NSCDA (Operations) Designated Activity Company faoi lánúinéireacht Spórt Éireann agus déanann an chuideachta na saoráidí ar an
gcampas spórt a oibriú agus a chothabháil.
Tá Spórt Éireann díolmhaithe ón gceanglas chun na ráitis airgeadais bhliantúla a chur i láthair mar ráitis chomhdhlúite leis an bhfochuideachta. Faoi
alt 9(g) de FRS 102, níl sé sin ina cheanglas faoin gcreat reachtúil ná mar chuid den fhormáid arna comhaontú leis an Aire Iompair, Turasóireachta
agus Spóirt.
Cuirtear ráitis airgeadais NSCDA (Operations) Designated Activity Company i láthair ar leithligh. Tá tuilleadh faisnéise faoin bhfochuideachta tugtha i
Nóta 13 leis na ráitis airgeadais.
e) Ioncam
Deontais ón Oireachtas
Aithnítear ioncam ar bhonn fabhruithe, ach amháin i gcás Deontais ón Oireachtas, a aithnítear ar bhonn fáltas airgid.
Aisíocaíochtaí na ndeontas a íocadh
Bíonn deontais a íocadh in-aisíoctha in imthosca áirithe, amhail leachtú/díscaoileadh na cuideachta is faighteoir, nó i gcás nach gcomhlíontar
coinníollacha an deontais. Aithnítear aisíocaíochtaí deontais nuair is dócha go bhfaighidh Spórt Éireann an t-airgead agus nuair is féidir an méid a
mheas go cruinn. Dá bhrí sin, tugtar cuntas orthu ar bhonn fabhruithe. Rinneadh aisíocaíochtaí deontais ab fhiú €52,694 a fhritháireamh in aghaidh
Deontais a íocadh sa bhliain 2016.
Ioncam úis
Aithnítear ioncam úis ar bhonn fabhruithe.
Ioncam Eile
Aithnítear ioncam eile ar bhonn fabhruithe.
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
(atá mar chuid de na ráitis airgeadais)

f) Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh
Luaitear Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh de réir costais lúide dímheas carntha, arna choigeartú i leith aon soláthair do bhearnú. Gearrtar
dímheas ar an réadmhaoin, an gléasra agus an trealamh ar fad, ag rátaí a mheastar chun costas gach sócmhainne, lúide a luach iarmharach
measta, a dhíscríobh de réir méid cothrom thar a saolré fhónta mheasta mar seo a leanas:
An Campas Náisiúnta Spórt agus Saoráidí an Champais
Saoráidí an Champais (Saolré 30 Bliain)
Saoráidí an Champais (Saolré 10 mBliana)
Saoráidí an Champais (Saolré 5 Bliana)
Bonneagar, Máistirphleanáil agus Dearadh
An Straitéis maidir le Tionscadail Chaipitil an Champais
Talamh agus Foirgnimh (Saolré 50 Bliain)
Foirgnimh (Saolré 30 Bliain)
Feistiú Oifige/ Daingneáin agus Feistis
Ríomhairí agus Trealamh TF
Mótarfheithiclí

2%
3.33%
10%
20%
15%
100%
2%
3.33%
20%
33.33%
20%

in aghaidh na bliana
in aghaidh na bliana
in aghaidh na bliana
in aghaidh na bliana
in aghaidh na bliana
in aghaidh na bliana
in aghaidh na bliana
in aghaidh na bliana
in aghaidh na bliana
in aghaidh na bliana
in aghaidh na bliana

Ba cheart a thabhairt faoi deara nach ndímheastar an talamh ar an gCampas Náisiúnta Spórt, Teach Bhaile an Aba agus aon sócmhainní
atá á dtógáil. Cuirtear na rátaí dímheasa iomchuí i bhfeidhm a luaithe a chríochnaítear tionscadail atá á dtógáil.
Léiríonn luach iarmharach an méid measta a gheofaí faoi láthair as sócmhainn a dhiúscairt, tar éis costais mheasta na diúscartha a asbhaint, dá
mba rud é go bhfuil an tsócmhainn ar aois agus sa riocht lena bhfuiltear ag súil ag deireadh a saolré fónta.
Más ann d’fhianaise oibiachtúil ar bhearnú luach aon sócmhainne, aithnítear caillteanas bearnúcháin sa Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas agus
Cúlchistí Coinnithe Ioncaim sa bhliain.
g) Sócmhainní airgeadais
Sócmhainní Airgeadais Eile
Tá NSCDA (Operations) Designated Activity Company faoi lánúinéireacht Spórt Éireann agus léiríonn a scairchaipteal gnáthscair amháin dar
parluach Euro amháin. Déanann NSCDA (Operations) Designated Activity Company na saoráidí ar an gcampas spórt a oibriú agus a
chothabháil.
h) Méideanna infhaighte
Aithnítear méideanna infhaighte de réir luach cóir, lúide soláthar in aghaidh fiacha amhrasacha. Soláthar sonrach is ea an soláthar in aghaidh
fiacha amhrasacha agus bunaítear é i gcás go bhfuil fianaise oibiachtúil ann nach mbeidh Spórt Éireann in ann na méideanna go léir atá dlite dó
a bhailiú. Aithnítear gach gluaiseacht sa soláthar in aghaidh fiacha amhrasacha sa Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí
Coinnithe Ioncaim.
i) Méideanna iníoctha
Aithnítear méideanna iníoctha de réir luach cóir ar dtús. Aicmítear méideanna iníoctha mar dhliteanais reatha má tá siad iníoctha laistigh de bhliain
amháin. Mura bhfuil, cuirtear i láthair iad mar dhliteanais neamhreatha.
j) Léasanna Oibriúcháin
Aithnítear caiteachas cíosa faoi léasanna oibriúcháin sa Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Coinnithe Ioncaim thar thréimhse an
léasa. Aithnítear caiteachas de réir méid cothrom thar thréimhse an léasa, cé is moite de chásanna ina bhfuil méaduithe cíosa ceangailte leis an
ráta ionchais boilscithe. Sa chás sin, aithnítear an méadú sin nuair a thabhaítear é. Aithnítear thar thréimhse an léasa aon dreasachtaí léasa a
fhaightear.
k) Sochair Fostaithe
Sochair Ghearrthéarmacha
Aithnítear sochair ghearrthéarmacha amhail pá saoire mar speansas sa bhliain agus cuirtear sochair atá fabhraithe ag deireadh na bliana ar
áireamh san fhigiúr Méideanna iníoctha sa Ráiteas faoin Staid Airgeadais.
Sochair Scoir
Feidhmíonn Spórt Éireann scéim pinsean sochair shainithe. Cistítear an scéim gach bliain ar bhonn íoc-mar-a-úsáidtear ó airgead a fhaightear ón
Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus ó ranníocaíochtaí a asbhaintear ó thuarastal na mball foirne agus na mball. Feidhmíonn Spórt
Éireann an Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair (“an Scéim Aonair”) freisin. Is scéim sochair shainithe í sin d’fhostaithe inphinsin sa tseirbhís
phoiblí a ceapadh an 1 Eanáir 2013 nó i ndiaidh an dáta sin. Aistrítear chuig an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt na ranníocaíochtaí uile
a dhéanann fostaithe leis an scéim aonair.
Léiríonn costais phinsin na sochair phinsin arna dtuilleamh ag fostaithe, agus léirítear iad glan ó ranníocaíochtaí pinsin ón bhfoireann. Cuirtear na
ranníocaíochtaí sin ar aghaidh chuig an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt. Aithnítear méid atá comhfhreagrach don mhuirear pinsin mar
ioncam a mhéid atá sé in-aisghafa, agus fritháirítear an méid le deontais a fhaightear sa bhliain chun íocaíochtaí pinsin a dhéanamh.
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Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
(atá mar chuid de na ráitis airgeadais)

Is sa Ráiteas faoi Ioncam Cuimsitheach a léirítear gnóthachain nó caillteanais achtúireacha ar dhliteanais scéime. Aithnítear coigeartú
comhfhreagrach sa mhéid atá in-aisghafa ón Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt.
Léirítear sna ráitis airgeadais, de réir luach cóir, na sócmhainní agus dliteanais a eascraíonn as oibleagáidí pinsin Spórt Éireann agus aon
chistiú gaolmhar, agus aithnítear iontu na costais a bhaineann le sochair phinsin a sholáthar sna tréimhsí cuntasaíochta ina dtuilleann
fostaithe iad. Is ar bhonn achtúireach a thomhaistear dliteanais na scéime sochar scoir, agus modh an aonaid réamh-mheasta
chreidmheasa á úsáid.
l) Breithiúnais agus Meastacháin Chriticiúla Chuntasaíochta
Agus na ráitis airgeadais á n-ullmhú, ceanglaítear ar an lucht bainistíochta breithiúnais, meastacháin agus toimhdí a dhéanamh a théann i bhfeidhm
ar na méideanna a thuairiscítear le haghaidh sócmhainní agus dliteanas amhail ar dháta an Ráitis faoin Staid Airgeadais agus ar na méideanna a
thuairiscítear le haghaidh ioncaim agus speansas le linn na bliana. Fágann cineál an mheastacháin, áfach, go bhféadfadh na torthaí iarbhír bheith
difriúil leis na meastacháin sin. Is iad na breithiúnais seo a leanas na breithiúnais a raibh an éifeacht is suntasaí acu ar na méideanna a aithnítear
sna ráitis airgeadais.
Bearnú Réadmhaoine, Gléasra agus Trealaimh
Sócmhainní atá faoi réir amúchadh, déantar iad a athbhreithniú le haghaidh bearnú nuair a léirítear in eachtraí nó in athruithe ar chúinsí go
bhféadfadh nach mbeifí in ann an méid glanluacha a aisghabháil. Aithnítear caillteanas bearnaithe de réir na difríochta idir méid glanluacha na
sócmhainne agus méid in-aisghafa na sócmhainne, fad is mó an méid glanluacha ná an méid in-aisghafa. Is é an méid in-aisghafa an ceann is
airde de luach cóir na sócmhainne lúide an costas díola agus luach úsáide na sócmhainne. D’fhonn bearnú a mheasúnú, rangaítear sócmhainní
ag na leibhéil is ísle dá bhfuil sreabhadh airgid atá inaitheanta ar leithligh (aonaid ghiniúna airgid). Sócmhainní neamhairgeadais a ndearnadh
bearnú orthu, athbhreithnítear iad le haghaidh aisiompú féideartha an bhearnaithe ar gach dáta tuairiscithe.
Soláthairtí
Déanann Spórt Éireann soláthairtí le haghaidh oibleagáidí dlíthiúla agus cuiditheacha is eol dó a bheith amuigh ag dáta deiridh na tréimhse.
Déantar na forálacha de ghnáth bunaithe ar fhaisnéis stairiúil nó ar fhaisnéis ábhartha eile, agus iad coigeartaithe le haghaidh treochtaí le déanaí,
nuair is cuí. Mar sin féin, is meastacháin iad ar na costais airgeadais a bhaineann le teagmhais a bhfuil seans ann nach dtarlóidh siad go ceann
roinnt blianta. Mar thoradh air sin agus ar an éiginnteacht a bhaineann leis na torthaí deiridh, d’fhéadfadh go mbeadh an toradh iarbhír difriúil go
mór leis an toradh a measadh.
Dímheas agus Luachanna Iarmharacha
Rinne an Bord athbhreithniú ar shaolré na sócmhainní agus ar luachanna iarmharacha bainteacha gach aicme sócmhainne seasta agus, go
háirithe, ar shaolré eacnamaíoch fhónta agus luachanna iarmharacha na ndaingneán agus na bhfeisteas agus tháinig sé ar an gconclúid gur cuí
atá saolré na sócmhainní agus na luachanna iarmharacha.
Oibleagáid Sochar Scoir
Maidir leis na toimhdí atá taobh thiar de na luachálacha achtúireacha óna gcinntear na méideanna atá aitheanta sna ráitis airgeadais (lena
n-áirítear rátaí lascaine, rátaí méadaithe i leibhéil chúitimh amach anseo agus rátaí mortlaíochta), nuashonraítear iad gach bliain bunaithe
ar dhálaí reatha geilleagracha agus ar aon athruithe ábhartha ar théarmaí agus coinníollacha na bpleananna pinsin agus iarscoir.
Is féidir go ndéanfaidh na nithe seo difear do na toimhdí:
(i) an ráta lascaine, athruithe sa ráta toraidh ar bhannaí corparáide ar ardchaighdeán.
(ii) leibhéil chúitimh amach anseo, dálaí sa mhargadh saothair amach anseo.
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2. Deontais ón Oireachtas
Mar atá leagtha amach i mBeartas Cuntasaíochta (e), aithnítear deontais ón Oireachtas mar ioncam ar bhonn mhéid an airgid a fhaightear. Is
comhdhéanta díobh seo a leanas atá na Deontais ón Oireachtas a fuair Spórt Éireann ó Vóta 31 – An Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt,
mar a léirítear sna ráitis airgeadais:

An bhliain
dar críoch an
31 Nollaig 2016

An bhliain
dar críoch
an
31 Nollaig 2015

Fo-mhírcheann

€

€

D.5

49,191,000

44,758,000

(132,000)

(84,000)

49,059,000

44,674,000

15,000

154,320

Vóta 31

Deontas Athfhillteach
Lúide Asbhaintí Pinsin Fostaithe atá In-aisíoctha
Deontas Athfhillteach Iomlán
Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte
An Roinn Sláinte
Deontas Caipitil

D.5

Deontais Iomlána ón Oireachtas

240,000

100,000

29,010,394

24,728,592

78,324,394

69,656,912

Ciste na gCuntas Díomhaoin: Reatha

D.6

3,500,718

1,428,526

Ciste na gCuntas Díomhaoin: Caipiteal

D.6

1,013,502

422,509

4,514,220

1,921,035

Deontais Iomlána ó Chiste na gCuntas Díomhaoin

Cuimsíonn deontais ón Oireachtas méideanna a soláthraíonn an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt iad i leith na tréimhse lena mbaineann
agus léiríonn siad an deontas a íoctar le Spórt Éireann. Baintear úsáid as an deontas sin le haghaidh pá, riarachán ginearálta, costais chlár agus
deontais do Chomhlachtaí Rialaithe Náisiúnta don Spórt agus do Chomhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt. Ba é €49,191,000 méid an deontais athfhilltigh a
fuarthas sa bhliain 2016. Chloígh an Bord le téarmaí an Chomhaontaithe Seirbhíse leis an Roinn. Tá córais imleora rialaithe airgeadais i bhfeidhm ag
an mBord chun deontais a fhaightear ón Roinn a bhainistiú.
B’ionann agus €29,010,394 na deontais chaipitil a fuarthas ón Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt le haghaidh an Láthair Náisiúnta faoi
Dhíon a thógáil; le haghaidh Ionad Traenála Ardfheidhmíochta Institiúid Spóirt na hÉireann agus Ionad Comhdhála an Champais a chur i gcrích
agus a fheistiú; le haghaidh an Raon Trastíre Náisiúnta a thógáil; agus le haghaidh na gcostas dearaidh, pleanála agus soláthair a bhaineann le
forbairt an tionscadail Chóiríochta Oifige atá lonnaithe ar an gCampas Náisiúnta Spórt, rud a chuirfidh cóiríocht ar fáil do na baill foirne de chuid
Spórt Éireann atá lonnaithe faoi láthair i bPáirc Oifigí an Chinn Thiar.
B’ionann Deontais ó Chiste na gCuntas Díomhaoin a fuarthas ón Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus €4,514,220 le haghaidh tionscadal
amhail an Mol Spóirt sa Phobal, Cóitseáil Pobail, Cúrsaí do Chuardaitheoirí Poist, Oiliúint sa Spórt do Dhaoine faoi Mhíchumas agus Oiliúint
Ceannaireachta Óige.
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3. Acmhainní Dílse
An bhliain dar
críoch an
31 Nollaig 2016

An bhliain
dar críoch an
31 Nollaig 2015

€

€

Ioncam Cíosa

266,668

320,914

Cíos ón gCeanncheathrú Spórt*

114,567

125,836

Ioncam ó Thástáil Frithdhópála

127,475

101,470

70,398

85,966

Seirbhísí d’Imreoirí agus do Lúthchleasaithe
Ioncam Institiúid Spóirt na hÉireann

9,546

-

Oifig na gCosán Náisiúnta

11,820

21,955

Cóitseáil Éireann

47,694

33,423

Acmhainní Dílse Iomlána

648,168

689,564

* Léiríonn sé seo na ranníocaíochtaí le costais reatha, atá léirithe faoi “An Cheanncheathrú Spórt” – féach Nóta 6.

4. Ioncam Eile
An bhliain dar
críoch an
31 Nollaig 2016
€
Ús a Fuarthas
Cur Chun Cinn Rothaíochta An Post **
Ioncam ón Aontas Eorpach
Mórthuras Rothair Bhaile Átha Cliath

Ioncam Eile

Ioncam Eile Iomlán

€

5,160

5,260

115,000

115,000

11,187

14,900

218,203

197,000

Éire Shláintiúil
Seachtain Eorpach Spóirt an Aontais Eorpaigh

An bhliain dar
críoch an
31 Nollaig 2015

-

31,840

59,935

90,000

480

4,595

409,965

** Léiríonn sé seo ranníocaíocht ó An Post. Is léirithe faoi “Deontas Rothaíochta An Post” atá na deontais a íocadh – féach Nóta 5.

458,595
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5. Deontais atá Iníoctha

a) Deontais Reatha
Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta don Spórt *

An bhliain
dar críoch
an 31
Nollaig 2016
€

An bhliain
dar críoch
an 31
Nollaig 2015
€

10,812,575

10,859,099

An Scéim Cardála Idirnáisiúnta *

1,788,000

1,548,000

Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt *

5,431,286

4,993,314

Spóirt Mhachaire na hÓige *

7,225,906

7,225,906

Deontais Ardfheidhmíochta *

7,301,000

6,556,280

971,202

970,725

Rannpháirtíocht na mBan sa Spórt *
Deontais ón Institiúid Spóirt don Chlár um an Tóir ar Bharr
Feabhais *

(344)

7,616

-

80,000

115,000

115,000

15,000

-

Iontaobhas Ghalf Fhoireann Éireann

200,000

200,000

Craobh Oscailte na hÉireann

250,000

-

50,000

50,000

Cuir Muintir na hÉireann ag Bogadh (Get Ireland Active)*
Deontas Rothaíochta An Post */**
Rothaíocht ar feadh an tSaoil

Spórt Mac Léinn Éireann
Deontas Staid Morton

150,000

150,000

Comhairle Oilimpeach na hÉireann

520,000

353,325

An Chomhairle Phara-Oilimpeach

615,000

325,000

25,000

25,000

-

40,000

100,000

100,000

Spórt Scoileanna Speisialta na hÉireann
Spóirt Áineasa
Cónaidhm Spóirt na hÉireann
Operation Transformation

-

31,840

Deontas do Mhórthuras Rothair Bhaile Átha Cliath

218,203

247,000

Deontas Caipitil Champais ***

650,518

719,710

Deontas Caipitil do Chomhpháirtíochtaí Spóirt - CLG

25,000

360,000

1,320,000

1,200,000

Daoine Scothaosta agus an Spórt

607,605

607,605

Ollscoil Luimnigh - Linn 50 Méadar

300,000

300,000

An Scéim Tacaíochta d’Imreoirí Idirchontae CLG

900,000

900,000

Deontais d’Athbhreithnithe Feidhmíochta

102,860

-

Deontas Oibriúcháin an Ionaid Náisiúnta Uisce ***

Deontais Iomlána atá Iníoctha

39,693,811

37,965,420
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An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2016
b) Deontais ó Chiste na gCuntas Díomhaoin

€

An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2015
€

Mol Spóirt sa Phobal *

600,594

595,800

Ceannaireacht Óige *

175,000

164,298

Cóitseáil Pobail *

322,819

784,350

Oiliúint sa Spórt do Dhaoine faoi Mhíchumas

201,200

190,800

Oideachas agus Gairmeacha

5,855

22,166

Cóitseáil Óige

20,212

26,976

Tacaíocht d’Oibrithe Deonacha

30,555

23,467

Ríomhfhoghlaim

55,504

-

Meastóireacht

28,682

-

Riarachán

302,641

-

Lárchathair Thoir Thuaidh Bhaile Átha Cliath

936,000

-

Beat The Street

338,089

-

25,000

-

216,000

-

90,000

-

Cuir Muintir na hÉireann ag Siúl

117,000

-

Cuir Muintir na hÉireann ag Snámh

135,000

-

Cuir Muintir na hÉireann ag Rith

135,000

-

Ypath
Áineas Amuigh Faoin Spéir
Cuir Muintir na hÉireann ag Rothaíocht

Cistiú Rannpháirtíochta do Chomhlachtaí Rialaithe
Náisiúnta
Deontais Iomlána ó Chiste na gCuntas Díomhaoin

292,500
4,027,651

*Tá anailís ar na figiúirí Deontas leagtha amach sna hAguisíní a ghabhann leis an Tuarascáil Bhliantúil.
**Is léirithe faoi “Cur Chun Cinn Rothaíochta An Post” atá ioncam atá bainteach go díreach leis na deontais sin – féach Nóta 4.
***Idirbhearta le NSCDA (Operations) Designated Activity Company.

1,807,857
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Léiríonn siad seo costais reatha. Is léirithe faoi “Acmhainní Dílse” atá ioncam atá bainteach go díreach leis na costais sin – féach Nóta 3.

6. Cláir Eile
TAIGHDE

FRITH
-DHÓPÁIL

COMHLACHTAÍ
RIALAITHE
NÁISIÚNTA

CAIDREAMH
POIBLÍ

RANNPHÁIRTÍOCHT

ARDFHEIDHMÍOC
HT

INSTITIÚID
SPÓRT
ÉIREANN

AONAD
CÓITSEÁLA
SPÓRT
ÉIREANN

CAMPAS

IOMLÁN

IOMLÁN

31 Noll.
2016

31 Noll.
2015

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

2016

€

€

€

€

€

€

€

€

€

-

1,100,989

-

-

-

-

-

-

-

1,100,989

937,175

Tástáil Frithdhópála

€

€

94,672

-

-

-

-

-

-

-

-

94,672

126,268

Forbairt na gComhlachtaí
Rialaithe Náisiúnta

-

-

188,428

-

-

-

-

-

-

188,428

248,098

Oiliúint Cláir

-

-

-

73,021

-

-

-

-

73,021

81,177

Seachtain
Eorpach Spóirt
an Aontais
Eorpaigh

-

-

-

-

100,782

-

-

-

-

100,782

89,007

-

-

-

-

108,676

-

-

-

-

108,676

92,887

-

-

-

-

162,500

-

-

-

-

162,500

178,737

-

-

-

-

-

-

-

-

1,165,962

983,437

An Cheanncheathrú Spóirt * -

-

-

-

-

-

-

200,230

263,178

Conraitheoirí/
Seirbhísí
Seachfhoinsithe

-

-

-

-

102,330

-

-

-

436,807

540,378

Oiliúint do
Theagascóirí

--

--

--

-

--

--

--

27,985
27,985

--

27,985
27,985

34,589
34,589

Cothabháil
an Champais

--

--

--

4,594
4,594

--

--

--

--

221,546
221,546

226,140
226,140

198,475
198,475

Foireann
agus
Oiliúint

--

277
277

3,810
3,810

923
923

4,465
4,465

--

184
184

568
568

349
349

10,576
10,576

4,241
4,241

Costais
Riaracháin
Oifige

--

31,564

16,438

14,421
14,421

89,193
89,193

59,522
59,522

138,911
138,911

108,022
108,022

60,179
60,179

518,250
518,250

452,546
452,546

Taisteal,
Cothú
agus
Cruinnithe

--

34,437

5,921

5,538
5,538

17,490
17,490

12,970
12,970

15,466
15,466

71,265
71,265

6,200
6,200

169,287
169,287

216,871
216,871

Táillí
Gairmiúla

--

221,038
221,038

27,402

13,527
13,527

--

--

3,547
3,547

--

2,041,638
2,041,638

2,307,152
2,307,152

1,969,708

Bogearraí
agus
Tacaíocht
Ríomhaireachta

-

2,824

-

984

130

-

-

2,824

-

984

130

-

51,311

15,535

Caidreamh
Poiblí,
Priontáil agus
Páipéarachas

--

3,380
3,380

--

214,893
214,893

8,128
8,128

--

4,642
4,642

6,060
6,060

Postas agus
Cúiréireacht

--

941
941

265
265

101
101

1,009
1,009

207
207

443
443

1,395,450

442,494

254,981

667,724

72,699

1,395,450

442,494

254,981

Tionscadail Taighde

Cigireachta
Oifig na
gCosán
Náisiúnta
Deontais
Oifig na
gCosán
Náisiúnta
Forbairt na
hInstitiúide

94,672
94,672

-

200,230

667,724

72,699

1,165,962

334,477

51,311

1,714,943
1,714,943

15,535

1,770

72,554

106,721

72,554

106,721

5,535
5,535

242,638
242,638

217,480
217,480

1,812
1,812

1,347
1,347

6,125
6,125

8,421
8,421

231,247

2,338,564

231,247

1,770

2,338,564

7,212,774
7,212,774

6,749,394
6,749,394
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7. Riarachán
An bhliain dar
críoch an 31
Nollaig 2016

An bhliain dar
críoch an 31
Nollaig 2015

€

€

Costais agus Oiliúint Foirne

51,178

68,068

Cíos agus Réadmhaoin

62,813

65,594

8,189

8,115

18,561

14,352

Cothabháil agus Deisiúcháin
Árachas
Teileafón

13,128

8,511

Solas agus Teas

19,103

26,163

145,726

148,080

Táillí Iniúchóireachta

27,864

33,500

Táillí Gairmiúla

40,966

49,651

Bogearraí agus Tacaíocht Ríomhaireachta

88,007

185,664

Priontáil agus Páipéarachas

23,413

29,650

Postas agus Cúiréireacht

10,081

11,577

2,632

10,695

332

(37)

511,993

659,583

Taisteal, Cothú agus Cruinnithe

Éagsúil
Caillteanas/(Gnóthachan) ar Dhiúscairt Sócmhainní
Seasta
Riarachán Iomlán

8. Costais agus Líon Foirne
Ba é 51 bhall foirne bhuana an líon foirne iomlán a bhí ceadaithe ag an Aire ag an 31 Nollaig 2016.
Ba é 38 nduine an meánlíon fostaithe a bhí ann, gan baill foirne gníomhaireachta a áireamh. Ba mar seo a leanas a bhí na costais chomhlánaithe
fostaithe agus na costais ghaolmhara:
An bhliain dar críoch an
31 Nollaig 2016

Tuarastail

An bhliain dar críoch an
31 Nollaig 2015

€

€

1,576,187

1,952,789

Pinsean Foirne

167,325

50,837

Ranníocaíochtaí ÁSPC Fostóra

174,694

163,601

Fabhrú Pá Saoire Foirne

54,663

64,101

Muirear as Baill Foirne ar Iasacht

98,823

102,621

1,198,546

1,219,251

Baill Foirne Gníomhaireachta

Líon Foirne Iomlán

Leithdháileadh Tuarastal ó Chiste na gCuntas Díomhaoin
Costas Foirne Iomlán

3,270,238

181,017
3,451,255

3,553,200

3,553,200
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Costais Foirne de réir
Aonaid
Tuarastail

Riarachán

Pinsean
Foirne

Ranníocaíocht
ÁSPC Fostóra

Fabhrú Pá

Baill
Foirne

Muirear

Saoire Foirne

as Baill Foirne
ar Iasacht

Iomlán

Gníomhaire
achta

234,500

167,325

34,258

54,663

-

192,229

682,975

72,546

-

1,335

-

-

35,970

109,851

160,331

-

16,297

-

-

185,654

362,282

Comhlachtaí Rialaithe
Náisiúnta

29,857

-

3,076

-

-

316,874

349,806

Caidreamh Poiblí

35,895

-

3,789

-

-

54,617

94,301

Rannpháirtíocht

66,640

-

21,084

-

-

63,078

150,802

Ardfheidhmíocht

210,399

-

17,102

-

-

59,847

287,347

Institiúid Spórt Éireann

51,722

-

5,284

-

-

196,381

253,388

Aonad Cóitseála Spórt
Éireann

610,077

-

61,936

-

-

-

672,014

181,017
104,220

-

10,534

-

98,823

93,896

181,017
307,473

Taighde
Frithdhópáil

Ciste na gCuntas
Díomhaoin
Campas

Iomlán

1,757,204

167,325

174,694

54,663

98,823

1,198,546

3,451,255

Léirítear san fhigiúr tuarastal €181,017 ó Chiste na gCuntas Díomhaoin na tuarastail a leithdháileadh go díreach in aghaidh chistiú na gCuntas
Díomhaoin sa bhliain 2016, faoi mar a cheadaigh an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt. Is ionann agus €302,641, de réir nóta 5(b),
caiteachas iomlán Spórt Éireann a leithdháileadh in aghaidh chistiú na gCuntas Díomhaoin.
Caitheadh €1,659 ar shiamsaíocht agus fáilteachas don fhoireann sa 12 mhí dar críoch an 31 Nollaig 2016. Chomh maith leis sin, baineadh
€93,753 ón bhfoireann mar thobhach pinsin agus íocadh é leis an Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt.

a) Miondealú ar Shochair Fostaithe
Bandaí Tuarastail Bhliantúil ag deireadh na tréimhse
An bhliain dar críoch an
31 Nollaig 2016

An bhliain dar críoch an
31 Nollaig 2015

60,000-69,999

2

1

70,000-79,999

6

7

80,000-89,999

3

3

€

90,000-99,999

-

-

100,000-109,999

-

-

110,000-119,999

-

-

120,000-129,999

1

1
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b) Luach Saothair an Phríomhphearsanra Bainistíochta
Áirítear an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin agus an Bord leis an bpríomhphearsanra bainistíochta. Is leagtha amach thíos atá an t-iomlán a íocadh
sa bhliain 2016.
Luach Saothair na gComhaltaí Boird
Comhalta Boird

An bhliain dar críoch an
31 Nollaig 2016

Speansais
Dhearbhaithe
31 Nollaig 2016

Cruinnithe
ar Freastalaíodh Orthu

€

€

Kieran Mulvey

6,983

6,963

9

John Maughan

-

5,068

9

Liam Sheedy

7,695

2,894

10

Donal Óg Cusack

7,695

1,385

7

Roy Dooney

7,695

1,288

10

Mary Dorgan

7,695

3,993

10

Caroline Murphy

7,695

Seán Benton

7,695

2,546

Patrick O'Connor

7,695

6,015

9

Frances Kavanagh

7,695

-

10

Bernard Allen
Comhaltaí Boird Iomlána

-

7,695

7,209

76,238

37,360

10
8

9

Ní bhfuair Kieran Mulvey táillí ó mhí an Mheithimh 2016 i leith ach amháin faoin riail um Dhuine Amháin, Tuarastal Amháin. Níor thuill John
Maughan aon táille Boird sa bhliain 2016 de bharr na rialach um Dhuine Amháin, Tuarastal Amháin.
Fuair an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin íocaíochtaí tuarastail ab fhiú €125,000 sa 12 mhí dar críoch an 31 Nollaig 2016.
Ní dhearnadh aon íocaíochtaí bónais leis an bPríomhoifigeach Feidhmiúcháin. Fuair an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin €7,963 mar
fhorchúiteamh ar chostais taistil agus chothaithe sa 12 mhí dar críoch an 31 Nollaig 2016 (€7,440 sa 12 mhí dar críoch an 31 Nollaig 2015). Ba
cheart a thabhairt faoi deara go n-áirítear leis na speansais uile de chuid an Bhoird agus an Phríomhoifigigh Feidhmiúcháin na costais taistil uile
a bhaineann le freastal ar na Cluichí Oilimpeacha agus Parailimpeacha sa bhliain 2016.
Tá an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin ina bhall de scéim ranníocaíochta sainithe. Rinneadh ranníocaíochtaí ab fhiú €7,273 sa 12 mhí dar críoch
an 31 Nollaig 2016. D’íoc an Príomhoifigeach Feidhmiúcháin €10,217 mar thobhach pinsin sa 12 mhí dar críoch an 31 Nollaig 2016.
Tionóladh 10 gcruinniú Boird le linn na tréimhse 12 mhí go dtí an 31 Nollaig 2016.

9. Cuntas Caipitil
An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2016
€
Ag an 1 Eanáir

105,288,94

An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2015
€
85,394,821

Aistriú ón gCuntas Ioncaim agus Caiteachais:
Amúchadh ar aon dul le dímheas sócmhainní seasta

(3,261,228)

(3,881,343)

Cistí a leithdháileadh chun Sócmhainní Seasta a fháil

28,376,066

23,695,466

Méid a Scaoileadh ar Dhiúscairt Sócmhainní Seasta
Glanmhéid an Aistrithe don Bhliain

Cistiú díreach ón Roinn maidir le Cluichí Oilimpeacha Speisialta

Ag an 31 Nollaig

(960)
25,113,878

-

130,402,822

19,814,123

80,000

105,288,944
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10. Costais Sochar Scoir
(a) Anailís ar na costais iomlána sochar scoir a muirearaíodh chuig an Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí Coinnithe
Ioncaim
An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2016

An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2015

€
Costas seirbhíse reatha
Ús ar dhliteanais na scéime sochar scoir
Ranníocaíochtaí fostaithe
Costas Sochar Scoir Iomlán

€

456,000

589,000

267,000

265,000

(132,000)

(84,000)

591,000

770,000

(b) Gluaiseacht i nglanoibleagáidí sochar scoir sa bhliain airgeadais

Glanoibleagáid sochar scoir ag an 1 Eanáir
Costas seirbhíse reatha
Costas úis
Caillteanas/(gnóthachan) ó thaithí
(Gnóthachan)/caillteanas ó thaithí a eascraíonn as athrú i ndliteanas

An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2016

An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2015

€

€

9,555,000

12,271,000

456,000

589,000

267,000

265,000

(289,000)

49,000

2,326,000

Pinsin a íocadh sa tréimhse

(167,000)

Glanoibleagáidí sochar scoir ag an 31 Nollaig

12,148,000

(3,568,000)
(51,000)
9,555,000

(c) Cistiú iarchurtha le haghaidh sochair scoir
Aithníonn an Bord go bhfuil na méideanna seo mar shócmhainn atá comhfhreagrach don dliteanas iarchurtha neamhchistithe i leith sochair scoir
ar bhonn na dtoimhdí a ndéantar cur síos orthu thuas agus ar bhonn roinnt teagmhas san am atá thart. Áirítear leis na teagmhais sin an bonn
reachtúil le bunú na scéime sochar scoir, agus an beartas agus an cleachtas atá i bhfeidhm faoi láthair i dtaca le pinsin seirbhíse poiblí a chistiú,
lena n-áirítear ranníocaíochtaí ó fhostaithe agus an próiseas meastachán bliantúil. Níl aon fhianaise ag an mBord á léiriú nach leanfaidh an
beartas cistiúcháin sin ar aghaidh ag íoc na suimeanna sin de réir an chleachtais reatha.
Ba mar seo a leanas a bhí an glanchistiú iarchurtha le haghaidh sochair scoir a aithníodh sa Ráiteas faoi Ioncam agus Caiteachas agus Cúlchistí
Coinnithe Ioncaim:

An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2016

An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2015

€
Cistiú in-aisghafa i leith chostais sochar scoir na bliana reatha

723,000

Is ionann agus €12.148m an tsócmhainn cistiúcháin iarchurtha le haghaidh sochair scoir ag an 31 Nollaig 2016.

€
854,000
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(d) Stair oibleagáidí sochair shainithe

Oibleagáidí Sochair Shainithe
Caillteanais/(gnóthachain) ó thaithí ar
dhliteanais na scéime sochair shainithe

2016

2015

2014

2013

2012

€’000

€’000

€’000

€’000

€’000

12,148

9,555

12,271

6,944

5,506

(289)

49

798

78

16

(e) Cur síos ginearálta ar an scéim
Is é atá sa scéim sochar scoir ná socrú pinsin sochair shainithe tuarastail deiridh ina sainítear sochair agus ranníocaíochtaí trí thagairt do
rialacháin reatha na scéime “eiseamláirí” earnála poiblí. Leis an scéim, soláthraítear pinsean (aon ochtódú in aghaidh na bliana seirbhíse), aisce
nó cnapshuim (trí ochtódú in aghaidh na bliana seirbhíse) agus pinsin chéile agus leanaí. Is é 65ú breithlá an bhaill an ghnáthaois scoir, agus tá
daoine ar bhaill iad roimh an mbliain 2004 i dteideal dul ar scor gan laghdú achtúireach ón uair a shroicheann siad 60 bliain d’aois. Is gnách go
méadaíonn pinsin atá á n-íoc (agus atá á n-iarchur) ar aon dul le boilsciú ginearálta i dtuarastal earnála poiblí. Feidhmíonn Spórt Éireann an
Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair (“an Scéim Aonair”) freisin. Is scéim sochair shainithe í sin d’fhostaithe inphinsin sa tseirbhís phoiblí a
ceapadh an 1 Eanáir 2013 nó i ndiaidh an dáta sin. Aistrítear na ranníocaíochtaí uile a dhéanann fostaithe leis an scéim aonair chuig an Roinn
Iompair, Turasóireachta agus Spóirt agus is in-aisghafa ón Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt, tríd an deontas leithdháilte pá, atá na
costais sochar scoir reatha uile.
Bíonn an riail ballraíochta sin i bhfeidhm beag beann ar fhoirm an chonartha fostaíochta. Téann baill foirne lánaimseartha agus pháirtaimseartha
agus baill foirne bhuana agus shealadacha isteach sa Scéim Aonair má thosaigh a bhfostaíocht sa bhliain 2013 nó níos déanaí.
Ba ar luacháil achtúireach iomlán a ndearna achtúire neamhspleách cáilithe í an 15 Márta 2017 a bunaíodh an luacháil a úsáideadh le haghaidh
nochtadh FRS 102. Cuireadh ceanglais an Chaighdeáin Tuairiscithe Airgeadais san áireamh inti chun dliteanais na scéime ag an 31 Nollaig 2016 a
mheasúnú.
Ba iad seo a leanas na príomhthoimhdí achtúireacha a úsáideadh:
An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2016

An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2015

Ráta an mhéadaithe i dtuarastail

3.00%

3.00%

Ráta an mhéadaithe i sochair scoir atá á n-íoc

2.50%

3.00%

Ráta na lascaine

1.94%

2.80%

Ráta an bhoilscithe

1.85%

1.70%

Mortlaíocht
62% de PNML00 d’fhir, áit a bhfuil feabhsuithe (féach thíos).
70% de PNFL00 do mhná, áit a bhfuil feabhsuithe (féach thíos).
Cumasaíonn an bonn mortlaíochta go follasach feabhsuithe ar ionchas saoil le himeacht ama, a fhágann go mbraithfidh ionchas saoil ag an scor
ar an mbliain ina sroicheann an ball aois scoir. Léirítear sa tábla thíos ionchas saoil na mball a shroicheann 65 bliana d’aois sna blianta 2016 agus
2036.
Bliain ina sroichtear 65 bliana d’aois

2016

2036

Ionchas saoil - Fear

21.1 bliain

23.6 bliain

Ionchas saoil - Bean

23.6 bliain

25.7 bliain
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11. Dímheas Sócmhainní Seasta

An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2016

An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2015

€
Dímheas Réadmhaoine, Gléasra agus Trealaimh

€

3,261,228

3,881,343

3,261,228

3,881,343

12. (a) Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh
An tIonad
Náisiúnta
Uisce

Bonneagar
agus
Dearadh

€

€

74,005,032

Breiseanna le linn na tréimhse
Diúscairtí le linn na tréimhse

Saoráidí
an
Champais

Talamh
agus
Foirgnimh

Trealamh
Oifige/Ríomhairí
/Daingneáin agus
Feistis/Troscán/Tr
ealamh Míochaine

MótarFheithiclí

Iomlán

€

€

€

€

9,320,700

29,546,593

18,983,566

1,597,532

22,286

133,475,709

-

9,949

23,539,395

4,574,263

252,459

-

28,376,066

-

-

-

-

(16,271)

-

(16,271)

€

Costas
I dtús na tréimhse

Ag an 31 Nollaig 2016

74,005,032

9,330,649

53,085,988

23,557,829

1,833,720

22,286

161,835,504

Dímheas
I dtús na tréimhse
Muirear don tréimhse

19,169,193

4,933,294

449,707

2,621,841

993,804

18,926

28,186,765

1,480,101

706,588

462,221

417,005

191,954

3,359

3,261,228

-

-

-

-

(15,311)

-

(15,311)

Diúscairtí le linn na tréimhse

Ag an 31 Nollaig 2016

20,649,294

5,639,882

911,928

3,038,846

1,170,447

22,285

31,432,682

Glanluach Leabhar
Ag an 1 Eanáir 2016

54,835,839

4,387,406

29,096,886

16,361,725

603,728

3,360

105,288,944

Glanghluaiseacht don tréimhse

(1,480,101)

(696,639)

23,077,174

4,157,258

59,545

(3,359)

25,113,878

1

130,402,822

Ag an 31 Nollaig 2016

53,355,738

3,690,767

52,174,060

20,518,983

663,273
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12. (b) Réadmhaoin, Gléasra agus Trealamh
An tIonad
Náisiúnta
Uisce

Bonneagar
agus
Dearadh

Saoráidí
an
Champais

Talamh
agus
Foirgnimh

Trealamh
Oifige/Ríomhairí/
Daingneáin agus
Feistis/Troscán/
Trealamh
Míochaine

MótarFheithiclí

Iomlán

€

€

€

€

€

€

€

74,005,032

9,258,707

6,988,424

18,384,782

1,103,281

22,286

109,762,512

Breiseanna le linn na tréimhse

-

61,993

22,558,169

598,784

556,520

-

23,775,466

Diúscairtí le linn na tréimhse

-

-

-

-

(62,269)

-

(62,269)

Costas
I dtús na tréimhse

Ag an 31 Nollaig 2015

74,005,032

9,320,700

29,546,593

18,983,566

1,597,532

22,286

133,475,709

Dímheas
I dtús na tréimhse
Muirear don tréimhse

17,689,093

3,374,633

177,046

2,221,567

890,882

14,469

24,367,690

1,480,100

1,558,661

272,661

400,274

165,191

4,457

3,881,344

-

-

-

-

(62,269)

-

(62,269)

Diúscairtí le linn na tréimhse

Ag an 31 Nollaig 2015

19,169,193

4,933,294

449,707

2,621,841

993,804

18,926

28,186,765

Glanluach Leabhar
Ag an 1 Eanáir 2015

56,315,939

5,884,074

6,811,378

16,163,215

212,399

7,817

85,394,822

Glanghluaiseacht don tréimhse

(1,480,100)

(1,496,668)

22,285,508

198,510

391,329

(4,457)

19,894,122

Ag an 31 Nollaig 2015

54,835,839

4,387,406

29,096,886

16,361,725

603,728

3,360

13. Sócmhainní Airgeadais
An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2016

An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2015

€

€

1

1

NSCDA (Operations) Designated Activity Company
Luach Gnáthscair Amháin

________________________________________________________________________________________________________
Sócmhainní Airgeadais Iomlána

1

1

105,288,944
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Ainm

Oifig Chláraithe

Uimhir Chuideachta

NCSDA (Operations)
Designated
Activity
Company

Foirgneamh na
hInstitiúide Spóirt
An Campas Náisiúnta
Spórt
Baile Bhlainséir
Baile Átha Cliath 15

419329

Úinéireacht

Scairchaipiteal Eisithe

1

Gnáthscair
Amháin dar
Parluach Euro
Amháin

Tá achoimre ar thorthaí na fochuideachta leagtha amach thíos.
An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2016
€

€

33,236

31,069

1,703,624

1,723,544

Barrachas/(easnamh) don bhliain
Dímheas carntha

An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2015

14. Cánachas

An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2016
Cáin Reatha

An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2015

€

€

Cáin chorparáide ar bhrabús na tréimhse

636

8,705

Cáin Reatha Iomlán

636

8,705

Bunús agus aisiompú na ndifríochtaí uainiúcháin

-

-

Cáin Iarchurtha Iomlán

-

-

Muirear Cánach ar ghnáthghníomhaíochtaí

636

8,705

Baineann an muirear reatha Cánach Corparáide leis an difríocht idir an meastachán cánach agus cáin iarbhír, ag féachaint do staid Údarás
Forbartha an Champais Náisiúnta Spórt don bhliain 2015. Níl Spórt Éireann faoi dhliteanas i leith Cáin Chorparáide.
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15. Méideanna infhaighte
An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2016
€
Féichiúnaithe
Ioncam Fabhraithe

234,245

An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2015
€
359,618

16,668

7,967

Dlite ón Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt

-

11,985

Cuntas Fionraí Oifig na nOibreacha Poiblí

-

813,546

220,982

174,708

Réamhíocaíochtaí

_____________________________________________________________________________________________________
Méideanna Infhaighte Iomlána
471,895
1,367,824
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16. Méideanna iníoctha
An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2016

Creidiúnaithe Trádála
Fabhruithe Eile
Ioncam Iarchurtha
Dlite don Roinn Iompair, Turasóireachta agus Spóirt
ÍMAT/ÁSPC
Cáin Bhreisluacha
Cáin Chonartha Ábhartha
Cáin Shiarchoinneálach Seirbhísí Gairmiúla
Cáin

An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2015

€

€

2,701,679

2,682,217

120,269

1,626,373

20,630

11,095

202,160

21,459

91,956

64,622

257,969

325,537

-

663

224,961

137,413

-

8,705

_______________________________________________________________________________________________
Méideanna Iníoctha Iomlána
3,619,624
4,878,084

17. Ceangaltais Léasa
Ag an 31 Nollaig 2016, bhí Spórt Éireann faoi dhliteanas i leith na n-íosíocaíochtaí léasa amach anseo seo a leanas faoi léasanna dochealaithe
oibriúcháin do gach ceann de na tréimhsí seo a leanas:
An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2016

An bhliain dar críoch
an 31 Nollaig 2015

€

€

Iníoctha laistigh de bhliain amháin

153,858

153,858

Iníoctha laistigh de thréimhse idir dhá bhliain agus cúig bliana ar fad

-

615,430

Iníoctha tar éis cúig bliana

-

461,573

__________________________________________________________________________________________________
Ceangaltais Léasa Iomlána
153,858
1,230,861
Is é €153,858 in aghaidh na bliana an cíos bliantúil atá iníoctha. Áitíonn Spórt Éireann áitreabh i bPáirc Oifigí an Chinn Thiar, Baile Bhlainséir, ar
a sealbhaíonn Oifig na nOibreacha Poiblí léas 25 bliana a ndeachthas isteach ann sa bhliain 1999. Rinneadh athbhreithniú cíosa 5 bliana i mí an
Mheithimh 2010 don tréimhse dar tús an 1 Iúil 2010. Níor ghníomhachtaigh Oifig na nOibreacha Poiblí an t-athbhreithniú cíosa sa bhliain 2016.
Chuir Spórt Éireann in iúl d’Oifig na nOibreacha Poiblí go bhfuil sé de rún aige aistriú ó Pháirc Oifigí an Chinn Thiar chuig an gCampas Náisiúnta
Spórt sa cheathrú ráithe den bhliain 2017.
Tá Meabhrán Tuisceana ag Spórt Éireann le hOllscoil Luimnigh dar dáta an 15 Meán Fómhair 2001. Cumhdaítear leis sin cóiríocht, solas agus
teas, agus slándáil a sholáthraíonn Ollscoil Luimnigh do Chóitseáil Éireann. Is é €38,000 an méid bliantúil cíosa a íoctar leis an Ollscoil.
18. Nochtadh Páirtithe Gaolmhara
Féach Nóta 8 chun miondealú a fháil ar an luach saothair agus ar na sochair a íocadh leis an bpríomhphearsanra bainistíochta.
Glacann Spórt Éireann nósanna imeachta atá ag teacht le treoirlínte maidir le leasanna pearsanta comhaltaí Boird arna n-eisiúint ag an Roinn
Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe. I ngnáthchúrsa an ghnó, féadfaidh Spórt Éireann deontais a cheadú nó dul isteach i socruithe conartha eile
le heintitis ina bhfuil comhaltaí de Bhord Spórt Éireann fostaithe nó ina bhfuil leas acu ar shlí eile.
I gcás coinbhleacht fhéideartha leasa, ní fhaigheann comhaltaí Boird aon doiciméid Bhoird, ní ghlacann siad páirt i bplé a bhaineann leis na
hidirbhearta sin agus ní fhreastalaíonn siad ar an bplé sin. Coinnítear clár ar bun agus is féidir é a fheiceáil i gcásanna den sórt sin ach é a
iarraidh.

Spórt Éireann Tuarascáil Bhliantúil 2016

Nótaí leis na Ráitis Airgeadais
(atá mar chuid de na ráitis airgeadais)

I ngnáthchúrsa an ghnó, féadfaidh an Bord íocaíochtaí deontais a cheadú le gnóthais a bhfuil comhaltaí Boird fostaithe iontu nó a bhféadfadh go
mbeadh leas ag comhaltaí Boird iontu ar shlí eile. Ghlac an Bord nósanna imeachta de réir treoirlínte arna n-eisiúint ag an Roinn Caiteachais
Phoiblí agus Athchóirithe i ndáil le nochtadh leasanna ag comhaltaí Boird agus cloíodh leis na nósanna imeachta sin sa tréimhse.
Nocht na comhaltaí seo a leanas leas in eagraíochtaí ar ceadaíodh deontais dóibh sa bhliain 2016.
• Tá Frances Kavanagh ina fostaí de Chluichí Oilimpeacha Speisialta Éireann, a fuair €1.2m faoi Dheontais do Chomhlachtaí
Rialaithe Náisiúnta.
• Tá John Maughan ina fhostaí de Chomhairle Contae Mhaigh Eo. Tá Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Mhaigh Eo ina cuid de
Chomhairle Contae Mhaigh Eo. Fuair Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Mhaigh Eo €373,215 faoi dheontais do Chomhpháirtíochtaí
Áitiúla Spóirt agus faoi dheontais ó Chiste na gCuntas Díomhaoin.
• Tá Liam Sheedy ina chomhalta de Choiste Bainistíochta Chumann Lúthchleas Gael. Fuair Cumann Lúthchleas Gael €2,409,653 i
nDeontais do Spóirt Mhachaire na hÓige, €900,000 i ndeontais don Chumann Imreoirí Gael agus €25,000 faoin Deontas don
Straitéis Comhpháirtíochta Spóirt.
• Tá NSCDA (Operations) Designated Activity Company ina fhochuideachta de Spórt Éireann agus fuair sé Deontais Chaipitil ab fhiú €650,518
agus Deontais Oibriúcháin ab fhiú €1,320,000 sa bhliain 2016.
19. Dliteanais Theagmhasacha
Tá baint ag Spórt Éireann le líon beag imeachtaí dlí mar seo a leanas:
Foráladh le halt 34(2) den Acht um Spórt Éireann, 2015, go leanfaí le himeachtaí dlí a bhaineann le hÚdarás Forbartha an Champais Náisiúnta
Spórt (NSCDA, atá díscaoilte anois) le hionadú Spórt Éireann isteach sna himeachtaí a mhéid a bhaineann siad leis an Údarás. Dá réir sin, tá
ceangaltais agus dliteanais theagmhasacha ag Spórt Éireann i dtaca le costais dlí agus is féidir go mbeidh sé faoi réir éileamh mar seo a leanas:
Sa bhliain 2010, agus í ag tabhairt rialú ar na himeachtaí dlí a tionscnaíodh toisc nár íocadh sonrasc CBL a d’eisigh Campus and Stadium Ireland
Development Limited, rud nach bhfuil ann a thuilleadh, ar chruthú an léasa ar an Ionad Náisiúnta Uisce, dhámh an Chúirt Uachtarach costais sa ní
in aghaidh NSCDA. Ní bhfuarthas aon éilimh i leith costas go dtí seo agus ní dhearnadh aon soláthar do na costais sin, ar costais iad a thabharfar
chun críche agus a ngearrfar cáin ina leith ar éileamh a fháil.
I mí an Mheithimh 2013, thionscain Dublin Waterworld Limited (DWW) imeachtaí dlí sa Chúirt Tráchtála in aghaidh NSCDA, ag lorg damáistí de
bhun na n-imeachtaí CBL dá dtagraítear thuas (i.e. mar thoradh ar na gníomhartha a rinne Campus and Stadium Ireland Development/NSCDA chun
CBL a aisghabháil ar léasú an Ionaid Náisiúnta Uisce). Rinne Spórt Éireann soláthar iomlán dá chostais dlí ionchais i dtaca leis an gcás sin. Ní
dhearna sé soláthar don éileamh i leith damáistí, áfach, toisc gurb éiginnte atá toradh an cháis agus nach féidir na costais a mheas go cruinn.
Sa bhliain 2017, thug an Ard-Chúirt rialú i bhfabhar Spórt Éireann i gcás dlí ar leith a thionscain Dublin Waterworld Limited (DWW), áit a raibh an
chuideachta ag lorg damáistí de bhun na n-imeachtaí CBL dá dtagraítear thuas. Níor dhámh an chúirt aon chostais sa chás go dtí seo, áfach,
agus ní dhéanfar amhlaidh go dtí go dtabharfar breith ar an achomharc.
Tá baint ag NSCDA (Operations) Designated Activity Company, ar fochuideachta de chuid Spórt Éireann é, le roinnt cásanna dlí freisin.
Áirítear le ráitis airgeadais NSCDA (Operations) Designated Activity Company soláthar iomlán do na costais mheasta dlí a bhaineann leis na
cásanna sin.
20. Ceangaltais
Faoi Straitéis Comhpháirtíochta le haghaidh na gnéithe spórt machaire den Mháistirphlean don Champas a fhorbairt, chuaigh Spórt Éireann isteach i
gcomhaontuithe ar leith le Cumann Lúthchleas Gael, le Cumann Peile na hÉireann, le Haca Éireann agus le Cumann Rugbaí na hÉireann. De réir
na gcomhaontuithe sin, tá Spórt Éireann tiomanta, faoi réir coinníollacha áirithe, do léasanna 99 mbliana a dheonú ar thailte áirithe dá chuid (mar atá
sainaitheanta sa Mháistirphlean) ar chíosanna ainmniúla do na comhlachtaí lena mbaineann. Mar chuid de na comhaontuithe, tugtar gealltanas do
chistiú meaitseála is fiú suas go dtí €500,000 a sholáthar le haghaidh fhorbairt na saoráidí sin ag gach ceann de na comhlachtaí sin. Is fiú €2
mhilliún san iomlán an cistiú sin agus íocadh €975,000 de le comhlachtaí spóirt suas go dtí an 31 Nollaig 2016.
21. Teagmhais ina dhiaidh sin
Tá Spórt Éireann ag fanacht leis an toradh ar an achomharc i gcás Dublin Waterworld Limited (DWW), mar atá mionsonraithe i Nóta 19.
De bhreis air sin, tháinig méid €28,798,434 chun cinn mar thoradh ar cheangaltais chonartha le haghaidh oibreacha tógála ar shaoráidí an
Champais sa bhliain 2017. Táthar ag leanúint ar aghaidh le Céim 2 den Láthair Náisiúnta faoi Dhíon a thógáil, mar atá mionsonraithe faoin rannán
ar an Ráiteas faoi Rialú Inmheánach Airgeadais ar leathanach 5.
22. Ceadú na ráiteas airgeadais
Cheadaigh Bord Spórt Éireann na ráitis airgeadais an 12 Nollaig 2017.
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Aguisín A
Saoráil Faisnéise
Clár Spórt Éireann

Saoráil Faisnéise

An Freagra ó Spórt Éireann

An Líon Iarrataí

An tAonad Frithdhópála

17

Géilleadh go hiomlán don iarraidh - 3, Géilleadh go páirteach don iarraidh - 8,
Diúltaíodh géilleadh don iarraidh - 2, Déileáladh leis an iarraidh lasmuigh den
Acht um Shaoráil Faisnéise - 2, Níl na taifid ann - 1, Tarraingíodh an iarraidh
siar – 1

Comhlacht Rialaithe
Náisiúnta

21

Géilleadh go hiomlán don iarraidh - 3, Géilleadh go páirteach don iarraidh
- 4, Diúltaíodh géilleadh don iarraidh - 2, Déileáladh leis an iarraidh
lasmuigh den Acht um Shaoráil Faisnéise - 4, Níl na taifid ann - 5,
Rinneadh an iarraidh chuig an eagraíocht cheart - 2, Bhí an iarraidh
neamhiomlán - 1

An tAonad
Ardfheidhmíochta
Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt

Seirbhísí Corparáideacha
Iomlán

3

Géilleadh go hiomlán don iarraidh - 2, Géilleadh go páirteach don iarraidh - 1

1

Géilleadh go hiomlán don iarraidh - 1

2

Géilleadh go hiomlán don iarraidh - 2

44
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Aguisín B
Deontais do Chomhlachtaí Rialaithe Náisiúnta 2016
Comhlacht Rialaithe Náisiúnta
Comhairle Slatiascaireachta na hÉireann

Méid €
10,000

Comhlacht Rialaithe Náisiúnta
Cumann Scuaise na hÉireann

Lúthchleasaíocht Éireann

887,000

Cumann Tonnmharcaíochta na hÉireann

Badmantan Éireann

320,000

Cumann Leadóg Bhoird na hÉireann

Cispheil Éireann

588,000

Cumann Taekwondo na hÉireann

160,000
64,000
107,000
9,000

Cumann Babhláil Deich bPionna na hÉireann

27,000

27,500

Cumann Tarraingt Téide na hÉireann

22,000

24,000

An Chomhairle Fo-Thuinn

60,000

Cónaidhm Sciála Uisce agus
Chlársheoltóireachta Srutha na hÉireann

20,000

Cumann Spóirt na hÉireann um Chasadh an
Bhaitín

14,000

Bol-Chumann na hÉireann
Sraith Bollaí na hÉireann
Canúáil Éireann

Méid €

212,075

An Chónaidhm Gailf in Éirinn

233,000

Cumann Cathaoireacha Rothaí na hÉireann

240,000

Cruicéad Éireann

355,000

Cumann Pheil na mBan

400,000

Cumann Cróice na hÉireann
Rothaíocht Éireann

5,000

Gluaisrothaíocht Éireann

30,000

305,000

Rásaíocht Mótair Éireann

137,000

Pionsóireacht Éireann

27,000

Sléibhteoireacht Éireann

193,000

Liathróid Láimhe CLG

90,000

Na Cluichí Pobail Náisiúnta

284,000

Gleacaíocht Éireann
Cumann Caiteoirí Crú Capaill na hÉireann
Eachspórt Éireann
Cumann Boghdóireachta Amaitéaraí na hÉireann
Cumann Dornálaíochta Amaitéaraí na hÉireann

230,000
4,000
775,000
17,000
432,000

Cumann Oifigiúil Náisiúnta Cearáité na hÉireann

6,000

Cumann Parailimpeach na hÉireann

45,000

Aontas Galf Dhá Mhaide na hÉireann

63,000

Cumann Liathróid Raicéid na hÉireann

15,000

Cumann Billéardaí agus Snúcair Phoblacht na
hÉireann

63,000

Cumann Coraíochta Amaitéaraí na hÉireann

15,000

Rámhaíocht Éireann

Cumann Peile Meiriceánaí na hÉireann

23,000

Rugbaí Sraithe Éireann

Cumann Lámhach Créphlátaí na hÉireann

36,000

Cluichí Oilimpeacha Speisialta Éireann

Cumann Spóirt na hÉireann don Bhodhar

61,000

Cumann Uaimheadóireachta na hÉireann

210,000
11,000
1,200,000
10,000

Cumann Haca na hÉireann

260,000

Snámh Éireann

Cumann Júdó na hÉireann

70,000

Leadóg Éireann

357,000

Coimisiún Ealaíona Comhraic na hÉireann

30,000

An Cumann Camógaíochta

395,000

Trí-atlan Éireann

112,000

Cumann na hÉireann don Liathróid Láimhe
Oilimpeach

35,000

Cumann Treodóireachta na hÉireann

45,000

Fís-Spóirt Éireann

Cumann Rugbaí na hÉireann

50,000

Cumann Eitpheile na hÉireann

Cumann Seoltóireachta na hÉireann

323,000

Tógáil Meáchain Éireann
IOMLÁN

827,000

35,000
185,000
22,000
10,812,575
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Aguisín C
Deontais Ardfheidhmíochta 2016
Comhlacht Rialaithe Náisiúnta

Méid €

Lúthchleasaíocht Éireann

810,000

Badmantan Éireann

125,000

Canúáil Éireann

65,000

Cruicéad Éireann

160,000

Rothaíocht Éireann

325,000

An Chónaidhm Gailf in Éirinn

400,000

Gleacaíocht Éireann

90,000

Eachspórt Éireann

536,000

Cumann Rugbaí na hÉireann

275,000

Cumann Taekwondo na hÉireann
Cumann Dornálaíochta Amaitéaraí na
hÉireann
Cumann Lámhach Créphlátaí na hÉireann
Cumann Haca na hÉireann
Cumann Júdó na hÉireann

35,000
900,000
45,000
530,000
45,000

Cumann Seoltóireachta na hÉireann

635,000

Cumann Parailimpeach na hÉireann

690,000

Peantatlan Éireann

230,000

Rámhaíocht Éireann

400,000

An Cumann Spórt Sneachta

25,000

Snámh Éireann

530,000

Leadóg Éireann

170,000

Trí-atlan Éireann

280,000

IOMLÁN

7,301,000
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Aguisín D
Deontais faoin Scéim Cardála Idirnáisiúnta 2016
Comhlacht Rialaithe Náisiúnta

Ainm an Lúthchleasaí

Catagóir

Lúthchleasaíocht
Lúthchleasaíocht
Lúthchleasaíocht
Lúthchleasaíocht
Lúthchleasaíocht
Lúthchleasaíocht
Lúthchleasaíocht

Éireann
Éireann
Éireann
Éireann
Éireann
Éireann
Éireann

Póidiam

Lúthchleasaíocht
Lúthchleasaíocht
Lúthchleasaíocht
Lúthchleasaíocht
Lúthchleasaíocht

Éireann
Éireann
Éireann
Éireann
Éireann

Robert Hefffernan
Fionnuala McCormack
Ciaran O’Lionaird
Thomas Barr
Paul Robinson
Mark English
Rás Sealaíochta 400 méadar x
Ceathrar Fear
Alex Wright
Brendan Boyce
Brian Gregan
Ciara Everard
Ciara Mageean

Badmantan Éireann
Badmantan Éireann
Badmantan Éireann
Badmantan Éireann

Chloe Magee
Josh Magee
Sam Magee
Scott Evans

Canúáil Éireann
Canúáil Éireann
Canúáil Éireann
Canúáil Éireann

Patrick O’Leary
Tom Brennan
Liam Jegou
Jenny Egan

Canúáil Éireann

Cistiú le haghaidh Cáiliú do na Cluichí
Oilimpeacha

Cumann Dornálaíochta Amaitéaraí na hÉireann
Cumann Dornálaíochta Amaitéaraí na hÉireann
Cumann Dornálaíochta Amaitéaraí na hÉireann
Cumann Dornálaíochta Amaitéaraí na hÉireann
Cumann Dornálaíochta Amaitéaraí na hÉireann
Cumann Dornálaíochta Amaitéaraí na hÉireann
Cumann Dornálaíochta Amaitéaraí na hÉireann
Cumann Dornálaíochta Amaitéaraí na hÉireann
Cumann Dornálaíochta Amaitéaraí na hÉireann
Cumann Dornálaíochta Amaitéaraí na hÉireann
Cumann Dornálaíochta Amaitéaraí na hÉireann
Cumann Dornálaíochta Amaitéaraí na hÉireann
Cumann Dornálaíochta Amaitéaraí na hÉireann
Cumann Dornálaíochta Amaitéaraí na hÉireann

Katie Taylor
Joe Ward
Michael Conlan
Paddy Barnes
Michael O’Reilly
Brendan Irvine
Stephen Donnelly
Dean Walsh
Sean McComb
David Oliver Joyce
Dean Gardiner
Darren O’Neill
Adan Nolan
Ceire Smith

Cumann Lámhach Créphlátaí na hÉireann

Derek Burnett

Rothaíocht
Rothaíocht
Rothaíocht
Rothaíocht
Rothaíocht
Rothaíocht
Rothaíocht

Éireann
Éireann
Éireann
Éireann
Éireann
Éireann
Éireann

Cumann Júdó na hÉireann
Cumann Parailimpeach na hÉireann
Cumann Parailimpeach na hÉireann
Cumann Parailimpeach na hÉireann
Cumann Parailimpeach na hÉireann

Eoghan Clifford
Katie George Dunlevy
Clár Raonrásaíochta na mBan
Colin Lynch
Eoin Mullen
Peter Ryan
Felix English
Lisa Kearney
Michael McKillop
Jason Smyth
Orla Barry
Deirdre Mongan

Den Chéad Scoth
Den Chéad Scoth
Den Chéad Scoth
Den Chéad Scoth
Den Chéad Scoth
Den Chéad Scoth

Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta

Méid €
40,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
20,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
20,000
20,000
20,000
12,000

Den Chéad Scoth

Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta

20,000
12,000
12,000
12,000

Idirnáisiúnta
15,000
Póidiam
Póidiam
Póidiam
Póidiam
Póidiam
Póidiam
Den Chéad Scoth
Den Chéad Scoth
Den Chéad Scoth
Den Chéad Scoth
Den Chéad Scoth

Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta

40,000
40,000
40,000
40,000
20,000
40,000
20,000
20,000
20,000
20,000
12,000
12,000
6,000
12,000

Póidiam

12,000

Póidiam
Póidiam

40,000
50,000
74,000
20,000
20,000
12,000
12,000

Den Chéad Scoth
Den Chéad Scoth
Den Chéad Scoth

Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Den Chéad Scoth

Póidiam
Póidiam
Póidiam
Póidiam

20,000
40,000
40,000
40,000
40,000
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Aguisín D
Deontais faoin Scéim Cardála Idirnáisiúnta 2016
Comhlacht Rialaithe Náisiúnta

Ainm an Lúthchleasaí

Cumann Parailimpeach na hÉireann
Cumann Parailimpeach na hÉireann
Cumann Parailimpeach na hÉireann
Cumann Parailimpeach na hÉireann

Niamh McCarthy
Noelle Leihan
John Mc Carthy
Lorraine Regan

Póidiam
Póidiam
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta

40,000
40,000
12,000
12,000

Snámh Parailimpeach Éireann
Snámh Parailimpeach Éireann
Snámh Parailimpeach Éireann
Snámh Parailimpeach Éireann

Ellen Keane
Nicole Turner
Ailbhe Kelly
James Scully

Póidiam
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta

40,000
12,000
12,000
12,000

Eachaíocht Pharailimpeach Éireann

Helen Kearney

Idirnáisiúnta

12,000

Peantatlan Éireann
Peantatlan Éireann

Arthur Lanigan O'Keeffe
Natalya Coyle

Póidiam

40,000
20,000

Rámhaíocht
Rámhaíocht
Rámhaíocht
Rámhaíocht
Rámhaíocht
Rámhaíocht
Rámhaíocht
Rámhaíocht
Rámhaíocht

Sinead Lynch
Claire Lamb
Gary O’Donovan
Paul O’Donovan
Sanita Puspure
Mark O’Donovan
Shane O’Driscoll
Denise Walsh
Rámhaíocht Éireann

Den Chéad Scoth
Den Chéad Scoth

Cumann Seoltóireachta na hÉireann
Cumann Seoltóireachta na hÉireann
Cumann Seoltóireachta na hÉireann
Cumann Seoltóireachta na hÉireann
Cumann Seoltóireachta na hÉireann
Cumann Seoltóireachta na hÉireann
Cumann Seoltóireachta na hÉireann
Cumann Seoltóireachta na hÉireann
Cumann Seoltóireachta na hÉireann

Annalise Murphy
Ryan Seaton
Matt McGovern
James Espey
Andrea Brewster
Saskia Tidey
John Twomey
Ian Costelloe
Austin O’Carroll

Den Chéad Scoth
Den Chéad Scoth
Den Chéad Scoth
Den Chéad Scoth

Snámh Éireann
Snámh Éireann
Snámh Éireann
Snámh Éireann
Snámh Éireann
Snámh Éireann

Fiona Doyle
Daniel Sweeney
Nicholas Quinn
Christopher Bryan
Shane Ryan
Clár Tumadóireachta

Leadóg Bhoird Pharailimpeach

Rena McCarron Rooney

Éireann
Éireann
Éireann
Éireann
Éireann
Éireann
Éireann
Éireann
Éireann

Trí-atlan Éireann
Trí-atlan Éireann
Trí-atlan Éireann
Trí-atlan Éireann

IOMLÁN

Aileen Reid
Bryan Keane
Ben Shaw
Trí-atlan Parailimpeach Rio

Catagóir

Den Chéad Scoth

Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta

Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Den Chéad Scoth

Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta

Méid €

20,000
20,000
12,000
12,000
12,000
6,000
6,000
6,000
24,000
20,000
20,000
20,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
12,000
20,000
12,000
12,000
6,000
12,000
15,000

Den Chéad Scoth

20,000
Póidiam
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta
Idirnáisiúnta

20,000
12,000
12,000
20,000

1,788,000
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Aguisín E
Deontais do Chomhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt 2016
Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt

Méid €

Comhpháirtíocht Spóirt Cheatharlach

142,499

Comhpháirtíocht Spóirt an Chabháin

162,498

Comhpháirtíocht Spóirt an Chláir

209,932

Comhpháirtíocht Spóirt Chorcaí

314,858

Comhpháirtíocht Spóirt Dhún na nGall

188,870

Comhpháirtíocht Spóirt Chathair Bhaile Átha Cliath

223,115

Comhpháirtíocht Spóirt Dhún Laoghaire/Ráth an Dúin

167,256

Comhpháirtíocht Spóirt Fhine Gall

140,104

Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chontae na Gaillimhe

251,193

Comhpháirtíocht Áineasa agus Spóirt Chiarraí

132,893

Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara

153,074

Comhpháirtíocht Áineasa agus Spóirt Chill Chainnigh

195,823

Comhpháirtíocht Spóirt Laoise

191,161

Comhpháirtíocht Spóirt Liatroma

166,588

Comhpháirtíocht Spóirt Luimnigh

307,860

Comhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt

162,674

Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Lú

132,667

Comhpháirtíocht Spóirt Mhaigh Eo

237,010

Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt na Mí

220,992

Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Mhuineacháin

168,510

Comhpháirtíocht Spóirt Uíbh Fhailí

135,967

Comhpháirtíocht Spóirt Ros Comáin

124,619

Comhpháirtíocht Spóirt agus Áineasa Shligigh

239,756

Comhpháirtíocht Spóirt Chontae Átha Cliath Theas

151,045

Comhpháirtíocht Spóirt Thiobraid Árann

251,217

Comhpháirtíocht Spóirt Phort Láirge

219,979

Comhpháirtíocht Spóirt na hIarmhí

162,545

Comhpháirtíocht Spóirt Loch Garman

148,854

Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chill Mhantáin

127,727

IOMLÁN

5,431,286
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Aguisín F
Deontais faoin gClár um Mná sa Spórt 2016
Comhlacht Rialaithe Náisiúnta/Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt
Lúthchleasaíocht Éireann
Badmantan Éireann
Cispheil Éireann
Cumann Spóirt na hÉireann um Chasadh an Bhaitín
Cruicéad Éireann
An Chónaidhm Gailf in Éirinn
Rothaíocht Éireann
Cumann Peile na hÉireann
Liathróid Láimhe CLG Éireann
Gleacaíocht Éireann
Cumann Peile Meiriceánaí na hÉireann
Cumann Haca na hÉireann
Cumann na hÉireann don Liathróid Láimhe Oilimpeach
Cumann Rugbaí na hÉireann
Cumann Seoltóireachta na hÉireann
Cumann Scuaise na hÉireann
Cumann Tonnmharcaíochta na hÉireann
Cumann Leadóg Bhoird na hÉireann
Cumann Taekwondo na hÉireann
Cumann Tarraingt Téide na hÉireann
Sléibhteoireacht Éireann
Na Cluichí Pobail Náisiúnta
Rámhaíocht Éireann
Snámh Éireann
Leadóg Éireann
Trí-atlan Éireann
Cumann Eitpheile na hÉireann
Tógáil Meáchain Éireann
Comhpháirtíocht Spóirt Cheatharlach
Comhpháirtíocht Spóirt an Chabháin
Comhpháirtíocht Spóirt an Chláir
Comhpháirtíocht Spóirt Chorcaí
Comhpháirtíocht Spóirt Dhún na nGall
Comhpháirtíocht Spóirt Chathair Bhaile Átha Cliath
Comhpháirtíocht Spóirt Dhún Laoghaire/Ráth an Dúin
Comhpháirtíocht Spóirt Fhine Gall
Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chontae na Gaillimhe
Comhpháirtíocht Spóirt Chill Dara
Comhpháirtíocht Áineasa agus Spóirt Chill Chainnigh
Comhpháirtíocht Spóirt Laoise
Comhpháirtíocht Spóirt Liatroma
Comhpháirtíocht Spóirt Luimnigh
Comhpháirtíocht Spóirt an Longfoirt
Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Lú
Comhpháirtíocht Spóirt Mhaigh Eo
Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt na Mí
Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Mhuineacháin
Comhpháirtíocht Spóirt Uíbh Fhailí
Comhpháirtíocht Spóirt Ros Comáin
Comhpháirtíocht Spóirt agus Áineasa Shligigh
Comhpháirtíocht Spóirt Chontae Átha Cliath Theas
Comhpháirtíocht Spóirt Thiobraid Árann
Comhpháirtíocht Spóirt Phort Láirge
Comhpháirtíocht Spóirt na hIarmhí
Comhpháirtíocht Spóirt Loch Garman
Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt Chill Mhantáin
IOMLÁN

Méid €
40,00
40,00
97,00
3,000
20,00
15,00
13,00
142,50
8,000
46,00
3,000
40,00
5,000
114,00
18,00
12,00
7,000
25,00
2,000
4,000
8,000
20,00
35,00
70,00
10,00
4,000
52,00
3,000
2,100
1,450
3,750
1,000
3,000
13,50
1,500
2,550
2,750
750
4,250
3,750
3,000
4,480
2,000
1,680
8,250
7,000
2,500
3,000
1,500
20,35
2,000
11,50
1,440
1,750
2,500
1,400
971,200
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Aguisín G
Deontais do Spóirt Mhachaire na hÓige 2016
Comhlacht Rialaithe Náisiúnta

Méid €

Cumann Peile na hÉireann

2,565,410

Cumann Lúthchleas Gael

2,409,653

Cumann Rugbaí na hÉireann

2,250,843

IOMLÁN

7,225,906

Aguisín H
Deontas Sraith Rothaíochta An Post 2016
Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt

Méid €

Comhpháirtíocht Spóirt an Chláir

23,000

Comhpháirtíocht Spóirt Chorcaí

23,000

Comhpháirtíocht Áitiúil Spóirt na Mí

23,000

Comhpháirtíocht Spóirt agus Áineasa Shligigh

23,000

Comhpháirtíocht Spóirt Phort Láirge

23,000

IOMLÁN

115,000

Aguisín I
An Clár um an Tóir ar Bharr Feabhais 2016
An Institiúid Spóirt

Méid €

Cumann Haca na
hÉireann

3,486

Lindsey Weedon

-3,830

IOMLÁN

-344
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Aguisín J
Fás i gCaiteachas Deontais Anailís ar Dheontais 20132016
2013

2014

2015

2016

Iomlán

€’000

€’000

€’000

€’000

€’000

1,623
10,860
100
5,060
7,606
900
608
25
50
38
310
397
164
150
6,593
300
954

1,554
10,772
100
4,878
7,226
900
608
25
50
50
498
451
170
150
7,498
300
953

1,548
10,859
100
4,993
7,225
900
608
25
50
40
325
354
200
150
6,556
300
971

1,788
10,813
100
5,431
7,226
900
608
25
50
615
520
200
150
7,301
300
971

6,513
43,304
400
20,362
29,283
3,600
2,432
100
200
128
1,748
1,722
734
600
27,948
1,200
3,849

1

15

7

-

23

Deontas Rothaíochta An Post
Cuir Muintir na hÉireann ag Bogadh (Get
Ireland Active)

90

90

115

115

410

-

-

80

-

80

Operation Transformation
Mórthuras Rothair Bhaile Átha Cliath
Deontais Chaipitil Champais
Deontais Chomhpháirtíochtaí Spóirt
Deontas Oibriúcháin Champas an Ionaid
Craobh Oscailte na hÉireann

-

-

32
247
435
360
400

218
650
25
1,320
250

32
465
1,085
385
1,720
250

35,829

36,288

36,880

39,576

Deontais

An Scéim Cardála Idirnáisiúnta
Comhlachtaí Rialaithe Náisiúnta don Spórt
Cónaidhm Spóirt na hÉireann
Comhpháirtíochtaí Áitiúla Spóirt
Spóirt Mhachaire na hÓige
Cumann Imreoirí Gael
Daoine Scothaosta agus an Spórt
Spórt Scoileanna Speisialta na hÉireann
Spórt Mac Léinn Éireann
Spóirt Áineasa
Cumann Parailimpeach na hÉireann
Comhairle Oilimpeach na hÉireann
Iontaobhas Ghalf Fhoireann Éireann
Deontas Staid Morton
Deontais faoin gClár Ardfheidhmíochta
Ollscoil Luimnigh - Linn 50 Méadar
Rannpháirtíocht na mBan sa Spórt
Deontais don Institiúid Spóirt faoin gClár um
an Tóir ar Bharr Feabhais

IOMLÁN

148,573
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Aguisín K
Figiúirí Tástála
Comhlacht Rialaithe Náisiúnta
Lúthchleasaíocht Éireann
An Cumann Camógaíochta
Canúáil Éireann
Rothaíocht Éireann
Cumann Peile na hÉireann
Cumann Lúthchleas Gael
Gleacaíocht Éireann
Haca Éireann
Eachspórt Éireann
Cumann Boghdóireachta Amaitéaraí na
Cumann Dornálaíochta Lúthchleasa na
Cumann Júdó na hÉireann
Aontas na hÉireann um Ghalf na mBan
Coimisiún Ealaíona Comhraic na
Cumann Rugbaí na hÉireann
Cumann Scuaise na hÉireann
Cumann Tarraingt Téide na hÉireann
Cumann Pheil na mBan
Gluaisrothaíocht Éireann
Cumann Rásaíochta Mótair na hÉireann
Cumann Parailimpeach na hÉireann
Rámhaíocht Éireann
Snámh Éireann
Trí-atlan Éireann
Tógáil Meáchain Éireann
IOMLÁN

Laistigh de
Chomórtas

Lasmuigh de
Chomórtas

16
4
0
28
24
40
0
0
9
3
0
0
0
2
0
2
4
4
12
8
0
4
8
9
4

Fuil

119
0
16
68
20
40
4
6
5
0
34
1
1
0
75
0
0
0
0
0
41
26
27
13
0

181

496

Iomlán

115
0
13
59
0
17
0
0
5
0
27
1
0
0
38
0
0
0
0
0
10
2
26
13
0

250
4
29
155
44
97
4
6
19
3
61
2
1
2
113
2
4
4
12
8
51
32
61
35
4

326

1003

Aguisín L
Figiúirí Tástála - Íocann an tÚsáideoir
Comhlacht Rialaithe Náisiúnta

Lúthchleasaíocht Éireann
Rothaíocht Éireann
Cumann na Nua-Shéalainne um an Spórt Saor ó Dhrugaí

An Cumann Eorpach um Rugbaí Clubanna
Federation Internationale de la Peche
Sportive en Eau Douce
An Cumann Trí-atlain Idirnáisiúnta
Coimisiún Ealaíona Comhraic na hÉireann
Cumann Rugbaí na hÉireann
Cónaidhm Sciála Uisce agus Chlársheoltóireachta

Six Nations É
Rugby Ltd
Eagraíocht Frithdhópála na Ríochta Aontaithe
Union Internationale de Pentathlon Moderne
Gníomhaireacht Frithdhópála na Stát Aontaithe
Cumann Boghdóireachta an Domhain
Cumann Rugbaí an Domhain
IOMLÁN

Laistigh de
Chomórtas

Lasmuigh de
Chomórtas

Fuil

Iomlán

8

0

0

8

4
3
12
2

0
0
0
0

0
0
0
0

4
3
12
2

0
5
32
5
24
0
6
6
15
24

2
5
0
0
0
4
0
8
0
86

2
0
0
0
0
2
0
3
0
17

4
10
32
5
24
6
6
17
15
127

24

275

146

105
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Aguisín M
Ar Feitheamh ón mBliain 2015
Spórt
Spórt

Laistigh/Lasmuigh
de Chomórtas
Laistigh/Lasmuigh
de Chomórtas

Sacar

Laistigh de Chomórtas

Riail a Sáraíodh

Substaint

Riail a sáraíodh

Substaint

IADR 2.1

Beansóileacgainín meitibilít cócaoin

Catagóir substainte Smachtbhannaí
Smachtbhannaí
Catagóir
substainte
S6a. Spreagthaigh

12 mhí

Sáruithe ar Rialacha Frithdhópála 2016
Spórt

Laistigh/Lasmuigh
de Chomórtas

Riail a sáraíodh

Substaint

Catagóir
substainte

Smachtbhannaí

Rothaíocht Pharailimpeach

Lasmuigh de
Chomórtas

IADR 2.3

Norandraistéarón

Norandraistéarón

2 bhliain 6 mhí

Gluaisrothaíocht

Laistigh de
Chomórtas

IADR 2.1

Beansóileacgainín meitibilít cócaoin

S6a. Spreagthaigh

Cásanna atá ar Feitheamh
Laistigh/Lasmuigh de Chomórtas Riail a sáraíodh

Smachtbhannaí

Laistigh de
Chomórtas

IADR 2.1

Ar feitheamh

Lasmuigh de
Chomórtas

IADR 2.1

Ar feitheamh
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Spórt Éireann

SPÓRT ÉIREANN
SPORT IRELAND

An tUrlár Uachtair,
Bloc A Páirc Oifigí an Chinn Thiar,
Baile Átha Cliath 15, Éire
Teil.: +353 1 8608800
www.sportireland.ie

